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TURISME P18

Enrique Alcántara-García President d’Apartur de Barcelona

“No hi ha voluntat de
treballar un model
pels pisos turístics”

OPCIONS · La junta de l’entitat
planteja quatre fórmules per
reunir prop d’un milió d’euros

OFERTA · La propietat del
cèntric edifici té l’oferta d’un
promotor que vol fer-hi pisos

Els socis del Círcol
de Badalona volen
comprar la seu

La seu del Círcol Catòlic, just al davant de la plaça de la Vila de Badalona, dissabte passat ■ JORDI PUJOLAR / ACN

ENTITATS P20

URBANISME P19

S’inicia la transformació urbana del barri de Vistalegre

Castelldefels, de renovació

L’ESPORTIU

Venç un combatiu CN Sant Andreu que
va tenir possibilitats fins al final (7-6)

Waterpolo

El Barceloneta s’endú la
seva dotzena copa del Rei

Sants acomiada el seu
hivernacle més singular
L’establiment que ocupava una antiga
fàbrica ha hagut de cessar l’activitat

Comerç P19

Protagonitzen tres llibres, editats a
Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià

Societat P21

Clara Claramunt, Julia Romera i Elvira Godàs

Homenatge a tres
dones republicanes
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Carme Claramunt,
Julia Romera i Elvira
Godàs, recordades
a Badalona, Santa
Coloma i Sant Adrià

Tres llibres
per a tres
lluitadores
antifeixistesCiutats

Enrique Alcántara-García President de l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur)

POLÍTICA · “En comptes de fer una bona gestió, és més fàcil treure rèdit electoral del fet de poder dir que no n’has afegit ni
un més a la ciutat” LLICÈNCIES · “No hi ha hagut voluntat de treballar un model i l’única solució que tenia ara el govern és
la congelació” LEGALITAT · “No pots prohibir una activitat innòcua a la ciutat de forma generalitzada, és contrari a dret”

a vuit mesos que el go-
vern d’Ada Colau va sus-
pendre la concessió de lli-
cències d’allotjament tu-

rístic a Barcelona, amb l’objec-
tiu d’elaborar una normativa
marc que endreci el sector.
L’executiu vol aprovar inicial-
ment el pla especial urbanístic
d’allotjaments turístics (Peuat)
dijous i planteja que només es
puguin obrir nous establiments
als barris perifèrics. Pel que fa
als pisos turístics, però, no vol
que se n’obri cap més a la ciutat.

Barcelona pot admetre més
pisos turístics?
Pot admetre més pisos turístics
legals. Ara n’hi ha 9.600 i crec
que no n’hi ha prou per satisfer
tota la demanda de famílies que
volen allotjar-se en pisos turís-
tics. N’hi ha que se’n van a un
d’il·legal o a un hotel perquè no
tenen cap altra opció. Ara bé,
han d’estar ben repartits i ges-
tionats i s’ha de garantir la con-
vivència amb els veïns.

El govern no opina el mateix...
No, i no ens ho esperàvem. Si et
conviden a unes sessions parti-
cipatives en què es parla de re-
gular per zones la ciutat, espe-
res que això inclogui els pisos
turístics. Crec que hi ha un
component polític, ideològic,
molt fort. Electoralment, el par-
tit que decideix impulsar els pi-
sos turístics va malament. L’es-
tratègia de l’alcalde Xavier Trias
un any abans de les eleccions va
ser congelar els pisos turístics,
per poder suportar-les, i sembla
que l’alcaldessa està fent el ma-
teix. En comptes d’intentar ges-
tionar bé els pisos turístics, és
més fàcil treure rèdit electoral

F
Laura Sayavera
BARCELONA

“Electoralment no va bé
impulsar els pisos turístics”

del fet de poder dir que no n’has
afegit cap més a Barcelona.

Creu que el plantejament res-
pon a la pressió veïnal?
Crec que s’ha fet perquè l’alcal-
dessa pugui caminar per Ciutat
Vella sense que l’increpin a la
Barceloneta. Allà hi ha 60 lli-
cències: no és un problema de
pisos turístics legals, hi ha un
problema d’allotjament il·legal i
de transformació del barri, molt
més complex, i no es resol con-
gelant l’oferta legal a tot Barce-
lona. Fa vuit mesos que recla-
mem seure amb el nou Ajunta-
ment per buscar un model per-
fecte de regulació dels pisos tu-
rístics que garanteixi la convi-
vència i una sèrie de drets, com
ara el dret a l’habitatge. Les jor-

nades participatives no són una
taula de treball, que és el que rei-
vindiquem. L’Ajuntament no té
un model perquè no hi ha hagut
voluntat de treballar-lo i ara
l’única solució és la congelació.

El govern manté que cal modifi-
car la legislació de la Generali-
tat per dotar els ajuntaments
de més eines de control.
No sé si ha de canviar una llei de
la Generalitat, però sí sé que cal
veure com pot créixer el sector
a la ciutat. Hem de definir el
model ideal de les noves llicèn-
cies d’habitatge d’ús turístic, cal
treballar-lo. Jo considero que la
congelació no és legal. No pots
prohibir una activitat innòcua a
la ciutat de forma generalitza-
da, crec que és contrari a dret.

I com ha de ser aquest model?
Cal veure la llei i discutir-ho.
Ha de dependre del permís
dels veïns? Hi ha d’haver una
revocació de llicències més o
menys senzilla en casos molt
ben provats de mala gestió?
L’Ajuntament parla també de
la temporalitat de les llicèn-
cies. Mirem legalment com es
pot sustentar tot això, si és
possible o no. Primer, però, cal
saber si el govern aposta per
aquest sector. Fa vuit mesos
que intentem parlar amb l’al-
caldessa perquè ens respongui
a una pregunta clau: apostarà
per fer créixer aquest sector si
trobem un model sostenible
que garanteixi la convivència i
l’accés a l’habitatge? Si és que
no, no perdem el temps bus-

cant un model d’encaix, ja llui-
tarem per la via legal.

La congelació de llicències in-
centiva la il·legalitat?
No resol el problema. A Ciutat
Vella hi ha una moratòria que fa
deu anys que dura i hi ha sis-cen-
tes i escaig llicències. Ara bé,
quants milers de pisos il·legals hi
han sortit? Per eliminar una il·le-
galitat has de permetre la legali-
tat. Permetre-la, no dic que hagi
de ser automàtica. L’oferta legal
es pot veure com un problema o
com una gran oportunitat. Jo la
veig com una opció de redistribu-
ció de riquesa i d’integració del
turista als barris, i l’impacte am-
biental és nul. S’han de veure les
coses positives i, òbviament,
corregir les negatives. ■

Un moment
clau
La patronal
d’apartaments
turístics de Bar-
celona, Apartur,
agrupa 195 em-
preses i uns
7.000 habitat-
ges d’ús turístic.
Enrique Alcán-
tara-García va
ser escollit pre-
sident al final del
2014, poc des-
prés de l’esclat
veïnal de la Bar-
celoneta. Fa 12
anys va fundar
un portal de re-
serves d’aparta-
ments, recon-
vertit ara en una
empresa que
gestiona pisos
turístics a Bar-
celona i Sitges.

El president d’Apartur, Enrique Alcántara-García, és enginyer industrial i va entrar en el sector fa dotze anys ■ JOSEP LOSADA


