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1- Introducció 

L’Ajuntament de Barcelona vol desenvolupar un turisme responsable i 
sostenible que incideixi en la millora tant de la qualitat de vida de la ciutadania, 
com de l’experiència dels visitants. 

És una prioritat de govern posar-hi ordre i governar-lo de forma democràtica, 
per redistribuir al màxim els seus beneficis al conjunt de la ciutat, buscant 
l’encaix del turisme a la ciutat i intentant minimitzar els impactes negatius que 
genera. 

Una visió estratègica del turisme a la ciutat, unes normes reguladores clares 
que facin possible el seu encaix endreçat i tolerància cero amb l’oferta il•legal 
són els eixos de treball que s’han treballat durant la primera part del mandat.  

El passat mes de juliol, es va presentar la Mesura de govern: Pla de xoc 
d’inspecció contra els Habitatges d’ús turístics il•legals, amb una clara voluntat 
d’accelerar i enfortir la capacitat de l’Ajuntament de Barcelona per abordar 
aquest fenomen.  

Mesures que anaven encaminades a millorar la capacitat de detecció de l’oferta 
il•legal, a millorar també els procediments que permeten ser efectius en la 
capacitat sancionadora de l’administració,  tant a nivell intern com pel que fa a 
les normatives de referència que ho regulen, i a treballar també amb la 
complicitat de l’entorn (altres administracions i la pròpia ciutadania). 

Amb aquest informe, donem compte de l’aplicació de les diferents mesures 
proposades i dels seus resultats. 

 

2- Balanç de les Mesures implantades  

Mesures de detecció  

Visualitzadors 

Durant el 2016, des de mitjans de juny i fins a finals d’any s’ha comptat amb un 
equip de 20 visualitzadors contractats com a Plans d’Ocupació municipals 
gestionats per Barcelona Activa.  La seva feina ha permès realitzar un total de 
2.287 visualitzacions que han donat lloc a la detecció i localització de 1.287 
pisos il·legals. 

Els bons resultats obtinguts, ens han portat a ampliar i consolidar i donar 
estabilitat laboral a aquest cos de treballadors municipals. Aquest any s’han 
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incorporat 40 visualitzadors contractats per BSM i que tornaran a fer la recerca 
via web amb l’ajut del rastrejador Aranya, detectant anuncis il•legals a diferents 
plataformes i fent la localització de l’adreça exacta per donar lloc a la incoació 
dels corresponents procediments de disciplina. 

 

Col·laboració ciutadana 

El número de denúncies ciutadanes d’HUTS il•legals a través de la pàgina web 
i el telèfon que es van habilitar per tal que el ciutadà pogués comprovar la 
legalitat d’una determinada adreça i efectuar la corresponent denúncia, ha 
passat de 39 entrades durant l’any 2015, a 2784 l’any 2016, i 560 a l’abril de 
2017. Aquestes denúncies no corresponen necessàriament a queixes per 
problemes de convivència, si no a denúncies de possible activitat il•legal 
turística.  

 

 
 
 

Pel que fa als problemes de convivència, segons les dades facilitades per la 
Guàrdia Urbana s’observa que el número de trucades es manté estable, amb 
certes puntes en dates específiques (Mobile World Congress, Setmana Santa, 
etc). 
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Mesures d’inspecció 

Consolidació dels serveis d’inspecció centralitzats, augmentant el cos de 
tècnics especialistes per tal de donar més agilitat a la tramitació d’expedients i 
fer efectiva la feina que fan els visualitzadors. S’han incorporat 2 lletrats i 2 
tècnics d’obres i activitats. Durant el proper mes de juny, la Direcció de Serveis 
d’Inspecció passarà a incrementar el seu personal en 10 inspectors més, 
passant de 20 a 30 inspectors. 

Aquest equip gestiona l’entrada de denúncies ciutadanes i els expedients 
disciplinaris que es deriven de tota l’activitat de visualització i inspecció. 

Evolució dels Recursos Humans destinats: 

 

 

Eines de gestió 

Un altre àrea de millora que s’ha desenvolupat durant aquest darrer any són les 
eines de gestió  que faciliten al tasca dels inspectors i permeten conèixer amb 
més detalls l’efectivitat de la seva feina 
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D’una banda, els inspectors disposen d’un smartphone mitjançant el qual 
poden fer les inspeccions in situ i les actes d’una manera ràpida i efectiva. 
Aquesta eina, que és operativa des de  finals de 2016, es combina actualment  
amb les eines de despatx i permet a l’inspector ser més efectiu i disposar de 
més temps per estar al carrer detectant incompliments. 

