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• The Global Report on City Tourism, (Cities 2012 Project), published by the UNWTO with the 
participation of 21 tourism cities of all parts of the world, as well as other relevant 
Recommendations and Resolutions of the UNWTO on city tourism, and  

• The Instruments and Recommendations of the United Nations relative to cities, in particular, 
those promulgated by UN HABITAT, as well as  
 

Taking into consideration the proposals, recommendations and the support received from the 
tourism entities of the following cities:  

 Athens  Melbourne 
 Barcelona  Moscow 
 Berlin  New York 
 Bogotá  Paris 
 Buenos Aires  Quebec 
 Cape Town  Quito 
 Hong Kong  Rio de Janeiro 
 Kazan  Shanghai 
 Lisbon  Vienna 
 London  Zaragoza 
 Madrid  

 

Agreed that:  

• Tourism is a key resource for cities and local residents. 
• The importance and projected evolution of cities, with the concomitant opportunities and 

vulnerabilities, demand development predicated upon economic, social and environmental 
sustainability that offers the best experience for their visitors.  

• Tourism will continue to be a vital component of the global economy and in particular to 
cities. It can bring substantial economic benefits and plays an important role in terms of 
employment, income and maintenance of urban infrastructure and public services. 

• Tourism connects people, creates relationships, it teaches them how to live in close 
proximity to one another.  

• Tourism needs the diverse and flexible products a city can offer and cities need tourism to 
achieve their social and economic objectives.  

• Urban Tourism triggers a more competitive approach in promoting destinations; cities have 
to focus on their product offerings and on being more specialized in order to stay ahead.  

• Urban Tourism has a high capacity for innovation and therefore innovative strategies have 
to be implemented to provide the city with new products with high added value, addressing 
niche markets and upgrading the quality of their services. 

• Urban Tourism has the potential to implement and project a consistent brand image for the 
benefit of all the services and activities offered by cities and therefore provide significant 
revenue and added value to their residents as well as to the tourism brand of their respective 
countries.  
 

Given the above, action is required to:  

• Raise awareness of the economic and social impact of city tourism to national economies. 
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• Integrate urban tourism as a key pillar of governments’ policies. 
• Establish effective and renewed instruments for partnerships between all stakeholders 

involved with tourism in order to ensure the sharing of information, initiatives and 
knowledge to benefit the destination, tourists, as well as local residents.  

• Highlight the importance of human capital and consequently invest in professional training. 
Tourism provides employment for millions of people in the cities of the world. Employees 
play an important role and have the potential to provide differentiation from competitors. 

• Favour measures to encourage, foster and recognize sustainable local policies and initiatives 
that can serve as models and guides for all international tourism actors.  

•  Advance towards the concept of Smart Cities, urban destinations that prioritize strategies 
and actions that include sustainability policies and innovative technological developments 
as integral elements.  
 

The Conference 

• Sets out a range of specific actions to be taken by all stakeholders to begin to establish a 
range of initiatives geared to invest and increase employment 

• Invite cities, international organizations, all stakeholders in the tourism sector to implement 
these general guidelines with specific commitments and action plans 

• Stresses the need to continue the discussion of this subject and focus on the specific and 
concrete challenges that cities in different regions around the world have to face 

 

This Declaration, together with the Global Report on Urban Tourism and the results of the 
‘GLOBAL SUMMIT on CITY TOURISM: Catalysing economic development and social progress’ 
will be referred to the governing organs of the UNWTO through its Secretary-General for 
information, and for the adoption, as the case may be, of any statements that may be made by their 
Members.  
 
Done in Istanbul, Turkey, on 16 November 2012, 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 



Un model turístic responsable, una ciutat per viure-hi 

(Audiència Pública 24/02/2015) 

Barcelona enceta un debat ciutadà cabdal sobre el seu model turístic. Voldríem que 

aquesta Audiència fos el punt d’arrencada d’una àmplia reflexió col·lectiva en aquest sentit. 

