Barcelona, 14 de febrero de 2022
El sector turístico y el Govern de la Generalitat advierten que la sentencia
del Tribunal Supremo, sala contencioso-administrativa, de 7 de enero de
2022, que anula la orden de la Dirección General de Turismo de 2015, que
obligaba a Airbnb a eliminar 14.306 anuncios irregulares, afecta de forma
muy negativa en las políticas que velan por garantizar una oferta de alquiler
turístico legal.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, CONFECAT, PIMEC Turisme,
FOMENT, ACAVe, TURALCAT y la Federación Catalana de Campings
manifiestan su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo que anula la
orden de la Dirección General de Turismo de 2015 que obligaba a Airbnb a
eliminar más de 14.000 anuncios de viviendas turísticas no inscritas en el
Registro de Turismo de Cataluña y que no disponen del número de identificación
obligatorio.
En este sentido, ponen de manifiesto las siguientes consideraciones:
- La sentencia afecta negativamente sobre las repercusiones que genera la
oferta de alquiler turístico ilegal en las empresas, las comunidades locales, los
propios turistas y las administraciones, y que son las siguientes:







La pérdida de control administrativo de la autoridad turística de destino.
El consiguiente fraude para los turistas.
El perjuicio a la convivencia entre turistas y residentes, y
consiguientemente la calidad de nuestro destino.
El efecto perturbador que genera la competencia desleal en los
operadores legales.
El fomento del fraude fiscal, la vulneración de las normas urbanísticas, las
ordenanzas municipales y los estatutos de las comunidades de
propietarios.
La afectación a la seguridad del destino, ya que se escapa del control de
la obligación de comunicar la declaración del registro de viajeros a la
Policía-Mossos d’Esquadra.

- No comparten que exigir a las plataformas que ofrezcan únicamente oferta
legal suponga someterlas a un régimen de control excesivo. Estas compañías
de internet son la puerta de entrada de los alojamientos turísticos en los
mercados y, si lo desean, pueden evitar comercializar oferta ilegal,
contribuyendo al control que realiza la administración.
- Se reafirman que la obligación de publicar el número de identificación del
Registro de Cataluña es una medida adecuada y está justificada por las razones
imperiosas de interés general mencionadas. En el Registro de Turismo se
inscriben de oficio los establecimientos debidamente legalizados de todos los
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municipios de Cataluña y el código de la inscripción es un certificado de
legalidad.
- En el marco del despliegue de las actuaciones de control sobre plataformas,
el Govern ha requerido la retirada de decenas de miles de anuncios a los
operadores. Asimismo, ha abierto 1.706 expedientes sancionadores a personas
que llevaban a cabo su actividad de alojamiento en viviendas de forma irregular.
De éstos, 1.530 fueron resueltos con imposición de multas de entre 3.001 y
30.000 euros, con una cuantía total que supera los 9,2 millones de euros.
Por todo ello, los firmantes seguirán impulsando un modelo turístico
competitivo, sostenible y responsable, y velando por conseguir que el marco
jurídico facilite que las autoridades exijan el cumplimiento de la normativa del
destino.

Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (CONFECAT) es una entidad
empresarial que agrupa y representa a las principales asociaciones y federaciones de
alojamiento turístico y de restauración de Cataluña. Las entidades que pertenecen a la ConfeCat
son:
Federació Provincial d’Hostaleria de Barcelona:
Gremi d’Hotels de Barcelona
Gremi de Restauració de Barcelona
Gremi d’Hostaleria del Maresme
Gremi d’Hostaleria de Castelldefels
Gremi d’Hostaleria de Sitges
Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona:
Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar
Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà
Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre
Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona
Associació d’Hostaleria de Blanes
Associació d’Hostaleria de la Selva
Associació d’Hostalatge de la Garrotxa
Associació d’Hostaleria del Ripollès
Associació de Bars i Restaurants de Cerdanya
Associació Hotels i Càmpings Cerdanya
Associació de Turisme Rural Girona
Federació d’Hostaleria de Lleida:
Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell
Gremi d’Hostaleria de la Val d’Aran
Associació de Càmpings de Lleida
Associació de Discoteques i Sales de Festa de Lleida
Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT):
Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda
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Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre
Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre
Associació d’Agències de Viatges Receptives Costa Daurada
PortAventura
Federació Catalana d’Apartaments Turístics (FEDERATUR):
Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR)
Associació Turística d’Apartaments de la Costa Brava, i els Pirineus de Girona (ATA)
Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre (ATT)

