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Martí Cusó (ABDT)  https://youtu.be/MMVjx3bbIjg 

 

▪ El Barri Gòtic de Barcelona probablement sigui el paradigma de la turistització, per la seva 

centralitat i perquè va ser el primer en el que van aterrar desenes d’hotels, amb un fort 

impacte en el parc d’habitatges. Això va ser motiu d’un estudi de l’Agustín Cócola, 

Alojamiento turístico y desplazamiento de población, on s’analitza el creixement el parc 

hoteler des del 1992 fins el 2015. De la seva anàlisi quantitativa es desprèn un increment del 

250 % d’hotels. Si al 1990 hi havia a Barcelona poc més de 100 hotels, al 2015 ja hi havia 

gairebé 400, caracteritzats per ser inversions immobiliàries destinades a satisfer la demanda 

hotelera derivada de la promoció turística de Barcelona. Al Barri Gòtic implicà que el parc 

residencial estava ocupat pel veïnat i la inversió hotelera va comprar edificis amb persones 

vivint dins i es produeix el conegut assetjament immobiliari que fa que el veïnat hagi de 

marxar, generalment gent gran i de renda baixa. Si sumem els pisos turístics, des del 1990 el 

35 % del parc d’habitatge del Barri Gòtic és substituït per allotjament turístic. El cas del Soho 

House, a la plaça del Duc de Medinaceli, és el paradigma dels qui posen com a exemple el 

“turisme de qualitat”, elits que venen a consumir “cultura”. 

▪ El 2017, durant la negociació del PEUAT (Pla Especial Urbanístic d’Allotjament Turístic) amb 

els lobbys turístics en peu de guerra, vàrem desmuntar el missatge de que les persones 
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propietàries del HUT eren persones que només tenien un pis. Es va demostrar que el 60 % 

eren multipropietàries, empreses hoteleres i inversores. Ara tenim una conjuntura similar 

amb el lloguer d’habitacions. Si es regula el lloguer d’habitacions serà un coladero de pisos 

d’ús turístic. Cal rescatar dades per demostrar que qui llogarà habitacions turístiques seran 

multipropietàries de pisos. A més, no es pot fiar el control de l’activitat a les inspeccions en 

cas de regulació.  

 

 

Rodrigo Martínez (IEB) 

 

▪ Hem investigat com afecta Airbnb en el preu del lloguer i de venda d’habitatges. Airbnb 

argumenta que són una plataforma col·laborativa i que els petits propietaris augmenten els 

seus ingressos a través d’ella. 

▪ A Barcelona, de 2005 a 2017, l’increment del nombre de turistes va ser de 17 milions a 30 

milions.  

▪ Hem fet un estudi que parteix de dades de diferents immobiliàries, com per exemple Idealista, 

perquè Airbnb no dóna dades. Per contrastar aquesta informació als barris calia separar dades 

i esbrinar l’efecte de l’impacte de l’augment de l’allotjament turístic. Això ha permès veure 

com s’expandeix Airbnb en el temps i per barris i desmuntar alguns mites:  

– No descentralitza el turisme.  

– Els beneficis dels lloguers van a mans de professionals. Els pisos turístics s’utilitzen tan 

intensament i tants dies a l’any que en ells no pot viure ningú de manera estable.  

– El 50 % dels pisos està en mans del 30 % de persones o empreses propietàries. 

▪ Els efectes d’aquesta explotació intensiva del parc d’habitatges deriva en: 

– L’augment del preu de venda i de lloguer.  

– La turistització del barri (que no gentrificació) que treu a la població residencial.  

▪ Com a conclusió podem dir que l’augment del preu de lloguer i de venda és causat per la 

turistització del barris que ja concentraven el turisme. A la resta de barris, l’augment del preu 

no es degut a Airbnb.  

 

  

 Àlex Francès (SLL)    https://www.youtube.com/watch?v=bQc7kF2ohCs  

 

▪ El procés que ha portat al context de turistització de la ciutat és el resultat d’un seguit de 

decisions econòmiques i polítiques a diferents nivells, on Espanya ha quedat dins la Unió 

Europea com a país terciaritzat i de serveis.  

▪ A Catalunya es fan polítiques i lleis que afavoreixen el creixement turístic. La llei Òmnibus 

(2011), aprovada per un govern de Convergència i Unió, va facilitar el pas d’ús residencial a 

l’ús turístic, mitjançant la simplificació dels tràmits administratius per aconseguir una 

llicència. Així, en molt pocs anys es va passar d’uns centenars de pisos turístics a més de 9.000. 

https://www.youtube.com/watch?v=bQc7kF2ohCs


 

▪ Els pisos turístics són de pocs propietaris i, en molts casos, les empreses propietàries de grans 

complexes hotelers diversifiquen la seva oferta a través de centenars de pisos d’allotjament 

turístic. 

