
Barcelona vol liderar un fòrum estable de ciutats per abordar 
conjuntament la governança del turisme urbà 
 

• El regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, clou la ‘I Trobada de 
ciutats sobre Governança del Turisme Urbà: lloguer vacacional’, “un espai 
amb vocació de continuitat que serà molt útil per compartir informació i 
experiències i trobar solucions diverses a una problemática general” 

 
• Aquest fòrum internacional de debat sobre la gestió del turisme ha aplegat 

responsables tècnics i polítics de 15 ciutats europees i l’Illa de Curaçao, per 
treballar al voltant del lloguer vacacional i el seu encaix en les polítiques 
d’habitatge i de turisme a les ciutats 

 
  
Barcelona ha celebrat la I Trobada de ciutats sobre “Governança del Turisme Urbà: 
Lloguer vacacional” un fòrum de ciutats impulsat per la ciutat per abordar la gestió del 
turisme, on hi ha participat representants i responsables de turisme de ciutats com París, 
Amsterdam, Estocolm, Reykjavik, Viena, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, 
València, Bilbao, San Sebastián i Madrid, entre altres. 
 
  

 
 



La trobada neix com a fòrum de debat internacional de ciutats per buscar noves 
fórmules, més enllà de les xarxes i grups de treball existents en l’actualitat a nivell 
europeu i mundial, que superi la promoció turística i aposti per la gestió i l’encaix de 
l’activitat turística en la vida de les ciutats. 
 
El regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, ha destacat en l’acte de cloenda l’èxit 
de la jornada i ha valorat la trobada “com a primer pas conjunt, per crear un marc de 
relació estable entre les ciutats i a partir d’aquí ser capaços de compartir informació i 
experiències i trobar solucions diverses a una problemática general”. Colom ha fet una 
crida a treballar conjuntament per aconseguir “legislacions i marcs europeus amb 
regulacions útils per a les ciutats”. El regidor s’ha mostrat partidari d’abordar de manera 
coordinada la relació amb les plataformes d’allotjaments turístics i ha valorat molt 
positivament el fet de poder conèixer altres experiències de ciutats en estadis diversos 
respecte al turisme. 
 
En l’acte d’inauguració de la jornada pública d’aquest matí, la tinenta d’Alcaldia 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha apostat per posar en valor la riquesa 
de la ciutat més enllà del turisme i començar a parlar de “ciutat amb turisme i no de 
ciutat turística”. Sanz ha destacat que “governar el turisme és un repte global i que 
tenim en comú moltíssimes ciutats, i moltes com Amsterdam, Belin o Nova York 
treballem ja en aquesta direcció, per trobar instruments de regulació del mercat de 
lloguer vacacional”. La tinenta d’Alcaldia ha destacat com a eines engegades des del 
Govern municipal per contrarestar efectes negatius del turisme a la ciutat el Pla Especial 
Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) o l’increment d’inspeccions a Habitatges 
d’Ús Turístic (HUT) il· legals, entre altres, que ha permès donar el missatge que “no 
volem activitat il· legal perquè no ens permet actuar amb rigor ni regular”, ha dit la 
regidora. 
 
També el tinent d’Alcadia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Coillboni, ha apostat 
per fer de Barcelona “una ciutat no turística sinó amb bon turisme” i ha reivindicat “un 
marc de regulació, capacitat inspectora i un marc de relació amb les plataformes, que 
han d’operar en un marc legal i fiscal adient”. Per a Collboni, “el turisme és qüestió de 
pactes entre ciutats per compartir i conèixer estratègies, i entre governs per dotar a les 
ciutats de més recursos i dins de les ciutats entre ajuntaments i sectors estratègics i veïns 
i veïnes”. El tinent d’Alcaldia ha recordat la negociació oberta amb la Generalitat de 
Catalunya per reclamar el 100% de la taxa turística, com tenen altres ciutats europees. 
L’organització d’aquest fòrum de ciutats s’emmarca en l’estratègia del Govern 
municipal per aprofundir en una governança participada i de liderar la reflexió sobre la 
gestió dels efectes del turisme. Aquests són dos dels principals reptes proposats al Pla 
Estratègic de Turisme 2016-2020, en elaboració actualment i que es desenvoluparà fins 
al desembre del 2016, per culminar amb la presentació del document del pla, a inicis de 
2017. 
  
 
 
 
 
 
 



L’èxit turístic de Barcelona, preocupació de la ciutadania i prioritat de gestió per 
al Govern municipal 
 
El Govern municipal té entre les seves prioritats gestionar el turisme urbà a Barcelona. 
Les xifres del sector mostren un creixement sostingut. S’estima que cada any passen per 
la ciutat uns 30 milions de visitants, dels quals prop de 17 milions hi pernocten. Aquest 
estiu, Barcelona ha superat els dos milions de pernoctacions en hotels per primer cop als 
mesos de juliol i agost, i suma un creixement acumulat de gener a agost d’un 5’4% 
respecte al 2015. Els passatgers a l’aeroport també acumulen un creixement sostingut 
des de gener, i representen fins al setembre un 11’1% més que al mateix període de 
l’any passat. En el capítol de creuers, també augmenten els passatgers de creuers, fins a 
un 6’7% en el període d’aquests vuit primers mesos de l’any. 
 
Pel que fa a la preocupació amb què ho viu la ciutadania, la darrera Enquesta de Serveis 
Municipals de Barcelona, realitzada durant els mesos d’abril, maig i juny, mostra com 
la preocupació pel turisme és una de les qüestions que ha experimentat un dels ascensos 
més importants en els darrers anys. Fins l’any 2006 era inexistent entre les 
preocupacions dels barcelonins i en els últims 3 anys ha experimentat un fort ascens. 
Tot i que es mantenen els mateixos principals problemes de la ciutat, sí que canvia el 
grau d’importància que se li dóna a cadascun d’ells: el turisme hi guanya pes, i se situa 
com el segon problema per als barcelonins i barcelonines. L’Enquesta ha constat de 
6.000 entrevistes a barcelonins i barcelonines de més de 18 anys. És, amb 31 edicions, 
la principal i més antiga enquesta anual que es fa a la ciutat. 
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