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El DRET A LA CIUTAT, A LA CIUTAT TURÍSTICA
“El dret a la ciutat no pot concebre’s com un
simple dret de visita o de retorn cap a les
ciutats tradicionals. Només pot formular-se
com a dret a la vida urbana, transformada,
renovada. Poc importa que el teixit urbà
englobi el camp i allò que encara subsisteix
de la vida camperola, si “allò que és urbà” lloc de trobada, prioritat del valor d’ús,
inscripció en l’espai d’un temps promogut al
rang de bé superior entre tots els bénsarriba a trobar la seva base morfològica, la
seva realització pràctico-sensible”
Henri Lefebvre, Le droit à la ville (1968)

QUATRE PREMISSES
1.

FUGIR DE LES VISIONS SIMPLIFICADORES I APRIORÍSTIQUES SOBRE EL
TURISME

2.

PARTIR DE LA VOLUNTAT DE GOVERNAR LES TRANSFORMACIONS
URBANES EN FAVOR DE LA MAJORIA

3.

DOTAR-SE D’UNA VISIÓ INTEGRAL PER GESTIONAR LA CIUTAT TENINT EN
COMPTE LES ACTIVITATS TURÍSTIQUES AMB IMPLICACIÓ DEL CONJUNT
DE LA CIUTADANIA, RESIDENTS I TURISTES

4.

GARANTIR EL DRET A LA CIUTAT A LA CIUTAT TURÍSTICA COMPORTA EL
RECONEIXEMENT DE QUE EL TURISME DE QUALITAT NOMÉS POT BASARSE EN LA QUALITAT DE VIDA DE TOTS ELS QUE HI VIUEN I DE TOTS EL
BARRIS DE LA CONFORMEN

ELOGI DEL TURISME DE MASSES

L’ESCLAT DEL TURISME A ESCALA MUNDIAL

LA QÜESTIÓ DEL LLOGUER VACACIONAL:
UNA EVOLUCIÓ ACCELERADA

Ajuntament de Barcelona, 2015. Estadístiques del Turisme

LA QÜESTIÓ DEL LLOGUER VACACIONAL:
LA CONCENTRACIÓ TERRITORIAL DE L’OFERTA

Localització
60% de les places a Ciutat Vella i Eixample

Oferta total
Habitatges ús turístic:
Hotels:

9.606
381

Oferta total (llits)
Habitatges ús turístic
Hotels:

40.000
67.630

LA QÜESTIÓ DEL LLOGUER VACACIONAL:
UNA EVOLUCIÓ ESTRETAMENT LLIGADA A REGULACIONS
ADMINISTRATIVES

LES PLATAFORMES DIGITALS I EL LLOGUER VACACIONAL

Beneficis
. Ambientals: reducció de la demanda de nova
construcció
. Socials: obertura i col·laboració ciutadana
. Econòmics: preus més baixos i augment dels
ingressos dels propietaris

AirBnb, impacte econòmic a Barcelona i Catalunya

ELS IMPACTES NEGATIUS DEL LLOGUER VACACIONAL
L’INCREMENT DEL PREU DE L’HABITATGE DE LLOGUER
Problemes
. Les noves modalitats
d'habitatges de lloguer han
fomentat un augment de preus
extraordinari.
. En alguns barris de l'oferta
d'habitatge de lloguer turístic
representen un percentatge
molt significatiu del total de
l’oferta de lloguer residencial.
. La rendibilitat del lloguer
turístic s’estima entre 2,35 i
4,07 vegades superior al lloguer
convencional.

Duatis, Buhigas, Cruz: Impacte del lloguer vacacional al
mercat de lloguer residencial de Barcelona (2016)

ELS IMPACTES NEGATIUS DEL LLOGUER VACACIONAL
LA CONCENTRACIÓ ECONÒMICA I TERRITORIAL DE L’OFERTA
Problemes
. Concentració econòmica de l’oferta:
2,5% dels amfitrions controla el 30% de
l'oferta de pisos; 60% dels anunciants
ofereixen més d'un apartament.

. Concentració territorial de l’oferta en
alguns barris: comporta pressió no
només sobre el mercat residencial, sinó
també sobre l’espai públic i els usos
comercials
Rutes dels visitants usuaris de Twitter
Font: Ajuntament de Barcelona, Informe
Activitat Turística, juliol 2016

ELS IMPACTES NEGATIUS DEL LLOGUER VACACIONAL
MANCANCES DE REGULACIÓ
Problemes
. Un part molt rellevant de l’oferta no
està regularitzada. S’ha estimat que a
més dels 9.606 HUT a Barcelona n’hi
podrien haver fins a més de 6.000 més
sense llicència (Duatis, Buhigas, Cruz,
2016: 16).
. S’han descrit condicions de treball molt
precàries per bona part de les
treballadores del sector

.

LES REACCIONS I ELS CONFLICTES
.Aquest conjunt de circumstàncies,
unides a d’altres, ha propiciat, un notable
debat i una certa conflictivitat sobre el
fenomen turístic, especialment en alguns
barris.

LA NECESSITAT DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
.Calen polítiques públiques destinades a
governar les activitats turístiques i a
distribuir els costos i beneficis que se’n
deriven.
.Això no pot ser fet exclusivament a
través de polítiques sectorials: més que
gestionar el turisme s’ha de gestionar la
ciutat amb el turisme.

.La transformació de la societat ha
trencat la correspondència estricta entre
població i territori. Cal governar la ciutat
per a totes les poblacions que hi tenen
relació: residents, treballadors no
residents, residents temporals, turistes.

INSTRUMENTS:
.FISCALS: DISTRIBUCIÓ EQUITATIVA
DELS COSTOS I RETORN AL COMÚ
PART SUBSTANTIVA DELS BENEFICIS

.GESTIÓ DE L’OFERTA:
DIVERSIFICACIÓ, QUALIFICACIÓ I
PROMOCIÓ DE NOVES MODALITATS
.URBANÍSTICS: REGULACIÓ DELS
USOS I CAPTACIÓ DE LES
PLUSVÀLUES

LES POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES
LES REGULACIONS D’USOS
. Habitualment s’ha seguit el camí de la
regulació dels usos:
a) Regulació de les condicions d’ús de
l’habitatge:
-Nombre màxim de nits de lloguer
-Obligació de residència permanent
-Incompatibilitat d´ús residencial
permanent en el mateix immoble
b) Regulació de la distribució del lloger
vacacional per barris:
-Àrees colmatades
-Percentatge d’HUT sobre el total
d’habitatge existent
.

Aj. de Barcelona: Pla especial urbanístic per a l’ordenació
dels establiments d’allotjament turístic. Delimitació de les
zones de regulació

LES POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES
LES RECUPERACIÓ DE LES PLUSVÀLUES
. Retorn a la col·lectivitat de la plusvàlua
generada pel canvi d’ús d’habitatge a
HUT. Aquest mecanisme s’hauria de fer
efectiu a través de la llicència i no tant de
la qualificació del sòl.
. Revisió dels standards urbanístics.
L’habitatge turístic hauria d’aportar més
zona verda i equipaments que un
habitatge corrent per raó de l’ús intensiu
de la ciutat que genera. Si la cessió no
pogués fer-se en termes de sòl podria
pensar-se en una compensació
monetària que permetés millorar els
standards o promoure habitatge
assequible.
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Moltes gràcies per la vostra atenció!
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