▪ En altres situacions, es justifica l’existència de pisos turístics en dos sentits. De cara a la 

persona visitant, per poder gaudir d’una experiència autèntica d’estar en un pis d’Airbnb, és 

a dir d’una persona resident. I de cara a la resident, com una manera de complementar els 

ingressos a través del lloguer d’habitacions o del pis sencer, el que és una forma d’amagar 

greus problemes socials, com pensions baixes, l’atur, la precarietat laboral i el cost desorbitat 

dels lloguers i de les hipoteques. Molts dels ingressos derivats dels lloguers turístics van 

finalment a parar a mans de les entitats financeres, mentre que en situacions com la 

pandèmia, els petits propietaris es queden amb una mà al davant i una darrera.  

▪ La pandèmia ha posat en evidència la gran dependència que hi ha del turisme. Aquest fet 

hauria hagut de servir per fer un canvi de rumb en l’economia, però des dels sectors implicats 

es reclama aprofundir en el mateix model anterior, per exemple mitjançant la llei que es 

pretén aprovar per liberalitzar el lloguer d’habitacions, i que permetrà amagar el lloguer de 

pisos.  

▪ Calen decisions polítiques que reverteixin aquesta situació, impulsant un canvi del model 

productiu, garantint el dret a l’habitatge amb mesures d’impacte com l’augment del parc 

públic d’habitatges, controlant el preu dels lloguers i recuperant pisos turístics per a ús 

residencial.  

 

 

Lucía Delgado (PAH)   https://www.youtube.com/watch?v=9I4fqzwM5EU  

 

▪ Si hi ha més habitatges per a ús turístic hi ha menys habitatges per a ús residencial, un 

desequilibri que comporta un encariment del preu dels lloguers. Tenim l’experiència de les 

persones o famílies que viuen a una habitació perquè no poden pagar el lloguer d’un pis, 

malgrat que tinguin feina. Normalment dones amb fills a càrrec són les que pateixen 

desnonaments, en un exemple més de la feminització de la pobresa.  Aquestes persones estan 

desprotegides perquè no tenen contracte de lloguer i no poden accedir a les taules 

d’emergència.  

▪ La resposta de l‘Administració és que tornin a llogar una habitació o que ocupin un habitatge. 

Si, a més, es legalitza el lloguer d’habitacions a turistes, la situació seva empitjorarà. 

▪ El dret a l’habitatge s’ha de garantir. Hem avançat amb la nostra denúncia però encara queda       

molta feina a fer.  

▪ Cal dir al primer tinent d’alcalde Jaume Collboni que ara cal ocupar-se de l’habitatge i no del 

turisme.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9I4fqzwM5EU


 
 

Destacats del col·loqui 

 

▪ Està molt lligada l’especulació immobiliària amb la inversió de turística. Tota la gent que 

treballa en altres sectors que no és el turístic i immobiliari ha de ser conscient que gran part 

dels seus ingressos van a parar a aquest sector.  El 60 % dels ingressos de la classe treballadora 

va a mans de rendistes.  

▪ Demanem la prohibició del lloguer d’habitacions per dies. S’han de prohibir les llars 

compartides.  

▪ Cal regular el preu dels pisos turístics.  

▪ Barcelona no té parc d’habitatge públic.  

▪ Cal pensar com revertir les llicències de pisos turístics.  

▪ Quan cal regular el lloguer d’habitacions de llarga durada, la Generalitat tot el que fa és donar 

legitimitat a les d’ús turístic.  

▪ Airbnb no cuida al petit propietari i és una empresa que lluita per més beneficis.  

▪ Els únics que podem defensar els habitatges són la gent dels barris. Per això és millor no 

dependre de les administracions i defensar-nos.  

▪ Es recorda que la mobilització é     s la manera de canviar les lleis i de fer-ne algunes favorables.  

▪ Aliança amb petits comerços.  

▪ El PEUAT zonifica i això no és sostenible perquè trasllada el problema a altres barris.  

▪ S’explica el procés seguit pel PEUAT des del 1r fins l’actual i les diferències entre l’equip de 

govern sobre prohibició/regulació del lloguer d’habitacions, les diferències dins del PSC, la 

manca de vots per aprovar el PEUAT amb la prohibició.  

▪ Es planteja la necessitat d’acció o campanya al respecte i la necessària implicació del 

moviment per l’habitatge.  

▪ La llei de lloguer d’habitacions és una trampa perquè només demana que hi hagi una persona 

empadronada al pis. Hem de saber com muntar l’acció i hem de ser intel·ligents.  

▪ Transversalitat, cooperació, col·laboració i acció intel·ligent.  

▪ Importància de les accions ben pensades, calen dades, cal que l’acadèmia les estudiï i les 

analitzi i que no siguin estudis de part.  

▪ Les llicències dels hotels que estan en sòl públic.  

 

 

 

  

 

 

 


