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COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

Reacció a l’aprovació definitiva del PEUAT al Ple Municipal 
 

Jordi Clos: “Barcelona aposta per un turisme 
de qualitat i diu No a les Llars Compartides” 

 
El sector hoteler valora positivament els canvis introduïts, ja que donen resposta a 
bona part de les reclamacions plantejades, però continua apostant per no limitar el 

creixement de la planta hotelera a Barcelona i poder desenvolupar projectes hotelers 
que aportin valor a la ciutat. 

 
 
Barcelona, 23 de desembre de 2021 
 
En relació a l’aprovació definitiva del nou PEUAT al Ple Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, el 
President del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, ha volgut valorar el nou Pla manifestant que 
“Continuem pensant que no s’hauria de limitar el creixement de la planta hotelera de Barcelona 
i que, s’haurien de poder continuar desenvolupant projectes hotelers que aportin valor a la 
ciutat, com per exemple, propostes singulars que recuperin edificis amb un valor històric o 
arquitectònic”.  
 
Malgrat això, Jordi Clos ha volgut apuntar que “En qualsevol cas, valorem positivament els canvis 
introduïts, ja que donen resposta a bona part de les modificacions que ha vingut reclamant el 
nostre sector respecte al text anterior.” 
 
Pel que fa a les Llars compartides, un dels temes que més preocupen a l’entitat, Jordi Clos s’ha 
mostrat moderadament satisfet amb les decisions preses: “Malgrat que continuem insistint en que 
és una modalitat que hauria d’estar completament prohibida a Barcelona, valorem positivament 
el plantejament recollit, confiant en que la futura regulació serà especialment restrictiva”.  
 
En aquest sentit, el President del Gremi d’Hotels de Barcelona ha estat taxatiu: “Amb aquest 
plantejament, Barcelona aposta per un turisme de qualitat i diu No a les Llars Compartides” i, 
exhorta a les administracions a continuar centrant-se en treballar i apostar per recursos que revitalitzin 
i potenciïn comercial i socialment Barcelona. 
 
 
 
Per a més informació: 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
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