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Objectiu principal del PEUAT

La regulació de la implantació i característiques dels allotjaments turístics
per fer-los compatibles amb un model urbà sostenible basat en la
garantia de drets i millora de la qualitat de vida de la població resident
en tots els barris de Barcelona.
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Objectius específics del PEUAT

Acceptant que hi ha un marc que garanteix el lliure establiment d'empresa i de
serveis i que les possibilitats d’intervenir en les activitats econòmiques de la ciutat
han d’estar justificades per defensar l’interès general, els principis rectors del
PEUAT justifiquen la garantia d’uns drets que es veuen en perill per l’increment
d’allotjaments turístics tenint en compte els seus efectes derivats.

Es tracta doncs de garantir el dret a l’habitatge, el dret al descans i la intimitat
dels veïns, el dret a la mobilitat i el dret a un medi ambient saludable i adequat,
així com també d’assegurar la massa crítica de població permanent que
permeti dotar de serveis públics el territori –equipaments i serveis– així com de
garantir la mixtura d’usos en els espais públics i en els locals de pública
concurrència.

Defensar aquests drets per evitar els desequilibris del mercat en implantar usos a la
ciutat és clau i és el repte fonamental del PEUAT.
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Principis rectors del PEUAT

MODEL DE CIUTAT

� Sostenibilitat social:

Garantir el dret fonamental a l’habitatge

Garantir la bona habitabilitat, la convivència i el descans en les zones residencials.

� Sostenibilitat ambiental:

Garantir el dret fonamental a un medi ambient adequat

Garantir la millora de les condicions socio-ambientals de l’espai públic, la qualitat urbana i la
mobilitat sostenible.

� Sostenibilitat econòmica:

Garantir l'interès general i el bé comú en l’exercici del dret a la llibertat d’establiment i
de prestació de serveis.

Garantir el desenvolupament de l’economia cooperativa i de proximitat, així com l’activitat
turística desenvolupada de forma responsable i sostenible.
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Garantir el dret fonamental a l’habitatge

� OBJECTIU:

Preservar el parc d’habitatges existents a la ciutat de Barcelona i garantir el
parc potencial per tal de garantir-ne la suficiència i l’adequació per a la població
resident.

El pla haurà de contribuir a garantir el dret a l’habitatge en una ciutat que només
disposa d’un parc habitatge públic de l’1,5% sobre el total. Per tant, el PEUAT
inclourà mesures per evitar que els allotjaments turístics substitueixin l’ús
d’habitatge principal dels immobles.

� CRITERI BÀSIC DE REGULACIÓ:

Per tal de garantir el dret l’habitatge i ancorar població resident al territori,
s’estan estudiant els mecanismes més idonis per evitar que els allotjaments
turístics substitueixin l’ús d'habitatge principal dels immobles.



Ecologia Urbana – Urbanisme

7

Garantir el dret fonamental al descans i a la intimi tat.

� OBJECTIU:

Preservar el dret al descans i la intimitat, vetllant per evitar la saturació dels
allotjaments als barris i reduint l’impacte i les molèsties que se’n deriven
relacionades amb l’excepcionalitat de les activitats de la població visitant, dels
seus horaris diferenciats, de la seva concentració geogràfica i del compartiment
d’espais comuns en els edificis residencials.

� CRITERI BÀSIC DE REGULACIÓ:

En aquest sentit, s’analitza la forma de tractar els nous allotjaments, en cas
d’haver-n’hi, de forma estratègica segons les diferents tipologies i múltiples
variables socials i ambientals, valorant el seu efecte previst en el teixit urbà.



Ecologia Urbana – Urbanisme

8

Garantir el dret fonamental a la mobilitat sostenibl e
.

� OBJECTIU:

Adequar la demanda de mobilitat a la capacitat de prestació de serveis del
transport públic, bicing, carril-bici, voreres, procurant reduir l’impacte de
saturació i de manca de prestacions per a la població resident degut a la
presència de població visitant.

� CRITERI BÀSIC DE REGULACIÓ:

S’estan estudiant els indicadors i les mesures que han de permetre reduir
l’impacte de saturació i l’assoliment d’una mobilitat sostenible.



