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1992   2000   2005   2010 2013

L’objectiu fonamental del Pla d’usos 2010 és el d’equilibrar els usos residencials, 
comercials i turístics de Ciutat Vella per mitjà de la regulació de les activitats de 
concurrència pública tenint sempre en compte les repercussions sobre l’espai i el 
paisatge urbà. Es persegueix així el manteniment de la massa residencial del 
Districte i la convivència equilibrada entre els diferents usos urbans. 
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Memòria Pla d’Usos 2010. Ajuntament de Barcelona

Plans especials d’establiments de concurrència 
pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella.

1992   2000   2005   2010 2013

La implantació de nous establiments 
d’hoteleria es manté sempre 
condicionada a la baixa d’altres 
establiments de les classes H i P i per tant 
el nombre absoluts de places hoteleres al 
conjunt del Districte s’ha de mantenir 
inalterable o en tot cas a la baixa.

“

”	  
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604
Llicències 
d’Habitatges d’Ús 
Turístic a Ciutat 
Vella. 2015

Habitatges D’Ús Turístic
Font: Insideairbnb.com. PEUAT 2015, Ajuntament de Barcelona



2. OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

Objectiu general

Estudiar perquè durant els últims cinc anys Ciutat Vella, i especialment el barri Gòtic, han perdut població, tot i 
l’existència d’un Pla d’Usos que tenia l’objectiu principal de vetllar pel manteniment d’aquesta. 

Objectius específics

1. Analitzar on s’han obert nous allotjaments turístics, si han substituït habitatge i perquè el pla d’usos ha permès la 
seva implantació.

2. Analitzar les diferents conseqüències de l’augment d’habitatges d’ús turístic i les polítiques que es duen a terme 
per reduir les externalitats i perseguir els il·legals.

3. Analitzar les transformacions en el teixit comercial i si han contribuït en la pèrdua de població.

4. Analitzar altres causes relacionades amb l’habitatge que haurien pogut afavorir la pèrdua de població, l’estat de 
conservació, l’accessibilitat, el règim de tinença, l’augment del preu, la superfície dels habitatges.
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Hipòtesi 1 

El pla d’usos del 2010 hauria d’haver estat més restrictiu per assolir l’objectiu de manteniment de la població i la 
flexibilització del 2013 va empitjorar la situació.

Hipòtesi 2

El pla d’usos és un mecanisme limitat, serveix per aturar la saturació d’algunes activitats però no per revertir el 
desequilibri d’usos. S’hauria d’implementar per prevenir desequilibris i complementar amb altres polítiques que 
vagin més enllà de la restricció. 



3. MARC TEÒRIC

a. Marc legal Pla d’Usos.

- Directiva Europea 2006/123/CE (directiva de serveis o directiva Bolkenstein): 
Estableix que no es poden dur a terme procediments autoritzatoris que condicionin la llibertat d’establiment, 
excepte en una raó imperiosa d’interès general.
- Legislació autonòmica a Catalunya: 
La Llei d’Urbanisme estableix que l’ordenació dels usos es pot regular mitjançant Plans especials. 
- Carta municipal de Barcelona, Llei 22/1998. Article 67: 
Els plans especials d’usos tenen com a objectiu ordenar la incidència i els efectes urbanístics, mediambientals i sobre el 
patrimoni urbà que les activitats produeixen en el territori, mitjançant la regulació de la seva intensitat i les condicions 
físiques del seu desenvolupament en funció de les distàncies, el tipus de via urbana i les circumstàncies anàlogues 

b. Externalitats negatives de les activitats turístiques a l’entorn urbà.

c. Competència entre els usos turístics i els residencials.



3. MARC TEÒRIC

Tipologies d’allotjament temporal

a. Establiments d’allotjament turístic, regulats pel Decret 159/2012 de la Llei 13/2002:
Establiments hotelers: Hotels, de diferents categories (1 a 5 estrelles), Hostals o Pensions i Hotels apartament.
Apartaments turístics, ocupant la totalitat d’un edifici.

b. Albergs de joventut, regulats per la Llei 38/1991 d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

c. Residències col·lectives d’allotjament temporal, no tenen una regulació pròpia. Tenen relació amb l’ús turístic ja 
que sovint residencies d’estudiants també allotgen aquest col·lectiu.

d. Habitatges d’ús turístic, regulats per la Llei 9/2011 de promoció de l’activitat econòmica i el Decret 159/2012.