Som lluny de falses controvèrsies sobre “turisme sí, turisme no”. Barcelona ha estat i serà una 

ciutat mediterrània, cosmopolita i oberta al món. D’una altra banda, més enllà de les diferents 

estimacions sobre el pes relatiu de les activitats vinculades al turisme en el PIB de la ciutat, és 

indiscutible que aquest sector ha assolit una importància econòmica de primera magnitud. 

 Tanmateix, no és això el que motiva la nostra trobada, sinó els múltiples impactes del 

fenomen turístic sobre la vida de la ciutat. Des d’aquest punt de vista, no som un cas aïllat. 

L’augment exponencial dels fluxos turístics a Europa i arreu del món en els últims anys ha estat 

un tret característic de la globalització. L’abaratiment dels transports – vols low cost, creuers... 

– ha multiplicat el nombre i la freqüència dels desplaçaments. (Convé assenyalar que aquesta 

expansió s’ha vist facilitada per la manca de regulació internacional de sectors com l’aviació 

civil o el transport marítim, que es desentenen dels impactes mediambientals de les seves 

activitats). La mateixa integració internacional de l’economia local ha determinat un retrocés 

de la indústria a la ciutat i una aposta sostinguda dels poders públics pels sectors terciaris i els 

serveis. En aquest marc, sobretot després dels Jocs Olímpics del 92, la projecció mundial de 

Barcelona com a destinació turística i com a ciutat d’encontres culturals i professionals no ha 

parat de créixer. 

 Hem de retenir aquest contrast. Essencialment, per dues raons. La primera, pel risc de 

fer del turisme un monocultiu i una drogodependència econòmica de la ciutat. Barcelona té el 

repte d’una diversificació de les seves activitats i d’una nova aposta industrial. En particular, i 

sense oblidar els sectors ja consolidats, en els àmbits de la innovació i de “l’economia verda” – 

com els vinculats a l’eficiència i la sostenibilitat energètica. Però igualment en el domini de 

l’economia social i solidària. La segona raó té a veure amb les característiques pròpies i les 

tendències que indueix el turisme de masses. Podríem dir que el turisme revela la ciutat a si 

mateixa, incideix sobre les seves pròpies característiques i sobre els seus dèficits, accentuant-

los. Per això, avui parlarem de gestió responsable, d’una necessària regulació. Per això, 

debatre sobre el model turístic és fer-ho sobre el model de ciutat. 

 Els exemples són abundants. L’explosió del nombre d’apartaments turístics, més enllà 

dels coneguts problemes de convivència, ha tingut una especial incidència en la tendència a 

l’alça dels preus dels habitatges en una ciutat que manca cruelment d’un parc de vivendes de 

lloguer i en barriades populars, amb rendes familiars baixes – com és el cas a la Barceloneta i a 

tot Ciutat Vella, a Poblesec...  Una nefasta legislació d’arrendaments urbans, combinada amb 

l’encariment dels lloguers, ha tingut efectes devastadors per al comerç tradicional en artèries 

emblemàtiques de la ciutat, avui farcides de franquícies, cadenes de restauració ràpida i 

botigues de records... amb la consegüent pèrdua de personalitat pròpia i atractiu. Però, 

sobretot, una expectativa de creixement sostingut del turisme n’ha fet el vector de potents 

dinàmiques especulatives; unes dinàmiques  que distorsionen la vida urbana i contribueixen a 



eixamplar la fractura social i territorial que les desigualtats han anat perfilant en aquests anys 

de crisi i retallades de la despesa pública. 

 Així, assistim, pel que fa a l’oferta hotelera, a una autèntica lògica de “bombolla”, amb 

uns impactes molt clars en les zones més densificades o cobejades pels inversors – la saturada 

Ciutat Vella o la Vila de Gràcia. Més encara: aquestes expectatives d’expansió, per la mateixa 

lògica del mercat i per la capacitat d’incidència de grups de pressió en l’agenda municipal, van 

condicionant les noves transformacions urbanístiques de Barcelona. La reforma del Paral·lel 

està molt més pensada per fer-ne un “corredor turístic” per a les riades d’empressats visitants 

que pugen i baixen dels creuers que no pas un espai de construcció de ciutadania. La reforma 

de la Diagonal sembla dissenyada per afavorir l’activitat d’un comerç dirigit als turistes d’alt 

poder adquisitiu. La contestada Marina del Port Vell apareix com la primera peça d’un conjunt 

d’actuacions – equipaments luxosos, venda d’edificis emblemàtics per a activitats hoteleres o 

comercials – que van definint una façana litoral cada cop més exclusiva, expulsant els seus 

habitants tradicionals, i que podrien acabar dreçant una inesperada barrera entre la ciutat i el 

mar. 

