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Objectiu de la sessió:  

La ciutat contemporània serà turística o no serà. L’objectiu d’aquesta sessió és 

reflexionar sobre aquest fet i de com es pot ordenar aquest canvi utilitzant els 

instruments de planejament i gestió que subministra la legislació urbanística actual. 

Punt de partida: 

Per la redacció del Pla Estratègic de Turisme 2020 s’han organitzat dotze grups de 

treball. A cadascun d’ells s’ha assignat un tema. Al nostre grup ens correspon dialogar 

sobre la ciutat contemporània i avaluar els efectes del fenomen turístic així com les 

possibilitats d’ordenar-lo amb els instruments urbanístics que hi ha disposició. 

En el PEUAT aprovat recentment es proposa assolir una sèrie d’objectius urbanístics, 

com el d’una mixtura d’usos urbans equilibrada, afavorir la mobilitat sostenible, atendre 

a la diversitat morfològica dels teixits urbans i de promoure el desenvolupament 

econòmic sostenible, així com la defensa del dret a l’habitatge o la preservació de la 

qualitat de l’espai públic i la minimització de la pressió del turisme per evitar distorsions 

en la convivència ciutadana. En definitiva, estratègies de millora urbana de caràcter 

general i determinacions per equilibrar les relacions entre el dret de l’habitatge i les 

necessitats d’allotjament turístic, i preservar i compartir la qualitat i el caràcter comú de 

l’espai públic. 

Els objectius del PEUAT es deriven d’un diagnòstic sobre els riscos i oportunitats que 

planteja el turisme urbà i són el punt de partida per a l’ordenació concreta dels 

allotjaments turístics de Barcelona. Tot hi que el PEUAT no és l’objecte d’aquest debat, 

els seus objectius poden servir de punt de partida per avaluar quina és la situació i 

dialogar sobre l’encert o no d’aplicar certs instruments urbanístics per ordenar el 

fenomen. 

Preguntes per al debat: 

Les qüestions a plantejar són de dos ordres: les referides als canvis que el turisme 

introdueix a la ciutat i, per una altra banda, a la capacitat dels instruments urbanístics 

per ordenar el conjunt. 

Del primer destaquen les que afecten al dret a l’habitatge i l’oferta de allotjament 

turístic -en cadascuna de les seves modalitats- i l'ús i gaudi de l’espai públic i la ciutat 

en general. 

Del segon, tres preocupacions: l’aplicació de la directiva europea referida a la llibertat 

d’establiments i serveis, la sistemàtica i aplicació del planejament d’usos com 

instrument d’ordenació urbana i, finalment, les estratègies o apriorismes presents en el 

PEUAT. 


