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ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Sessió de 29 de gener de 2021

A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa 
Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 29 de gener de 2021, s’hi reuneix la 
COMISSIÓ DE GOVERN en sessió extraordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. 
Ada Colau Ballano. Hi concorren les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Collboni 
Cuadrado, Janet Sanz Cid, Laia Bonet Rull, Laura Pèrez Castaño, Albert Batlle 
Bastardas, Joan Subirats Humet, Jordi Martí Grau, Lucia Martín González, Eloi Badia 
Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Montserrat 
Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa 
Alarcón Montañés i Juan Ramon Riera Alemany, assistits pel Secretari General, el Sr. 
Jordi Cases Pallarès, que certifica.

També hi és present la Gerent Municipal, Sra. Sara Berbel Sánchez.

La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article 
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons 
redacció donada pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la 
COVID-19.

El Secretari constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la 
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala 
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.

La Presidència obre la sessió a les 10.30 h.

Part Decisòria

Propostes d'acord

Donat compte de la proposta inclosa a l'ordre del dia, S'ACORDA:

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Única. – (20PL16819) APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments 
d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i 
residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb les determinacions de l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament i la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; EXPOSAR-LO al públic pel termini de 
tres mesos; PRORROGAR l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en 
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sessió de 14 de novembre de 2019 (BOPB de 15 de novembre de 2019),de conformitat 
amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost (en endavant TRLU), pel que fa a les comunicacions prèvies d’inici 
d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació de l’ús d’Habitatges d’Ús Turístic, 
regulades a l’article 4.1 de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral 
de l’administració ambiental de Barcelona (epígraf OMAIIAA 13/5 Habitatge d’ús 
turístic), així com les declaracions responsables d’obertura per a la instal·lació i/o 
ampliació d’aquesta activitat; PRORROGAR, així mateix, la suspensió de l’atorgament 
de llicències i l’admissió de comunicacions prèvies per a la realització d’obres 
destinades a la implantació d’Habitatges d’Ús Turístic; PRORROGAR, també, la 
suspensió de l’atorgament de les llicències per a la modificació d’ús dels edificis on es 
prevegi la implantació de nous habitatges d’ús turístic per destinar la totalitat de les 
entitats a l’activitat d’habitatge d’ús turístic i altres activitats compatibles (epígraf 
OMAIIAA 13/5.1 Edifici d’habitatges d’ús turístic); PRORROGAR, per altra banda, 
l’acord de suspensió acordat per la Comissió de Govern en sessió de data 24 d’agost 
de 2020 (BOPB de 25 d’agost de 2020), pel que fa a l’atorgament de llicències i 
l’admissió de comunicacions prèvies i declaracions responsables d’inici d’activitats per 
a la instal·lació i/o ampliació de llars compartides; PRORROGAR, també, l’atorgament 
de llicències i l’admissió de comunicacions prèvies per a la realització d’obres 
destinades a la implantació de la llar compartida; SUSPENDRE les comunicacions i 
altres autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial, per a 
l’obertura, instal·lació o ampliació de les activitats regulades en els epígrafs següents 
de l’Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració 
ambiental de Barcelona (OMAIIAA): 12.36/a Hotel de gran luxe; 12.36/b Hotel de cinc 
estrelles; 12.36/c Hotel de quatre estrelles; 12.36/d Hotel de tres estrelles; 12.36/e 
Hotel de dues estrelles; 12.36/f Hotel d’una estrella; 12.36/1b Hotel apartament de 
cinc estrelles; 12.36/1c Hotel apartament de quatre estrelles; 12.36/1d Hotel 
apartament de tres estrelles; 12.36/1e Hotel apartament de dues estrelles; 12.36/1f 
Hotel apartament d’una estrella; 12.36/g Pensió/hostal; 12.36/2e Residència per a 
estudiants; 12.38/b Alberg juvenil; 12.57 Establiment d’apartament turístic;
SUSPENDRE, també, l’atorgament de llicències de nova planta, gran rehabilitació, 
reforma o rehabilitació amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i increment de volum o 
sostre edificable, i/o els comunicats immediats o diferits vinculats a la instal·lació o 
ampliació d’aquestes activitats; EXCLOURE de la suspensió les llicències d’obres, els 
comunicats immediats o diferits i els comunicats i altres autoritzacions municipals 
connexes d’inici d’activitats presentades en vigència de l’informe previ regulat en el 
Manual Operatiu del PEUAT; EXCLOURE, així mateix, de la suspensió els comunicats i 
altres autoritzacions municipals connexes presentades abans de l’executivitat dels 
respectius acords de suspensió per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats 
regulades per aquest pla, i els comunicats presentats per a l’exercici d’activitats 
vinculades a obres amb llicència concedida, comunicat admès o assabentat d’obres 
presentats abans de l’executivitat del present acord de suspensió; EXCLOURE, també, 
de la suspensió les llicències de nova planta, gran rehabilitació, reforma o rehabilitació 
amb canvi de l’ús principal de l’edifici, i increment de volum o sostre edificable, i/o els 
comunicats immediats o diferits vinculats a la instal·lació o ampliació d’aquestes 
activitats presentades abans de l’executivitat dels present acord de suspensió; 
DETERMINAR que l’àmbit de suspensió que es prorroga, d’una banda, i del que se 
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suspèn, de l’altra, és el delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura en 
l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’article 73 del TRLU; 
DETERMINAR, també, a l’empara de l’article 74.1 del TRLU, que el termini de la 
suspensió serà, com a màxim, de dos anys a comptar des de les respectives 
publicacions al BOPB dels acords de suspensió potestativa prèvia esmentats i del 
present acord; PRECISAR, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, que es podran tramitar instruments o atorgar llicències fonamentades 
en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou 
planejament que s’aprova inicialment; SOTMETRE’L al Consell Municipal per a la seva 
aprovació definitiva; PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat. 

Es fa constar que, relacionat amb aquesta aprovació inicial s’acorda la creació d’una 
Comissió per abordar la regulació de les llars compartides a nivell de les dues 
formacions de Govern. Les conclusions d’aquesta Comissió han de constituir la base 
per l’adopció de la regulació de les llars compartides que s’haurà d’aprovar inicialment 
abans que s’aixequi la moratòria d’un any que afecta a les llars compartides i que es va 
aprovar el 24 d’agost de 2020 en Comissió de Govern.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 11 
hores.
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