
 

 
1 

COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

Publicació del nou Decret de turisme de Catalunya  
 

El Gremi d’Hotels es conjura a la fermesa de 
l’Ajuntament per evitar el creixement 

descontrolat de les Llars Compartides a 
Barcelona 

 
 

L’entitat posa en valor l’actitud de l’Ajuntament de Barcelona per erradicar la 
il·legalitat en l’allotjament turístic i, considera indispensable que la ciutat es pugui 

dotar amb les eines legals pertinents pel control de les Llars Compartides. 
 

De no ser així, el Gremi d’Hotel tem que aquest nou escenari afavoreixi als grups i 
màfies que operen a Barcelona comercialitzant allotjament turístic il·legal i, que es 

posi en risc la convivència i la qualitat turística. 
 

 
 

Barcelona, 6 d’agost de 2020 
 
Davant la publicació del nou Decret de turisme de Catalunya per part de la Generalitat de 
Catalunya i, atesa la incorporació de la nova modalitat de Llars Compartides, el Gremi 
d’Hotels de Barcelona confirma que la nova normativa no contempla uns paràmetres 
suficientment exigents per garantir la gestió i el control del creixement d’aquesta nova 
modalitat, en aspectes de la seva fiscalitat; els seus paràmetres de seguretat; les condicions 
laborals i, la capacitat inspectora per fer-ne seguiment. 
 

Per a l’entitat, no hi ha dubtes que aquest fet beneficiarà novament als grups i màfies 
que operen a Barcelona comercialitzant allotjament turístic il·legal i que, posarà en risc 
la convivència de l’activitat turística amb el seu entorn així com, la tasca per 
l’excel·lència i la qualitat turística que defensen els principals agents turístics, com 
l’hoteler. 
 

En aquest sentit, el Gremi d’Hotels apel·la a la molt bona feina que l’Ajuntament de 
Barcelona ha dut a terme els darrers mesos per intentar erradicar els pisos turístics 
il·legals a la ciutat i, afavorir que aquests tornin a formar part del parc d’habitatges de 
la ciutat. 
 
Així mateix, l’entitat posa en valor la fermesa que el consistori ha demostrat fins el 
moment, alhora de poder abordar de forma eficient i resolutiva la regulació d’aquesta 
nova modalitat d’allotjament turístic a la ciutat, per tal d’evitar el seu creixement 
descontrolat i prevenir els seus efectes sobre la societat i sobre la qualitat turística de 
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Barcelona. Per fer-ho, el Gremi d’Hotels considera indispensable que la ciutat es pugui 
dotar amb les eines legals pertinents, contundents i efectives necessàries per a la seva 
implantació i control a Barcelona. 
 
 
 
 
Per a més informació: 
Interprofit 
Montse Fernández Molas / Albert Bisellach 
montse.fernandez@interprofit.es  / albert.bisellach@interprofit.es   
Tel.: 93 467 02 32  
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