PIMEC TURISME, es una sectorial de PIMEC que agrupa y representa a las principales
asociaciones y federaciones de alojamiento turístico y restauración de Cataluña. Las entidades
que pertenecen a PIMEC TURISME son:
Federació Provincial d'Hostaleria de Lleida:
Associació d’hostaleria de L’Alt Urgell
Gremi d’Hostaleria de La Val D’Aran
Associació de Càmpings de Lleida
Associació de Discoteques i Sales de Festa de Lleida
Federació de Càmpings de Catalunya:
Associació de Càmpings de Girona
Associació de Càmpings de La Costa Daurada i Terres de l’Ebre
Associació de Càmpings de Lleida
Associació de Càmpings de Barcelona
Associació de Càmpings de Muntanya i del Pirineu Català
Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona:
Gremi d’hostaleria de Lloret de Mar
Associació d’hostaleria de l’Alt Empordà
Associació d’hostaleria, Turisme I Restauració de Girona
Associació d’hostaleria de Blanes
Associació d’hostaleria de La Selva
Associació d’hostalatge de La Garrotxa
Associació d’hostaleria del Ripollès
Associació de Bars i Restaurants de La Cerdanya
Associació Hotels i Càmpings Cerdanya
Associació de Turisme Rural Girona
Federació Catalana d’Apartaments Turístics (FEDERATUR):
Associació Turística D’apartaments De La Costa Brava, i Els Pirineus De Girona (ATA)
Associació D’apartaments Turístics De La Costa Daurada i Les Terres De L’Ebre (ATT)
Gremi de Restauració de Barcelona
Associació Alt Empordà Turisme
Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR)
Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya
Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa
Unió d'empresaris d'hosteleria i Turisme Costa Brava Centre
Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda
Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme del Vallès Oriental
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Priorat Enoturisme
FECALON
Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT):
Gremi d’Hoteleria del Bages
Gremi d’Hoteleria i Restauració de Vilanova i La Geltrú
Gremi Comarcal d’Hostaleria I Turisme de Sabadell
Gremi Comarcal d’Hostaleria I Turisme de L’Alt Penedès
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
Gremi d’Hostaleria i Turisme de L’Anoia
Gremi d’Hostaleria i Turisme del Baix Llobregat Centre-Nord
Gremio de Hostelería de Castelldefels y Baix Llobregat
Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental Sud i Barcelonès
Gremi d’Hostaleria de Sitges
Gremi d’Hostaleria de Viladecans
Gremi Comarcal d’Hostaleria del Solsonès
Associació d’empresaris d’hostaleria i Turisme del Moianès i Osona
Gremi Empresarial de Productors, Distribuïdors, Restauradors i Hostalers de Les Terres de
L’Ebre, Delta Sublim
Associació Forquilla Badalona
Associació de Restauració i Hoteleria de La Vall De Llors (Arh)
Associació d’Hotels del Vallès Oriental (Hvo)
Unió de Botiguers de Sant Vicenç dels Horts
Associació Col·lectiu Gastronòmic Alcanar i Les Cases
Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues de Llobregat
Associació de Comerç i Serveis de Camarles i Lligallos
Associació de Comerç i Turisme de Deltebre, FECOTUR
Associació de Botiguers i Comerciants d’Olesa
Associació Plat i Got Tortosa
Associació d’Empresaris Fòrum Calafell
Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà
Col·lectiu de Cuina de La Ràpita-Delta de l’Ebre
Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar Associació
Associació de Restauradors d’Amposta
Federació d’Associacions d'Empresaris d’Hosteleria de la Província de Tarragona:
Gremi d’Hostaleria del Baix Penedès
AEH Alt Camp
AEH Tarragona Ciutat
AEH Baix Gaià
AEH Salou
AEH Conca de Barberà
AEH Reus
AEH Vila-Seca
AEH Terres de l’Ebre
AEH Cambrils
Associació Hotelera Província de Tarragona
AEH Valls Alt Camp
AEH Terra Alta
Priorat Enoturisme
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FOMENT (Foment del Treball Nacional) es la confederación que representa desde 1771 a los
empresarios catalanes con más de 230.000 empresas, 24 organizaciones territoriales, 77
sectoriales, más de 900 asociaciones y gremios, y engloba el 75 % del PIB catalán.
ACAVe (Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades) es la asociación que
ostenta la representatividad del mayor grupo de agencias de viajes de Cataluña.
Federació Catalana de Càmpings es una organización representativa de la totalidad del
territorio de Cataluña constituida por las siguientes asociaciones:
Associació de Càmpings de Girona
Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre
Associació de Càmpings de Lleida
Associació de Càmpings de Barcelona
Associació de Càmpings de Muntanya i del Pirineu Català
TURALCAT (Confederació del Turisme Rural i l'Agroturisme de Catalunya), organización
representativa de buena parte del turismo rural de la geografía catalana, integrada por las
siguientes asociaciones:
Federació de Cases de Turisme Rural de les Terres de Lleida
FACI Federació d'Agroturisme de les Comarques d'Interior
ADAA Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia
Associació de Cases de Turisme Rural de la Noguera
Associació de Turisme Rural del Penedès
Associació de Turisme Rural del Vallès
TRAS Turisme Rural Associat del Solsonès
Sectorial de Agroturismo Unió de Pagesos
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