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COMUNICAT DE PREMSA 
 

L’entitat considera que el moment resulta idoni per concretar una proposta que doni 
resposta a les necessitats reals de la sector hoteler de la ciutat 

 

El TSJC estima els contenciosos que el sector 
hoteler va interposar contra el PEUAT per 

preservar la seva qualitat i desenvolupament a 
Barcelona 

 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit anul·lar el PEUAT en la 

seva integritat en base als recursos presentats 
 

Ha estimat altres recursos, deixant sense efecte la reducció del 20% de places 
en els casos d’execució d'obres majors que comportin una intervenció global en 

els fonaments i estructura dels establiments hotelers 
 
 

Barcelona, 31 de juliol.- Ahir es van conèixer les primeres sentències de la Secció Tercera 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
resolen sengles recursos contenciosos administratius interposats pel sector hoteler contra el 
PEUAT. 
 
En aquest sentit, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit anul·lar 
el PEUAT en la seva integritat, i deixar sense efecte la reducció del 20% de places en 
els casos d’execució d'obres majors que comportin una intervenció global en els 
fonaments i estructura dels establiments hotelers. 
 
El Gremi d’Hotels de Barcelona ha rebut amb especial satisfacció el contingut d’aquestes 
sentències, ja que avalen algunes de les principals reclamacions que l’entitat venia fent 
des dels seus inicis vers el PEUAT, com ara la necessitat de preservar l’excel·lència de 
la planta hotelera de la ciutat, evitant que aquesta pogués quedar obsoleta i perjudicar 
al conjunt de la destinació minvant la seva capacitat d’atracció d’un turisme de qualitat.  
 
Així mateix, aquestes sentències permeten assolir l’objectiu del Gremi d’Hotels de Barcelona 
de garantir la dinamització del sector hoteler i el desenvolupament de la seva activitat a 
Barcelona, propiciant l’arribada de projectes de valor per a la ciutat.  
 
Pel Gremi d’Hotels de Barcelona la resolució d’aquestes sentències marquen el camí que 
haurà de seguir el necessari replantejament de l’actual PEUAT per part del Govern 
Municipal.  
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En aquest sentit, l’entitat considera que el moment resulta idoni per concretar una 
proposta que doni resposta a les necessitats reals de la sector hoteler de la ciutat, 
incorporant els elements que resultin pertinents, suprimint els elements perjudicials pel sector 
i permetent aclarir els dubtes que genera l’actual Pla. 
 
 
Per 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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