D’altra banda, s’ha treballat en eines de mapificació que permeten que 
l’inspector sigui més efectiu tenint al seu abast la visualització del cens de 
llicències i dels expedients de disciplina que té en tràmit. Aquesta eina, que es 
comparteix també amb els visualitzadors facilita la coordinació interna i  permet 
fer explotacions gràfiques dels expedients tramitats i del seu estat de gestió. 

 

 

Visió llicències PEUAT  (Localització àmbit districte i tipologia 

d’allotjament) 
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Visió dels expedients Sancionadors incoats a tota la ciutat  

 

 

Planificació inspecció – Selecció d’ expedients (localització dels 

expedients pendents d’inspecció per territori). 
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També s’ha millorat considerablement l’eina de recerca i detecció d’anuncis 
d’apartaments turístics, ARANYA WEB,  en les diferents plataformes web per 
tal de detectar els anuncis il·legals (sense RTC), com per afinar en la 
visualització i concreció física (adreça, pis i porta) per poder passar dels 
anuncis (sense adreça exacta) a l’obertura d’un expedient disciplinari a 
l’explotador de l’HUT. 

 

Des de gener de 2016 a abril d’aquest any, l’Ajuntament ha obert un total de 
5.490 expedients disciplinaris, 2.869 dels quals són sancionadors. L’Ajuntament 
ha ingressat 1’3 mil•lions d’euros corresponents a 273 sancionadors d’HUT 
cobrats en període voluntari, i esta executant deute per valor de 2.490.910 € 
corresponents a 260 sancionadors d’HUTS que han passat a executiva. La 
voluntat del Govern municipal és destinar el total de recursos recaptats a través 
d’aquests conceptes a polítiques d’habitatge públic. 
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A més, s’han emès 2.015 ordres de cessament a pisos que operaven sense 
disposar de la llicència corresponent. D’aquests, 548 han acatat ja l’ordre, i 
s’han dictat 127 precintes. 

Durant aquest any 2017 també s’ha pogut comprovar que molts expedients 
disciplinaris generats en la primera inspecció es tanquen sense generar l’ordre 
de cessament perquè els Huts il·legals detectats han deixar de funcionar com a 
Hut. De gener a abril de 2017 s’han arxivat per no anomalies 261 expedients. 

De les 2015 ordres de cessaments emeses, 936 han finalitzat la seva tramitació 
amb el tancament de l’activitat il·legal detectada. 

 

Balanç sancions i tancaments 

 

 

Inspecció d’altres tipologies d’allotjament turístic 

A través de les cerques de visualitzadors i de queixes ciutadanes es va advertir 
que existien residències d’estudiants que oferien les seves instal•lacions a 
turistes. 

La investigació específica va donar lloc a la visualització de 19 residències de 
les quals s’han acabat obrint 14 expedients de disciplina per oferir allotjament 



 
 

8 
 
 

8 

www.bcn.cat 

turístic sense llicència. (ordre de cessament més sancionadors) que actualment 
estan en tràmit. Cal dir que durant el tràmit del procediment, que actualment 
encara no ha finalitzat, 13 d’aquestes residències han retirat els seus 
anuncis de les plataformes i han manifestat la seva voluntat de complir 

amb la legalitat.  

Les cinc residències restants corresponen a casos que estan actualment en 
investigació i tràmit, com residències d’estudiants sense llicència, o edificis 
sencers de pisos que només es lloguen a estudiants sense llicència de 
residència.  

Un altre dels supòsits que es va trobar arran de la tasca visualitzadora va ser 
l’existència de pisos que es lloguen per habitacions en la seva totalitat passant 
de ser un règim de lloguer d’habitacions (actualment no regulat per la llei) a ser 
una activitat de pensió il·legal.  

Dels 45 supòsits detectats pels visualitzadors els expedients es troben 
actualment en fases avançades de la tramitació, s’han arxivat 7 expedients per 
acompliment d’ordre i per haver-se detectat en la resolució d’al·legacions que 
s’havien adaptat al lloguer d’habitacions. 