 La mateixa promoció de Barcelona com a “marca”, tan vantada com un èxit, ha 

accentuat la manera patrimonial en què els grans operadors privats consideren la ciutat, 

tendint a mercantilitzar-la i generant-hi grans tensions. De manera absurda, se’ns diu que 

“Barcelona competeix amb les altres ciutats del món”. De debò? Podem absorbir els fluxos de 

visitants que reben París, Londres, Berlin o Roma? Aquesta pressió competitiva aboca a una 

sobreexplotació de l’espai públic – Barcelona ha esdevingut una ciutat de terrasses i cada cop 

resulta més difícil conviure al carrer altrament que com a consumidor. Però també posa de 

relleu altres contradiccions, d’ordre social i ecològic, de gran calat. Molt més que en una 

economia productiva, les inversions flueixen cap a l’esperada rendibilitat de les 

infraestructures turístiques, els projectes constructius i l’especulació immobiliària. Després de 

la fallida temptativa de transformar el Delta del Llobregat en un casino gegantí, un projecte 

faraònic de similars característiques porta el nom de Barcelona en terres tarragonines. A la 

pròpia ciutat, les expectatives rendistes es multipliquen, amplificades per la irrupció de les 

plataformes digitals, defugint qualsevol obligació tributària. En un context de “devaluació 

interior” - com a resultat de les polítiques d’austeritat - i d’erosió de la capacitat de negociació 

col·lectiva dels sindicats, la precarietat, els baixos salaris i les subcontractacions marquen ben 

sovint les condicions laborals dels sectors vinculats al turisme, molt especialment pel que fa a 

les dones. Sota el lema d’esdevenir “la millor botiga del món”, les pressions a favor de la 

liberalització dels horaris comercials i de l’obertura els diumenges es fan sentir negativament 

sobre el petit comerç. Sense oblidar els increments en la contaminació atmosfèrica que 

suposen els desplaçaments en autocar fins a les zones més cèntriques i el consum de fuel de 

baixa qualitat per part de les “ciutats flotants” amarrades a port.  

 Tot plegat obliga la ciutadania a prendre consciència del que està succeint i a prendre 

decididament la paraula. Ni l’economia de la ciutat pot dependre del turisme, ni podem deixar 

de governar aquest important sector, regulant i harmonitzant les seves activitats de tal manera 

que encaixin en un projecte de ciutat justa i sostenible. Hem d’elaborar un model responsable, 

perquè volem una ciutat per viure-hi amb dignitat.  



Les propostes que, sota forma d’un decàleg de mesures, avancem aquí, són fruit d’un 

reflexió que, arran de les protestes veïnals de l’estiu passat, hem anat desenvolupant 

associacions de barri, entitats socials, sindicats i moviments. La pretensió, alhora modesta i 

ambiciosa, és fornir unes primeres claus de treball. I, promovent la discussió, revelar la 

complexitat del problema i afavorir el coneixement i el reconeixement mutu dels diferents 

actors urbans que hauran d’entomar-lo. 

 Fins ara, malgrat processos participatius com el que va definir el Pla Estratègic, els 

organismes que s’han encarregat del sector turístic, o bé s’han abocat sobretot a la promoció 

de la nostra ciutat com a destinació, o bé han estat dominats pel pes dels operadors privats i 

les seves inquietuds mercantils. És hora, pensem, de concebre i constituir per fi un organisme 

deliberatiu potent, un Consell Ciutadà de Turisme que compti amb una significada presència 

dels diferents sectors de la societat civil i tingui capacitat d’incidir en les decisions del govern 

municipal. La gestió que siguem capaços de fer del turisme determinarà en gran mesura la 

fesomia i l’esdevenir de la ciutat en el proper període. És urgent, per tant, que prenguem 

aquest destí en mà. 

