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 INFORME ESTUDI DE L’IMPACTE EN L’HABITATGE  

1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Objecte del treball 

L’habitatge d’ús turístic ha estat present en moltes viles i municipis principalment de la costa i de 
la muntanya des de l’aparició del turisme com a sector econòmic de pes en el nostre territori. Un 

fenomen que fins recentment havia estat contemplat com una extensió de la lògica de la segona 
residència. 
Tanmateix, i d’ençà de més d’una dècada, la concurrència d’una sèrie de factors com són: 

l’aparició i generalització de les companyies aèries de low-cost, l’explosió de la modalitat del 
turisme urbà (associat també a short-breaks: turisme d’esdeveniments esportius i culturals, 

turisme de cap de setmana, etc.)  i finalment l’aparició de plataformes com Airbnb de 
comercialització oberta d’allotjaments (ja no cal ser especialista/professional); traslladen aquesta 

modalitat d’ús turístic de l’habitatge a les ciutats, amb especial concentració als centres històrics. 
Davant de l’aparició d’aquest nou fenomen , molts governs locals estan desplegant estudis, 

polítiques i accions  per comprendre el seu abast, per posar-hi ordre i per gestionar-ho amb una 
certa anticipació i trobar els mecanismes per fer-ho compatible en el sí de la ciutat i alhora evitar 

l’aparició de possibles conflictes entre usos i usuaris.  
 

Girona no s’ha quedat al marge d’aquest fenomen recent i el seu atractiu turístic també ha 
comportat l’aparició d’aquesta oferta d’allotjament turístic.En aquest context, l’Ajuntament de 

Girona es planteja dur a terme un treball per estudiar la incidència que l’habitatge d’ús turístic 
(HUT) està tenint en el mercat tradicional de lloguer a la ciutat en general, i en certs barris, com 
el Barri Vell,en particular. 

 
L’objectiu del treball és l’estudi de l’impacte dels habitatges d’ús turístic (HUT) en el mercat de 

lloguer per determinar si té  afectació en el model de lloguer tradicional, en el preu i en la seva  
localització a la ciutat de Girona. 

1.2 Metodologia 

La metodologia que es proposa combina fonts d’informació tant quantitatives, com qualitatives. Les 
fonts quantitatives són la base per dimensionar el fenomen dels HUTs a Girona, a partir de diverses 
fonts estadístiques es podrà establir el stock d’HUTs tant en moment actual, com la tendència que 
s’apunta a mitjà termini. Les fonts qualitatives són la base per comprendre i retratar la manera 
d’operar d’aquest nou fenomen HUTs, identificar patrons i casuístiques específiques de la ciutat de 
Girona. Aquesta informació s’obté tant d’entrevistes com d’estudis anteriors sobre turisme i altres 
temàtiques que hi tinguin relació. Ambdues fonts faciliten una mirada objectivada al fenomen per 
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poder identificar quins són els efectes que el mercat dels HUTs està tenint en el conjunt del teixit urbà 
de Girona i del mercat d’habitatges de lloguer residencial tradicional, en particular. 
L’estudi s’estructura a partir de l’anàlisi de tres qüestions principals: 
 
1. La caracterització de la marca turística de Girona (context). 

 
- La construcció d’una destinació turística 
- Els principals atractius singulars 
- El sector econòmic que se’n deriva 
- La concentració territorial dels atractius turístics 

 
2. La caracterització del fenomen HUT a Girona (demanda i oferta). 
 
- la demanda d’allotjament d’ús temporal (turisme, població flotant, analitzant  els diferents grups 

que la composen i mesurant la seva evolució en el temps. Especial atenció al turisme lligat a la 
bicicleta, molt important a la ciutat de Girona i que gestiona habitatges d’allotjament turístic, 
locals comercials especialitzats en serveis per als ciclistes, transport, etc.) 
 

- l’oferta d’allotjament d’ús turístic, dimensionant i establint patrons tipològics, per tal d’analitzar 
el parc d’habitatges d’ús turístic en relació al parc d’habitatge en lloguer d’ús residencial 
tradicional. 

 
- els operadors o agents que gestionen l’oferta dels HUTs (Associació Turística d’apartament ATA, 

propietaris, inversors, gestors d’habitatges d’ús turístic i plataformes virtuals comercialitzadores), 
el seu grau de professionalització, els diferents models de negoci i com interactuen entre ells. 