Ecologia Urbana – Urbanisme

9

Garantir el dret fonamental a un medi ambient saluda ble

.

� OBJECTIU:

Evitar la generació excessiva de residus per a la capacitat dels
sistemes de recollida de cada teixit urbà, el soroll, les emissions i
contaminació vinculades a les activitats turístiques destinades a la
població flotant.

� CRITERI BÀSIC DE REGULACIÓ:

S’estan estudiant els indicadors i les mesures que han de permetre
reduir els impactes ambientals i millorar les condicions de sostenibilitat
dels allotjaments turístics.
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Ciutat equilibrada

A banda de garantir aquests drets, hi ha dos fenòmens identificats com a efectes de
la substitució de la població resident als barris per aquella població visitant de
caràcter turístic.

.

.

� En primer lloc, una rebaixa de la massa crítica resident dificulta i fa més costosa
la dotació de serveis públics de qualitat en equipaments de proximitat. És per
això que l’administració local ha de vetllar per garantir una quantitat suficient
de població en l’entorn dels equipaments de proximitat per optimitzar la
prestació de serveis públics a la ciutadania.

� En segon lloc, els canvis en les pautes de consum derivades de la substitució
de la població resident per una de caràcter mòbil té efectes en el tipus de servei
i la diversitat del teixit comercial. D’aquesta manera, limitar la presència
d’allotjaments turístics en zones saturades pot ajudar a garantir la massa
crítica per la preservació d’un model comercial diversificat que vetlli per
garantir la qualitat de vida de la població resident i la doti de recursos
quotidians.
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Abast del PEUAT

• Establir una regulació diferenciada per:

• Establiments d’allotjament turístic

• Habitatges d’ús turístic (HUT)

• Residencies col·lectives

• Albergs de joventut

• Establir zones de regulació 

diferenciades per a les àrees de la ciutat  

segons la seva casuística pròpia

• Establir condicions per a la implantació i 

modulació de la intensitat dels usos

• Pot establir criteris de qualitat urbana

• Pot establir criteris sobre mobilitat 

sostenible 

• Establir la valoració econòmica per 

desenvolupar el pla 

Què FARÀ el PEUAT? Què NO FARÀ el PEUAT?

• No regula el turisme

• No és un pla d’habitatge

• No és un pla de mobilitat

• No és un pla de comerç

• No és un pla de soroll

• No es l’intrument que concreta la 
urbanització de l’espai públic

• No es l’instrument que concreta 
obres d’infraestructures 

• No determina les inversions 
econòmiques

• No pot regular mesures de disciplina 
urbanística ni el règim sancionador

• No regula mesures de foment fiscal
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Nivells analítics, criteris 
d’ordenació i criteris 
de regulació

Ecologia Urbana - Urbanisme

02

12



Ecologia Urbana – Urbanisme

13

Metodologia: nivells d’anàlisi

Es proposa regular els allotjaments turístics per tres nivells d’anàlisi
acumulatius, aplicables a cada “unitat homogènia de regulació”.

Nivell 1. Garantia de la població resident
Nivell 2. Sensibilitat ambiental de l’espai públic
Nivell 3. Característiques morfològiques i de garantia de drets per teixits urbans

Per cada una d’aquestes “unitats homogènies de regulació” s’adequarà
cada tipus d’allotjament turístic.

Finalment, s’establiran els criteris de regulació segons els objectius
assenyalats pel PEUAT i les “ratis” o índexs normatius que s’estableixin.



