
Pisos 
turístics...

Un 
pis turístic

 és un habitatge a un 
edifici qualsevol que funciona

com a allotjament temporal per a turistes. 

És un pis que ja no es dedica al lloguer per 
habitants d’aquí, provocant que baixi l’oferta 
d’habitatges i que els preus de lloguer pugin 

desmesuradament. 

La concentració de pisos turístics a una zona 
també afecta el comerç local i a totes les veïnes 

i veïns que hi viuen, que sovint es veuen 
expulsats de les seves llars per l’increment dels 

preus. 

Com els hi fem 
front?

FITXA PER DENUNCIAR LES MOLÈSTIES CAUSADES PELS APAR-
TAMENTS TURÍSTICS, PELS HOTELS I PEL TURISME EN GENERAL

1.- Classe de molèsties (soroll diari, soroll nocturn, brutícia, ...)

2.-Font de les molèsties
Apartament turístic:      legal    il·legal
Hotel:
Bar/Terrassa:  
altres: 

3.-Adreça: 

4.-Propietari de l’establiment que causa les molèsties:
(nom, petit o gran propietari, immobiliària...) 

5.- Has denunciat les molèsties?   Sí  No
 Si és que sí: quan i on

6.- Hi ha més persones que es troben en la mateixa situació?
Sí és que si, qui:

7.-Hi ha hagut un canvi de propietat?

8.- Observacions:

9.- Nom i telèfon de la persona afectada: 
10.- Data: 

Si prefereixes 
fer-lo online 

entra a l’enllaç del 
codi QR!!!

Retalla 
el formulari i deixa’l a la 
bústia de l’ateneu a base o 

del cenre cívic 
el sortidor



Sigui legal o no, un pis turístic 
causa els mateixos problemes:  

pujada dels lloguers, expulsió de 
veïnes, problemes de 

convivència, tancada de 
botigues de tota la vida...

1.- Com podem saber si un pis 
turístic és legal o il·legal? 

A la pàgina de l’ajuntament 
barcelona.cat/habitatgesturistics  podem 
comprovar si un pis té llicència turística.

2.- Què podem fer si el pis 
no té llicència turística?

1.- Podem  trucar al telèfon dels inspectors 
turístics 636 33 56 97 (de dilluns a  dissabte 
de 8 a 21h) quan detectem que els turistes 
són al pis. 

2.- El/la propietari/a té un  temps per pre-
sentar al·legacions.  Més endavant, si el pis 
segueix amb  l’activitat turística, l’ajuntament 
el precintarà i seguirà  emetent multes fins 
que cessi l’activitat HUT.

3.- Els  inspectors només necessiten trobar 
els turistes un cop per començar  el procés. 
Quan els troben, fan una acta, notifiquen al 
propietari o  propietària del pis que ha de 
cessar l’activitat HUT (habitatge d’ús  turís-
tic) i el/la sancionen econòmicament.  Fora 
de l’horari dels inspectors, també es pot tru-
car a la guàrdia urbana al 092, sempre i que 
els guiris estiguin causant molèsties. 

3.- Com PREVENIR o evitar els 
pisos turístics a la teva finca?

Les comunitats de propietaris d’una finca poden establir i/o 
modificar els seus estatuts per prohibir que hi hagi pisos 

amb ús turístic. Una altra possibilitat és crear/modificar el 
reglament del règim intern de la finca. 

Per més informació consulteu la pàgina web: 
https://noensfaranfora.com 

4.- Com denunciar els 
pisos públicament?

Avisa’ns a sindicat de barri, 
l’introduirem dins d’un mapa 

d’apartaments turístics il·legals i ho vis-
ibilitzarem en una web. Envia’ns la info 

per email o mitjançant el codi QR del 
darrera. Si prefereixes la tinta, omple la 
fitxa que hi ha al dors d’aquest fulletó i 
deixa-la a les bústies que trobaràs a La 

Base o al Centre Cívic El Sortidor.  

+ IDEES
Fes-lis saber als guiris que no t’agrada 

la seva presència, penja un cartell a 
la teva escala com el que trobaràs a la 

web o fes volar la teva imaginació i per 
què no, la teva ràbia. 


