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Prohut considera encertat que l’Ajuntament de 

Barcelona hagi estès la suspensió de 

llicències turístiques a tot tipus d’allotjaments 

 

L’Associació Professional d’edificis d’habitatges d’ús turístic en edifici únic, 

PROHUT, ja reclamava obrir un procés de reflexió per replantejar el model 

turístic de Barcelona 

L’entitat demana participar activament en l’elaboració d’un pla integral que 

ordeni el sector turístic i on tots els agents i la ciutadania s’hi sentin còmodes 

 

Barcelona, 02 juliol 2015 – L’Associació Professional d’edificis d’habitatges d’ús turístic 

agrupades en edifici únic, PROHUT, es mostra expectant davant l’anunci de l’executiu d’Ada 

Colau, que ha obert un procés de reflexió i participació per elaborar un Pla Especial de Regulació 

d’Allotjaments Turístics. El president de l’entitat, Joan Sureda, considera encertat que la moratòria 

de llicències que fins ara requeia només sobre els apartaments turístics s’ampliï a tot tipus 

d’allotjaments perquè la situació fins ara “era injusta”. Afegeix que aquesta suspensió global de 

llicències “serà positiva sempre i quan serveixi per replantejar quin ha de ser el model turístic 

de la ciutat d’acord amb els agents implicats”.  

Per Sureda, “Barcelona no pot ser un macroapartament però tampoc un macrohotel, ni un 

macrohostel, ni un macroalberg...”,  i per això insisteix en la necessitat que “primer cal definir 

i ordenar l’oferta d’allotjaments per poder regular la demanda”. En aquest sentit, PROHUT 

subratlla que l’oferta turística a la capital catalana ha crescut exponencialment en els últims anys i 

que l’administració s’ha quedat enrere, motiu pel qual considera imprescindible una legislació que 

defineixi uns criteris lògics d’ordenació del sector.  

PROHUT,  doncs, reclama l’executiu d’Ada Colau que defineixi un pla integral per ordenar i regular 

el sector i crear un nou model en què tots els agents participants i també la ciutadania s’hi sentin 

còmodes i que, d’aquesta manera, es garanteixi un model turístic sostenible per a la ciutat de 

Barcelona. Per això considera bàsica la seva participació en l’elaboració d’aquesta normativa, ja 

que considera que el nou reglament hauria de tenir en compte i reflectir les necessitats de tots els 
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agents implicats. Un cop aprovada la normativa, caldrà voluntat política d’aplicar-la i destinar-hi 

els recursos econòmics i materials necessaris per vetllar pel seu compliment. 

 

 

Sobre PROHUT 

L’Associació Professional d’edificis d’habitatges d’ús turístic, PROHUT, reivindica el model d’apartament 

turístic en edificis complets. Aquesta nova associació agrupa actualment 41 empreses del sector que 

gestionen un total de 1.500 d’habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona. Els habitatges d’ús turístic 

agrupats en edificis complets representen el 25% del total de llicències de pisos turístics de Barcelona, 

segons el cens de l’Ajuntament.  

 

PROHUT defensa que el model de negoci que representen aquests pisos turístics agrupats en edificis únics 

elimina d’arrel els possibles problemes de convivència que poden generar-se en edificis mixtos –on hi 

conviuen pisos d’ús turístic amb pisos de residència habitual- i també contribueixen notablement a millorar 

els estàndards de qualitat. De fet, les empreses que integren  

 

PROHUT se senten totalment alienes a la polèmica generada recentment a Barcelona a l’entorn dels pisos 

turístics situats en edificis mixtos i denuncien sentir-se discriminats per l’administració i per la resta 

d’actors públics i privats.  

 

 