Ecologia Urbana – Urbanisme

14

Metodologia: nivells d’anàlisi

Nivell 1. Garantia de la 
població resident

Nivell 2. Saturació de 
l’espai públic

Nivell 3. Característiques 
morfològiques i 
funcionals dels teixits 
urbans 

Definició de
“Unitats 

homogènies 
de regulació”

Àmbit de característiques 
i prestacions físiques 
similars que permet 

adoptar-hi
una regulació uniforme 

en relació a les seves 
capacitats i demandes

CRITERIS DE 
REGULACIÓ 
SEGONS ELS  

OBJECTIUS DEL 
PEUAT

1. Creixement 
sostenible

2. Manteniment 
de l’existent

3. Avançar cap el 
decreixement

ANALÍTIC PROPOSITIU

Adequació 
del tipus 
d’allotjament 
turístic al 
tipus de teixit 
i condicions 
especifiques
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Criteris de regulació del PEUAT segons els objectius

En funció dels indicadors resultants dels diferents nivells d'anàlisi, el criteri serà
establir per cada unitat homogènia:

� Establir un creixement sostenible , amb mecanismes com ara:

• La possibilitat d’aplicació de fórmules de percentatges d’intensitat 
(% per illa i/o per barri).

• Establir distàncies entre establiments. 
• Limitar per accessibilitat.
• Regular els percentatges dels espais comuns – espais privatius.

� Mantenir l’oferta d’allotjaments turístics existents , de manera que
es fixarà una densitat i un nombre d’establiments igual a la que ja hi ha.

� Avançar cap el decreixement tot marcant una densitat o nombre
d’establiments menor a l’existent.
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Nivell 1 : Garantia de la població resident

.

.

� Aquest nivell fa referència a la població flotant, aquella que pernocta en
els allotjaments turístics. L’impacte es podrà calcular segons les
diferents tipologies i en relació a les necessitats d’habitatge al territori.

� El llindar sempre haurà d’estar per sota dels teixits més saturats.
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Nivell 1 : Garantia de la població resident

.

.

� Es quantificarà la relació entre la població flotant –qui pernocta en els
allotjaments turístics– i la població resident. Segons les dades
disponibles a desembre de 2015, la mitjana de la relació entre els
allotjaments turístics i allotjament residencial als barris de
Barcelona és del 6,4%, dada que contrasta amb l’1,5% d’habitatge
públic sobre tot el parc residencial.

� A més, en algunes zones el nombre de places d’allotjament
turístic multiplica per tres el número de residents censats .
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Nivell 1: Garantia de la població resident

Establir mitjançant un indicador quantitatiu  la relació entre l’oferta de places 
dels allotjaments turístics i la població resident.

Oferta de places / població resident (secció censal / barri) 

Població resident absoluta per secció censal, 2015 Densitat de població resident per secció censal, 2015
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Relació entre les places d’allotjaments turístics i la població 
resident per barris
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Relació entre les places d’allotjaments turístics i la població 
resident per secció censal
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TOP 20: Seccions censals amb major relació entre les  places 
d’allotjaments i població resident 

Codi Secció Barri Districte Pob2015 Places totals Indicador

02077 la Dreta de l'Eixample Eixample 1.438         4.106             286%

02079 la Dreta de l'Eixample Eixample 1.240         2.845             229%

01022 el Barri Gòtic Ciutat Vella 1.243         1.814             146%

01036 la Barceloneta Ciutat Vella 1.207         1.679             139%

02080 la Dreta de l'Eixample Eixample 1.438         1.875             130%

10080 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou Sant Martí 2.411         3.023             125%

03048 Hostafrancs Sants-Montjuïc 1.408         1.679             119%

02078 la Dreta de l'Eixample Eixample 1.457         1.544             106%

02081 la Dreta de l'Eixample Eixample 2.103         1.962             93%

04049 la Maternitat i Sant Ramon Les Corts 1.144         1.059             93%

01029 el Barri Gòtic Ciutat Vella 1.400         1.286             92%

10043 el Parc i la Llacuna del Poblenou Sant Martí 1.703         1.435             84%

01020 el Raval Ciutat Vella 2.070         1.713             83%

06057 la Vila de Gràcia Gràcia 1.590         1.270             80%

01043 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera Ciutat Vella 1.232         971                 79%

10235 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou Sant Martí 457             354                 77%