 
- les lògiques territorials de localització dels HUTs a partir de la base de comunicats facilitada per 

l’Ajuntament de Girona i d’una matriu d’oferta disponible a internet, construïda a partir dels 
anuncis disponibles en les plataformes de comercialització a internet.  
 

- S’analitza la concentració i grau d’especialització dels HUTs a les diferents àrees de la ciutat, posant 
en relació el pes dels HUTs respecte del total d’habitatges disponibles de lloguer residencial 
tradicional.  

 
A partir de les dades treballades s’han pogut elaborar un seguit de mapes temàtics per facilitar la 
lectura i fer més comprensibles els resultats obtinguts.  
 
3. El mercat de lloguer d’habitatge d’us residencial tradicional, les seves dinàmiques i la relació entre 

ambdós usos – residencial tradicional i turístic – en el mateix mercat. 
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Les condicions – jurídiques, econòmiques i socials – que operen en una ciutat condicionen la intensitat 
del fenomen de l’allotjament turístic i la seva relació amb el mercat de lloguer residencial tradicional. 
La competència que es genera entre els diferents usos de l’habitatge no són només una qüestió de 
preu, sinó d’un conjunt d’avantatges que es perceben com una reducció del risc i de major rendibilitat 
d’un ús respecte de l’altre. El plantejament d’aquest anàlisi parteix de la constatació, tant d’estudis 
anteriors que hem realitzat com d’altres realitats contrastades1, de la competència entre usos present 
en qualsevol context urbà.  
 
Competència entre usos des del marc regulador: Els marcs reguladors vigents que poden actuar en 
gestionar la competència entre diferents usos de l’habitatge opera fins a 3 nivells diferents de govern, 
l’estatal, l’autonòmic i el local amb diferents capacitats d’influència i de gestió.  
 
Competència entre usos des del planejament: la “mixtura d’usos” promoguda i habilitada des de la 
qualificació del sòl en el planejament urbanística general deixa en mans del mercat la definició i 
composició detallada de la barreja. 
 
Competència entre usos des del mercat – La barreja o mixtura d’usos promoguda des del planejament 
ha esdevingut una tendència a l’especialització a peu de carrer. Els operadors privats han cercat en tot 
moment l’ús més rendible a curt termini, sense anticipar els efectes negatius que es produeixen en un 
escenari de sobre oferta. Una situació que s’ha repetit al llarg de la història a moltes ciutats2.  
 
En l’anàlisi d’ambdós mercats (lloguer residencial tradicional i HUTs) i la mútua influència s’han 
estudiat els següents àmbits:  
- El mercat de lloguer de Girona, mitjançant un estudi de mercat de lloguer i l’anàlisi de les 

dades evolutives de les fiances del lloguer i s’ha contrastat amb informes publicats 
d’especialistes immobiliaris com són Col·legi d’Apis de Girona i la Cambra de la Propietat dels 
que s’ha pogut disposar. 

- L’explotació econòmica de l’habitatge en lloguer, comparant el model d’arrendament 
tradicional d’habitatge permanent amb l’explotació temporal com a allotjament turístic. 

- El nivell de renda que genera l’allotjament turístic en relació al mercat de lloguer d’habitatge.  
- La distribució espacial d’aquesta rendibilitat.  

- La rendibilitat per grau d’ocupació dels habitatges d’ús turístic. 

                                                           
1 Les ciutats que han vist aparèixer el fenomen dels HUTs, i en particular d’Airbnb, han estat diverses, alguns exemples 
internacionals de caire divers són New York i San Francisco. El primer, NYC, va optar per prohibicions via modificacions 
legislatives: NYState “Illegal Hotel Law” MDA, NYState Multiple Dwelling Law, la Zoning Resolution i el NY’s 
Administrative Code (similar a les nostres Ordenances); i San Francisco va introduir canvis al San Francisco’s 
Adminsitrative Code per gestionar els HUTs i obligar els propietaris/amfitrions a complir una sèrie de requeriments. A 
nivell estatal, l’Ajuntament de Bilbao ha gestionat la qüestió dels HUTs amb una regulació via el Pla General 
d’Ordenació Urbana i sobre la qual ja s’ha pronunciat favorablement el Tribunal Superior de Justícia del País Vasc. 
(https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/3ccb591767541e4b05d04fc812e13fd78a8157e6
f676a033). 
 