Pressió a les Plataformes que publiciten Huts il.legals 

L’Ajuntament de Barcelona ha incoat 16 expedients sancionadors a 
Plataformes per anunciar Habitatges d’Ús Turístic sense el corresponent 
número de Registre de Turisme de Catalunya. 

Actualment, aquests expedients han aconseguit l’adequació a llei de portals 
com HOMEAWAY, RENTALIA, RENT4ADAYS, OPENHOUSE, ONLY 
APARTMENTS, TRIPADVISOR, HOUSETRIP. 

Han manifestat la voluntat de complir tot i que encara estan en fase de 
comprovació NIUMBA, FOTOCASA, MILANUNCIOS i SEGUNDAMANO. 

AIRBNB I HOMEAWAY han rebut la sanció de 30.000 euros corresponent que 
està en fase de contenciós, i s’ha incoat el corresponent expedient per 
reincidència que fins a 600.000 euros. Donat que HOMEAWAY actualment ja 
està adequat a normativa, actualment la única gran plataforma que incompleix 
de manera explícita és AIRBNB.  

S’ha constituit una taula de treball amb Homeaway, Booking, Rentalia, Apartur i 
Tripadvisor per disposar d’un marc de col•laboració estable on abordar 
conjuntament les millores i reptes d’un sector en evolució constant i amb un 
marc normatiu canviant. La taula està formada per aquells operadors 
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compromesos amb la millora de la destinació i amb el compliment de la legalitat 
en l’allotjament turístic, i podrà incorporar en el futur nous membres si s’ajusten 
a aquests mateixos criteris 

Mesures de col·laboració interadministrativa 

S’ha creat un protocol de col•laboració amb Habitatge que incorpora la 
possibilitat d’accedir a les diferents bases de dades de cèdules d’habitabilitat 
per tal de comprovar l’existència de cèdula i la coincidència amb el número de 
places establerts a la llicència i els anuncis. 

En el mateix sentit, s’ha incorporat en tots els procediments sancionadors la  
possibilitat de reduir la sanció fins a un 80% en el cas que el propietari es posi 
en contacte amb l’Oficina de l’Habitatge corresponent i adquireixi el compromís 
de posar el seu pis en la bossa de lloguer social per un període no inferior a 
cinc anys. 

En l’elaboració del cens de l’estat dels habitatges de protecció oficial es dona 
traspàs de tots els pisos on els visualitzadors de cens troben turistes, per tal 
d’iniciar el procés d’inspecció. 

Es continua l’execució del conveni signat amb la Direcció de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el grup de treball mensual per tal 
compartir formes d’actuar, al que s’ha incorporat recentment Mossos 
d’Esquadra. 

També es continua treballant amb l’Institut Municipal d’Hisenda en contacte 
amb l’Agència Tributària per tal de trobar mecanismes de compartimentació de 
dades. 

Mesures normatives 

També és important destacar que la Llei 5/2017 de mesures fiscals i 

administratives que entrà en vigor el passat mes d’abril incrementa la quantia 
de les infraccions molt greus de la Llei de Turisme de la Generalitat a 60.000 € 
mínim, i per tant les multes per tenir un allotjament turístic sense llicència 
passaran de 30.000 a 60.000 €. 

Igualment es modifica la Llei de Turisme de manera que el concepte 
d’Habitatges d’Ús Turístic regulat a l’article 50 bis de la Llei de Turisme 
suprimeix la necessitat de reiteració i per tant, actualment, ja no és necessari 
trobar turistes més d’una vegada per a considerar que un habitatge es d’ús 
turístic. Amb un cop n’hi ha prou. 
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Aquest estiu, per tant, el fet de trobar turistes un sol cop dins d’un habitatge que 
manifestin o aportin documentació que provi que estan allotjats per menys de 
31 dies, serà motiu suficient per generar un ordre de cessament i una sanció de 
60.000 €. 

 

Mesures de sensibilització 

Amb l’objectiu de sensibilitzar tant a la ciutadania de Barcelona com als seus 
visitants sobre la importància de mantenir actituds que fomentin la bona 
convivència, la seguretat i la sostenibilitat, es va desenvolupar una campanya 
específica de convivència que abordava diferents problemàtiques, entre elles el 
lloguer d’Huts il·legals. 