06045 la Vila de Gràcia Gràcia 1.263         920                 73%

01001 el Raval Ciutat Vella 1.365         991                 73%

03106 Sants Sants-Montjuïc 1.283         926                 72%

01021 el Raval Ciutat Vella 2.100         1.491             71%

Les places superen

la població resident, fins a 

multiplicar-ne per tres.
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TOP 20:  Barris amb major relació entre les places d ’allotjaments i 
població resident 

BARRI Pob2015 Places totales Indicador

el Barri Gòtic 16.388        8.691          53%

la Dreta de l'Eixample 43.656        21.626        50%

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 13.018        4.915          38%

el Parc i la Llacuna del Poblenou 14.432        3.263          23%

el Raval 49.352        9.939          20%

la Marina del Prat Vermell i Zona Franca (*) 1.099          214             19%

l'Antiga Esquerra de l'Eixample 41.913        8.029          19%

la Barceloneta 15.487        2.951          19%

Hostafrancs 16.021        2.979          19%

la Vila Olímpica del Poblenou 9.372          1.314          14%

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 22.856        3.038          13%

la Maternitat i Sant Ramon 23.774        2.823          12%

el Poble Sec 41.296        4.719          11%

el Poblenou 33.084        3.644          11%

Sant Antoni 38.505        4.194          11%

la Vila de Gràcia 50.822        5.177          10%

les Corts 46.369        4.304          9%

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 4.403          400             9%

el Fort Pienc 31.962        2.721          9%

la Sagrada Família 52.071        4.162          8%

(*) imputa places de hotel de Mercabarna
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TOP 20: Barris amb menor relació entre les places d’ allotjaments i 
població resident 

BARRI Pob2015 Places totales Indicador

Baró de Viver 2.418            -                0%

Can Peguera 1.580            -                0%

Ciutat Meridiana 9.995            -                0%

el Turó de la Peira 15.541          -                0%

la Clota 438               -                0%

la Trinitat Nova 7.583            -                0%

Montbau 5.941            -                0%

Torre Baró 2.743            -                0%

Vallbona 1.361            -                0%

la Guineueta 15.795          3                   0,02%

les Roquetes 15.866          10                 0,06%

Verdun 12.399          10                 0,08%

la Prosperitat 26.414          22                 0,08%

la Marina de Port 30.078          27                 0,09%

la Verneda i la Pau 28.791          28                 0,10%

Canyelles 7.117            7                   0,10%

Vilapicina i la Torre Llobeta 25.645          32                 0,12%

Sant Martí de Provençals 26.177          39                 0,15%

la Trinitat Vella 10.506          22                 0,21%

Navas 21.892          55                 0,25%

Barris sense oferta 

d’allotjaments turístics
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Estadística descriptiva (barris)

La mitjana de entre allotjaments 
turístics i habitatges per barris és 
del 6,37%. 
25 barris estan per sobre de la 
mitjana
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Nivell 2: Sensibilitat ambiental de l’espai públic

Anàlisi de caràcter qualitatiu que té per objecte definir el grau de
saturació de l’espai públic generat per la població visitant a partir dels
següents indicadors:

Punts d’atracció turística

Mobilitat
- Parades Bus Turístic
- Parades Metro, FGC
- Parades Taxi Parades autocars

Comerç
- Souvenirs
- Eixos comercials
- Mercats i centres comercials

Oci
- Bars i restaurants

Morfologia
- Amplada dels carrers
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Nivell 2: Sensibilitat ambiental de l’espai públic

.

.� Es deriva de la pressió de l’activitat visita a la ciutat i fan referència a la
població visitant, aquella que visita la ciutat i la transita, pernoctant o
no, sota premisses de lleure. L’impacte ambiental haurà de considerar-
se, doncs, més enllà de la presència d’allotjaments turístics i s’hauran
d’incloure també altres variables com la restauració, l’oci nocturn, la
visita als punts d’interès turístic o les botigues de souvenirs.
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Punts d’atracció turística (visitants > 100.000)
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Parades de Metro, FGC (mes propers als Punts d’Atrac ció Turística)
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Venda de souvenirs 
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Bars i Restaurants
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Nivell 3: Característiques morfològiques i de garant ia de drets 
per teixits urbans

Definir diferents teixits urbans segons les seves característiques
morfològiques i funcionals a partir dels següents indicadors:

� Planejament

� Morfologia

� Equipaments i espais públics

� Població
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Planejament 
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Teixits dels cascs antics i entorns
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Equipaments i espais verds
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Nivell 3: Característiques morfológiques i de garant ia de drets 
per teixits urbans

.