2 “Zoning and Diversity in Historial Perspective”, Talyn, Emily, Journal of Planning History. 11(4), SAGE. 2012. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/3ccb591767541e4b05d04fc812e13fd78a8157e6f676a033
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/3ccb591767541e4b05d04fc812e13fd78a8157e6f676a033
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1.3 Bases de dades i fonts d’informació  

S’han fet servir diverses fonts d’informació, facilitades per l’Ajuntament de Girona, diversos 
organismes oficials i d’altres són d’elaboració pròpia. 
 
Ajuntament de Girona:  
- Llicències d’habitatges d’ús turístic atorgades per l’Ajuntament. 
 
Enquestes realitzades per l’equip tècnic redactor 

- Percepció ciutadana i dels diversos agents involucrats de l’impacte ocasionat pels 
habitatges d’ús turístic. 

 
Generalitat de Catalunya 

• Estadístiques d’habitatges d’ús turístic al municipi de Girona 
 
IDESCAT 

• Cens de Població 2011 – Habitatges familiars situats en edificis destinats principalment a 
habitatge segons tipologia, Habitatges principals segons règim de tinença. 

• Cadastre. 

• Altres estadístiques socioeconòmiques i poblacionals del municipi de Girona. 
 
Base de dades de les Fiances del lloguer 

• Històric de fiances de lloguer al municipi de Girona 
 
Pla Estratègic de Turisme, aprovat l’any 2017 

• Anàlisi detallat de les sinèrgies locals del turisme. 
 
Plataforma de dades obertes “Inside Airbnb” 

• Dades històriques i geolocalitzades d’habitatges d’ús turístic ofertats al portal immobiliari 
Airbnb. 

 
Col·legi d’Apis de Girona 

• Informe preus lloguer i evolució 
 
Cambra de la propietat 

• Informe preus lloguer i evolució 
 
Portals immobiliaris 

• Estudi del mercat actual de lloguer de llarga durada. 
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2. EL TURISME A LA CIUTAT DE GIRONA 
 

2.1 La construcció d’una destinació turística 

Girona ha esdevingut una ciutat turística, com posa de manifest el creixement sostingut els darrers 
anys de visitants que acull la ciutat3. Històricament el turisme de Girona estava associat a un visitant 
local, que venia a passar el dia a la ciutat, i d’un visitant estranger, turista de la Costa Brava, que 
s’apropava fins a la ciutat, especialment en dies plujosos o de mal temps a la costa. 
 
Tanmateix, els anys 2010-2011, l’Ajuntament de Girona comença el desplegament d’una política i una 
sèrie d’accions d’impuls i promoció de la ciutat amb l’objectiu de captar més turisme internacional. 
Impuls que  veurà els seus fruïts en els anys següents amb un augment considerable del turisme 
estranger, tal com posa de manifest les dades de pernoctacions en hotels de la ciutat per part de 
turistes estrangers i que passen de representar el 45% l’any 2010, a un 60% l’any 2019.  Així mateix, 
entre 2010 i 2019 el nombre total de pernoctacions en hotels de la ciutat ha crescut de l’ordre d’un 
70%4. Aquest impuls gironí coincideix alhora, amb un creixement general del turisme al territori 
català5. 
 
L’any 2018, l’Ajuntament de Girona realitza una enquesta6 que estima en un total de 106.377 el 
nombre de visitants a la ciutat només pel primer trimestre del mateix any. A partir d’aquesta dada i 
extrapolant pel total de l’any, es podria estar assolint una xifra total de visitant anuals entre els 600.000 
i els 700.000 visitants. En l’estimació s’ha tingut en compte que l’enquesta es va realitzar en temporada 
baixa (el primer trimestre de l’any és tradicionalment el més fluix) i considerant que només el festival 
de Temps de Flor, que té lloc al mes de maig, aporta de l’ordre dels  255.000 visitants (comptabilitzats 
l’any 2019). 
 