 

 

 

La creació d’un web específic barcelona.cat/habitatgesturistics, que permet 
conèixer en tot moment quina és l’oferta legal d’habitatges d’ús turístic de la 
ciutat  i avisar de l’existència d’il·legals, va ser la peça central de la campanya.  

Aquest estiu es treballa amb la voluntat de tornar a treballar una campanya 
específica per reforçar la fermesa contra la il·legalitat, garantir la vida 
quotidiana dels veïns i veïnes i fomentar el turisme sostenible. Com a novetat, 
es treballarà amb els públic en origen i té voluntat de durar tot l’any, més enllà 
de la temporada d’estiu. 
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3- Noves propostes de reforç 

a) Cerca d’anuncis de plataformes amb RTC fals o duplicat. 

La tasca dels visualitzadors permetrà també enguany cercar i visualitzar altres 
possibles fraus en web que no poden imputar-se a les plataformes, com seria la 
falsificació del número de llicència o la utilització d’un número de registre d’una 
llicència corresponent a un altre habitatge. 

Tota la tasca sancionadora de les plataformes ha anat adreçada a aconseguir 
que aquestes estableixin un espai clarament identificable on l’anunciant, 
introdueixi de manera obligatòria, el número de llicència. La llei de Turisme 
obliga a què les plataformes així ho facin. Però no són responsables dels 
possibles fraus que els particulars utilitzin per tal de poder accedir a la 
plataforma. Donat que s’ha detectat que aquests fraus existeixen es farà una 
especial feina visualitzadora per analitzar els números d’HUTS amb llicència. 

b) Inspecció del Parc d’Habitatges d’Ús Turístic amb llicència. 

També s’ha començat una activitat de control de l’allotjament turístic amb 
llicència que ens ha permès comprovar situacions com habitatges amb llicència 
d’HUT que s’han segregat en dos HUTS sense llicència d’obres, edificis amb 
llicència d’HUT per a tots els habitatges que mai s’han destinat a HUT, 
habitatges amb llicència d’HUT que es destinen a altres activitats (per exemple 
l’Oficina del Consolat de Turquia té llicència d’HUT), llicències d’HUT que no 
disposen de cèdul·la d’habitabilitat, etc. 

c) Obrir el marc d’acció a altres realitats turístiques desenvolupades 
en edificis d’habitatges que no s’adeqüen a la definició d’HUT. 

Amb l’increment de personal d’Inspecció, i la major especialització d’aquests 
estem elaborant un pla d’inspecció PEUAT, que pretén analitzar l’actualitat de 
la ciutat en quant a l’oferta turística amb una visió que va més enllà del 
concepte jurídic d’Habitatge d’ús turístic.  

Amb aquest equip s’han inspeccionat nou edificis sencers al Districte de 
l’Eixample que havien intentat obtenir llicència d’HUT però no havien pogut 
degut a la suspensió. En aquests edificis, suposadament d’habitatges, s’han 
observat diferents realitats turístiques que estem estudiant com abordar des 
d’un punt de vista jurídic: convivència d’HUTS amb llicència i sense llicència en 
edificis de difícil accés, edificis sencers amb identificador d’allotjament turístic, 
recepció, espais d’ús comú, oficines de gestió de l’activitat de l’edifici, que 
lloguen els apartaments per més de 31 dies; edificis on hi ha activitats d’hotel 
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amb llicència però que han ampliat la seva activitat als edificis colindants amb 
HUTS il·legals. 

d) Pla Inspecció d’Allotjaments Turístics en coordinació amb 
Districtes. 

Es creu necessari realitzar un anàlisi i pla de defensa jurídica sobre les 
diferents realitats de l’oferta d’allotjament turístic a Barcelona que vagi més 
enllà del concepte HUT, i un repàs dels HUTS amb llicència i la seva adequació 
a la realitat, per tal d’alliberar espais amb aquesta condició per a ús d’habitatge 
ordinari. 

Igualment es veu necessari i convenient l’ampliació de la inspecció a la resta de 
tipologies d’allotjament i de la seva adequació a les llicències atorgades, sobre 
tot, les que puguin conviure amb habitatge (pensions, albergs i residències en 
edificis d’habitatge, apartaments turístics, etc).  A aquests efectes s’està 
redactant un Pla d’Inspecció i revisió de les llicències del cens PEUAT. 

 

 

 

 

 

 


