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Exigeixen més compromís 
social al sector turístic

de les principals fonts d’ingressos a 
Barcelona. Per capgirar la situació, 
la Taula del Tercer Sector va exigir 
més “compromís social” a les em-
preses turístiques, a qui també van 
demanar un augment dels sous. 
“L’èxit del turisme a Barcelona no 
es comparteix de manera equitativa 
ni contribueix a la cohesió social”, 
va avisar Oriol Illa, president de 
l’organització que agrupa més de 
3.000 entitats que treballen per a la 
cohesió social. 

Una gestió “inclusiva”  
En la presentació d’un estudi sobre 
la relació entre entitats i empreses 
turístiques, Illa va demanar partici-
par en una “gestió sostenible i inclu-
siva” d’aquesta activitat econòmica. 
Segons va dir, el turisme genera ex-
ternalitats que “debiliten l’aplicació 
d’alguns drets socials”, com el de 
l’habitatge o l’ocupació, i empitjo-
ra l’espai públic.  

Uns turistes 
consultant  
un mapa a 
Barcelona. 
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Amb tot, Illa va animar les em-
preses turístiques a “deixar de do-
nar l’esquena” a les entitats socials 
i impulsar “bones pràctiques” que 
ajudin a redistribuir la riquesa que 
genera el turisme.  

Una d’aquestes iniciatives és el 
Check-in Solidari, creada pel Casal 

d’Infants del Raval i Apartur, l’Asso-
ciació de Pisos Turístics de Barcelo-
na. L’acord entre les dues entitats 
determina que per cada entrada en 
un pis turístic, les 47 empreses que 
hi col·laboren destinen un euro al 
programa Vincles, que ofereix su-
port a mares i joves del Casal.  

Una altra de les bones pràctiques 
és la que impulsa la fundació Banc 
de Recursos, una ONG mediambi-
ental que gestiona la donació de ma-
terial de segona mà d’empreses a 
entitats socials. Mariona Ortiz, una 
de les portaveus, va explicar que van 
començar enviant el material que 
recuperaven a països del Tercer 
Món, però la crisi i els elevats costos 
d’enviament van fer replantejar el 
projecte, i ara un 70% dels materi-
als es queden al país. La idea és fer 
d’intermediaris entre els hotels i  
empreses que volen desfer-se de 
materials i mobles i les entitats so-
cials que volen reutilitzar-los.  

Sigui des de la restauració o bé 
del sector dels congressos, les enti-
tats lluiten per aprofitar i compar-
tir l’èxit turístic de Barcelona. Les 
dades ho avalen: vuit de cada deu 
entitats que ja hi tenen relació asse-
guren que l’impacte és positiu.e

¿T’has preguntat mai on van a parar 
els auriculars que es donen als més 
de dos milions d’usuaris del Bus Tu-
rístic de Barcelona? En veure que 
s’abandonaven a les marquesines 
dels busos, la fundació Rubricatus, 
dedicada a la integració laboral de 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual, va decidir reutilitzar-los i con-
vertir-los en cordills per fer acredi-
tacions d’esdeveniments i congres-
sos. En reparteixen 60.000 cada 
any. Aquest és només un exemple 
de la relació entre les entitats soci-
als i el turisme. Un vincle, però, en-
cara insuficient: el 60% de les enti-
tats socials asseguren que no tenen 
cap relació amb l’activitat turística.  

Aquestes organitzacions lamen-
ten que només un 8% reben l’im-
pacte del turisme, i això que és una 
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El Gremi d’Hotels porta Colau als tribunals

aquest sentit, que quan les obres 
comportin una intervenció global 
en els fonaments o l’estructura de 
l’edifici, caldrà que es redueixi en un 
20% el nombre de places existents. 