 

1- Homologar la taxa turística de Barcelona amb la que practiquen altres ciutats 

europees equiparables i revertir-la íntegrament al municipi. Val a dir, destinar-la 

a compensar els impactes que suporten els barris més visitats i, en general, 

contribuir a la sostenibilitat de la ciutat i al finançament del seus serveis públics – i 

no, com ara, a la promoció exclusiva de l’oferta. 

2- Moratòria sobre la concessió de llicències d’hotels a Barcelona (així com 

d’albergs i hostels, incidint enèrgicament sobre l’oferta irregular, actualment 

descontrolada). Establir, de manera participada amb el veïnatge, sostre de places 

hoteleres i projectes a cada Districte. Ciutat Vella, saturada, no pot acollir-ne cap 

més.  

3- Qualificació dels apartaments turístics com a establiments hotelers – i no pas 

com “habitatge” -, de tal manera que concessió i renovació de llicències depenguin 

de les necessitats en dotació de cada territori i dels impactes que hi puguin tenir. 

Ateses la morfologia i les característiques socioeconòmiques de la Barceloneta, els 

seus barris es revelen incompatibles amb aquests apartaments. 

4- Mentre s’obté aquest canvi legislatiu, mantenir la congelació de noves llicències a 

tota la ciutat; localització dels apartaments il·legals, abocant-los a un règim de 

lloguer assequible; actuació ferma sobre els propietaris d’apartaments que generin 

problemes d’incivisme, així com davant dels casos d’assetjament immobiliari. 

5- Regulació fiscalitzadora de les noves plataformes digitals dites “d’economia 

col·laborativa”, establint l’obligatorietat d’assumir una taxa turística sobre les 

contractacions efectuades, així com d’operar exclusivament amb una oferta 

legalitzada. Reconeixement del bed and breakfast, com a modalitat reservada a 

l’acolliment d’hostes en la pròpia vivenda familiar, degudament enregistrada.    

6- Pla especial de protecció d’establiments emblemàtics i tradicionals – front la 

pressió especulativa que propicia la instal·lació de franquícies. Defensa del comerç 



de proximitat, contenint la liberalització dels horaris comercials i l’expansió de 

les grans superfícies. 

7- Processos participatius per al disseny dels projectes urbanístics, a fi que aquests 

s’insereixin en un model de ciutat justa i inclusiva. Transparència i participació pel 

que fa als plans i organismes de gestió del turisme de Barcelona. Places i avingudes 

han d’afavorir la vida social i la connexió entre els barris, i no pas esdevenir 

“corredors turístics”. Cal revertir la dinàmica que apunta cap a la transformació del 

front marítim en zona exclusiva per a una població d’alt poder adquisitiu. Es tracta, 

per contra, de desenvolupar la façana litoral com un balcó al mar de la ciutat i com 

un espai d’activitats productives sostenibles. 

8- Definir la capacitat de càrrega de visitants de les zones monumentals, com la 

Sagrada Família, el Parc Güell i altres punts d’atracció, modulant-ne l’accés. Revisió 

de l’ordenança sobre terrasses i vetlladors, començant per reduir-ne l’extensió en 

aquelles zones que suporten una major pressió turística. 

9- Mesures de protecció mediambiental. Realització d’una avaluació del turisme de 

creuers i definició d’una política de regulació sota criteris, socials, econòmics i 

ambientals. Utilització dels carburants menys contaminants per part de mercants i 

creuers; connexió dels vaixells a la xarxa elèctrica durant el seu amarratge a port. 

Limitació del moviment d’autocars dins la ciutat, derivant l’accés de visitants a 

zones cèntriques i monumentals mitjançant l’ús del transport públic.  

10- Formació i foment de l’ocupació de qualitat en els sectors, professions i serveis 

vinculats al turisme – combatent especialment les polítiques de subcontractació i 

els baixos salaris, la precarietat juvenil, així com la manca de condicions de treball i 

de salut laboral dignes i regulades. Creació d’un segell municipal de qualitat 

contractual, validat per les organitzacions sindicals.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 





























 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 