.
� En funció de les prestacions dels teixits urbans i característiques de les

seves demandes (en habitatge, comerç i activitat econòmica,
equipaments, qualitat ambiental, serveis de mobilitat) s’establirà un
llindar màxim de places d’allotjament turístic per cadascun d’ells,
sempre mantenint el protagonisme i qualitat de vida de la població
resident a tots els barris de la ciutat, d'acord amb els principis rectors
abans explicats.
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Nivell 3: Característiques morfológiques i de garant ia de drets 
per teixits urbans

En relació a la morfologia urbana hi ha tres criteris d’ordenació i regulació
sobre els que s'està treballant:

� L’accessibilitat

� Les condicions d'agregació parcel-laria

� La posició territorial a la ciutat.
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Nivell 3: Característiques morfológiques i de garant ia de drets 
per teixits urbans

1. Accessibilitat:

Un dels criteris d’ordenació més clàssics emprats en els plans d'usos és
el de les limitacions per amplada de carrer.

Pensat sobretot per a les trames de nuclis històrics on el teixit és dens i
en relació amb l'espai públic que serveix a un l'espai edificat sovint força
compactat.
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Nivell 3: Característiques morfológiques i de garant ia de drets 
per teixits urbans

Les restriccions per amplada de carrer permeten:

� Regular les condicions de la implantació d’activitats per:

• Raons de convivència d’usos en un mateix espai públic.
• L’accessibilitat i situació amb relació a l’espai públic d’accés.
• Temes de seguretat  i d’incendis.

� En funció dels aspectes anteriors permet:

• Establir amples mínims de carrer per a la implantació de 
determinades activitats. 

• Limitar la implantació de determinades activitats per:
• Aforaments 
• Superfície màxima de l’establiment
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Amplada dels Carrers
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Nivell 3: Característiques morfológiques i de garant ia de drets 
per teixits urbans

2. Condicions d'agregació parcel·lària .

Una opció a posar en consideració seria limitar l'agregació
parcel·lària als nuclis antics de dos o tres parcel·les com a màxim.

3. Posició territorial a la ciutat.

També s'està treballant en la morfologia de diferents zones
unifamiliars aïllades.
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Nivell 4: Adequació del tipus d’allotjament turístic  al tipus de 
teixit i condicions específiques

.

.
� En funció de les prestacions dels teixits urbans i característiques de les

seves demandes (en habitatge, comerç i activitat econòmica,
equipaments, qualitat ambiental, serveis de mobilitat) s’establirà la
possibilitat (o no) d’implementar-hi un o altre allotjament turístic, així
com de les seves característiques.
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Cens de les activitats regulades pel PEUAT

� Importància de l’elaboració i manteniment d’un cens actualitzat dels
establiments d’allotjament turístic, habitatges d’ús turístic, albergs de
joventut i residències d’estudiants.

� El cens contindrà:

Dades fixes: provinents dels sistemes de tramitació de les
llicències/comunicats d’activitats municipal amb llicència concedida o
comunicat admès a la data de tancament de la redacció del Pla per a
portar a aprovació inicial.
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Cens de les activitats regulades pel PEUAT

� Les dades obtingudes dels programes de tramitació de les
llicències/comunicats d’activitats es compararan amb:

Dades relatives a allotjaments turístics obtingudes del Registre de
Turisme de Catalunya.
Dades proporcionades pel gremi d’hotels.
Dades relatives a albergs de joventut autoritzats pel Consell Comarcal.
Dades de residències d’estudiants proporcionades per les Universitats i
Barcelona Regional.

De resultes d’aquest comparativa es poden localitzar establiments
que no disposin de llicència/comunicat d’activitat. Aquest
establiments, podran ser objecte d’expedients de disciplina .
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