El govern defensa el PEUAT 
La tinent d’alcaldia d’Ecologia, Ur-
banisme i Mobilitat, Janet Sanz, va 
respondre ahir al recurs del gremi a 
través de Twitter, on va deixar clar 
que Barcelona vol “governar el tu-

risme”. “Volem una ciutat per viu-
re i el PEUAT és necessari. Hem 
deixat enrere la barra lliure”, va 
piular la regidora. Janet Sanz va re-
cordar ahir a l’ARA que, a més, les 
rehabilitacions van ser un punt que 
es va abordar durant les negociaci-
ons finals del PEUAT, “que va ser 
una demanda de diversos grups i 
també del gremi”, i que es va incor-
porar al text final a petició dels ho-
telers. “El PEUAT va néixer per do-

nar resposta a la situació de barra 
lliure i descontrol del turisme que 
s’ha produït els últims anys. Calia 
actuar i posar ordre per preservar la 
convivència ciutadana i alhora la 
sostenibilitat del sector”, va reite-
rar la regidora, que defensa la ne-
cessitat de “no tornar a cometre els 
errors del passat” que han provocat 
el creixement descontrolat de pla-
ces i, en conseqüència, “l’expulsió 
de veïns i veïnes”.   

Els hotelers demanen diàleg 
No obstant això, el Gremi d’Hotels 
de Barcelona insisteix que l’aplica-
ció de les limitacions en les rehabi-
litacions “a la pràctica impediran 
que es puguin dur a terme reformes 
estructurals als establiments hote-
lers de la ciutat”. El PEUAT, lamen-
ten, “farà minvar la qualitat dels ho-
tels i empitjorarà la qualitat turísti-
ca de la ciutat i, per tant, del turisme 
que visita Barcelona”. Un fet, conti-
nua el Gremi, “que redundarà en la 
qualitat de vida dels veïns i en el di-
namisme econòmic de la ciutat, i 
perjudicarà l’arribada de fires, con-
gressos i altres grans esdeveni-
ments que generen un important i 
positiu impacte a Barcelona”.  

L’associació hotelera considera 
que el PEUAT vulnera diversos as-
pectes “que són fonamentals per al 
teixit empresarial de la ciutat”. Els 
establiments hotelers lamenten 
que no se senten partícips del text 
aprovat al ple de l’Ajuntament de 
Barcelona. La queixa, en definitiva, 
és “que s’hagi arribat a aquesta situ-
ació” com a conseqüència d’una 
“falta de diàleg de l’Ajuntament de 
Barcelona amb el sector hoteler de 
la ciutat”.e

La façana de l’Hotel Park a Barcelona, davant de l’estació de França. PERE TORDERA

Els hotelers presenten un recurs contra el pla del govern municipal que limita els llits a la ciutat
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El Gremi d’Hotels de Barcelona ha 
presentat un recurs contenciós ad-
ministratiu contra el Pla Especial 
Urbanístic d’Allotjaments Turístics 
(PEUAT), que l’Ajuntament de Bar-
celona va aprovar al gener per cen-
trifugar els nous hotels a la perifèria 
i blindar el centre de la ciutat per-
què no s’hi puguin obrir nous allot-
jaments. Segons va denunciar ahir 
el gremi a través d’un comunicat, el 
pla del consistori “podria provocar 
la decadència de la planta hotelera 
de la ciutat”. En opinió dels hote-
lers, el PEUAT impedeix que es pu-
guin realitzar reformes estructurals 
en els establiments, cosa que com-
portarà una “situació de degradació 
progressiva de més de la meitat dels 
hotels de Barcelona”. L’entitat tam-
bé assegura que aquesta eina “pri-
va de llibertat l’empresari per dina-
mitzar el seu negoci”. 

Tot i el recurs que ha presentat el 
Gremi d’Hotels als tribunals, la me-
mòria del PEUAT recull que les re-
formes estan permeses també a la 
zona blindada sempre que no com-
portin l’enderroc de l’edifici. Als es-
tabliments d’allotjament turístic, 
albergs de joventut i residències 
existents a la zona blindada, diu el 
text d’aquest pla, “s’admetran obres 
per permetre la seva posada al dia i 
la modernització periòdica necessà-
ria per mantenir el parc existent en 
condicions òptimes”. “Tot plegat, 
sense que en cap cas comportin un 
increment de les places existents ni 
la creació de més establiments”, diu 
la mesura. El PEUAT estableix, en 
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Reacció  
L’Ajuntament 
va reiterar la 
necessitat de 
“governar el 
turisme”