Establiments regulats pels Plans Especials d’Usos

a. Establiments de pública concurrència
Destinats a activitats musicals (2.2), a activitats de restauració (2.3) i a altres usos que no són d’interès pel treball.

b. Establiments comercials, pot regular alguns comerços alimentaris tot i que no són l’objecte principal.
Ens interessen especialment, les botigues de Plats Preparats EC3.3.2, els Comerços amb degustació EC3.3.3 i les 
Gelateries EC3.3.4, ja que tenen relació amb els usos de restauració i poden generar impactes similars.



4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

a. Gestió sostenible del turisme urbà.

“

”

(...)De ahí que uno de los mayores retos que se plantean las ciudades frente al 
turismo sea el encauzar el desarrollo de esta actividad dentro de unos umbrales
de sostenibilidad que aseguren la salvaguarda y conservación de todos los 
recursos culturales y patrimoniales que sustentan la propia actividad actualmente
(el ambiente urbano, el patrimonio monumental, las costumbres locales, etc.). 

(García, 2000)

b. Impactes del turisme.

“	  	  
”

Els rendiments del lloguer temporal poden ser 3 o 4 vegades més elevats que un 
lloguer convencional de llarg termini.

(Arias, 2015)
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c. La renovació dels centres històrics i la gentrificació.

Se puede pensar de manera muy preliminar en la existencia de una renta 
diferencial del suelo, sustentada en el valor simbólico originado en la capacidad
del mismo para responder a un uso potencial capaz de alimentar la reflexividad de 
los turistas actuales. En otros términos, no ligadas a la localización o las 
condiciones de infraestructura y entorno, sino a la interpretación que de esta 
porción específica del espacio se puede lograr a partir del tipo de visitantes.

(Hiernaux y Gonzalez, 2014)

“

”

El turismo no solo potencia diversos procesos de gentrificación en marcha, sino
que puede ser interpretado como un elemento gentrificador en sí mismo. Como un 
dominio de la ciudad por consumidores con altos ingresos que termina por 
desplazar a la población original, la cual es testigo de la pérdida de su propio
espacio de residencia.

(Cócola, 2015)

“

”



“

”

4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

d. Diagnosis PEUAT

Es tracta de protegir les condicions de misticitat que permeten l’equilibri necessari 
perquè un dels usos possible, el del resident, es desenvolupi en condicions òptimes 
i no de competència amb altre usos depredadors de l’espai (...). Es tracta, en 
definitiva, d’establir les condicions d’equilibri que assegurin la protecció de l’ús 
més feble.

La defensa de la mixtura d’usos és la defensa d’un equilibri que possibiliti el 
manteniment d’un parc residencial que és el que fa possible el manteniment d’uns 
serveis determinats, uns equipaments al servei dels residents, i un comerç també 
al servei de les necessitats dels residents, que és la gent que viu a la ciutat, i no 
únicament la gent que la visita. 

(Memòria de l’Aprovació Inicial del PEUAT, 2016)



5. METODOLOGIA 

Primera Etapa

- Metodologia qualitativa, anàlisi literatura:
a. Gestió del turisme urbà – Estat de la Qüestió.
b. Documentació dels plans d’usos de Ciutat Vella, i del PEUAT.

Segona etapa

- Anàlisi quantitatiu: 
a. Nous allotjaments turístics, on estan situats i perquè el pla d’usos ha permès la seva implantació. 
b. Conseqüències de l’augment d’habitatges d’ús turístic i les polítiques que es duen a terme per reduir les 

externalitats i perseguir els il·legals.
c. Transformacions en el teixit comercial i si s’ha perdut comerç quotidià. 
d. Analitzar altres causes que haurien pogut afavorir la pèrdua de població, l’estat de conservació, 

l’accessibilitat, el règim de tinença, l’augment del preu, la superfície dels habitatges, el descens de la població 
immigrant. 

Tercera etapa

- Extreure conclusions i propostes per millorar els instruments de gestió turística destinats a preservar la mixtura 
d’usos i la massa de població resident.
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