D’aquests visitants, identificats en el primer trimestre, un 40% pernoctà a la ciutat, mentre que un 60% 
ve només va passar-hi el dia7. Segons la mateixa enquesta, l’estada mitjana dels visitants que 
pernocten a la ciutat és de 3,12 dies, i la despesa econòmica diària mitjana realitzada pels visitants que 
pernocten és molt superior a la despesa realitzada pels que només hi passen el dia8. Tanmateix, 
aquestes dades amaguen un comportament de la despesa diferenciat: la despesa en restauració i 
activitats culturals és més elevada en els visitants que pernocten a la ciutat, mentre que la despesa en 
comerç és lleugerament més elevada en els visitants que no hi pernocten.  

                                                           
3 Considerant l’increment de les dades de pernoctacions a la ciutat pel període 2010-2019 de l’Observatori de 
l’Ajuntament de Girona,  ja que no ha estat possible trobar dades oficials del nombre de visitants o turistes a la ciutat 
per any per una sèrie històrica. Tampoc es mostren aquest tipus de dades al document d’Anàlisi i Diagnosi de Març de 
2018 “Estratègia turística a Girona i el seu territori. Pla d’Accions per a un turisme sostenible i de qualitat 2022”. 
4 Dades de l’Observatori de l’Ajuntament de Girona. Extretes a Febrer de 2021. 
5 Catalunya, tot i situar-se lleugerament per sobre, segueix les tendències de la mitjana de creixement  europeu de les 
pernoctacions turístiques. Tanmateix entre els anys 2010-2015 es produeix una excepció i el volum turístic és molt 
superior a les mitjanes espanyola i europea, amb creixements anuals del 20-30% de les pernoctacions. 
6 Idem. 
7 L’enquesta es realitza en mesos de temporada baixa (primer trimestre) de l’any 2017 i per tant considerem que en 
temporada alta dels allotjaments aquesta proporció podria variar.  
8 Idem.  
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L’increment de totes aquestes dades i l’impuls turístic de la ciutat ve marcat per algunes fites singulars 
i altres accions que aconsegueixen assolir un ressò molt gran: 
 

• L’any 2013 s’inaugura el tram Figueres - Girona - Barcelona d’alta velocitat, millorant 
considerablement la connectivitat de la ciutat amb un efecte directe sobre el seu 
posicionament turístic.  

• L’any 2015, la certificació de la ciutat de Girona com a Destinació de Turisme Esportiu (DTE). 

• Al mateix any, l’impacte en termes d’imatge amb el posicionament cinematogràfic de la ciutat, 
que té el seu punt àlgid amb el rodatge a la ciutat de diverses escenes de la sèrie “Joc de 
Trons”9.  

• El gran nombre de festivals que acull, des de Temps de Flors al maig  (255.000 visitants l’any 
2019 i una ocupació hotelera del 90%), a festivals de caire cultural enfocats principalment al 
turisme català (tot i tenir alguns abast internacional).  

• Paral·lelament, s’estan impulsant festivals i activitats com el SEA OTTER Europe, l’Open BTT 
Girona, el Duatló de Girona, la Volta Ciclista Catalunya, la Girona MTB Challenge, el Pirineus 
360 Challange i la Girona Gran Fondo,  enfocats tant a turistes com a professionals, d’àmbit 
local i internacional.   
 

Fins i tot en el context actual de pandèmia, al web de l’Ajuntament es citen fins a 23 festivals culturals 
amb un calendari continu des de març a desembre i que inclouen temàtiques tant diverses com la 
música, la literatura, l’art, el teatre, el circ, la dansa, el cinema, la fotografia o la cultura del joc.  
 
Un ventall d’activitats que es sumen amb els espais de la ciutat10 més visitats com són la Catedral, el 
Call Jueu, les Cases de l’Onyar, Sant Feliu, Banys Àrabs i Muralla. Com a espais concorreguts encara 
que no siguin nodes d’atracció en sí, trobem la Rambla i  la Plaça Independència. En definitiva, la 
majoria dels festivals així com els espais d’atracció turística de la ciutat, es localitzen principalment als 

sectors Barri Vell i Mercadal.  

2.2 El turisme actiu, un sector en creixement 

En paral·lel, la ciutat de Girona s’ha posicionat aquests darrers anys com a una destinació amb un gran 
atractiu per a la pràctica esportiva, especialment pel ciclisme, atraient a nous residents i un nou tipus 
de turisme – el turisme actiu – a la ciutat. Juntament amb Lucca (Itàlia) i Andorra, Girona és una de les 
tres ciutats europees més populars per entrenar amb bicicleta. El seu clima, la seva xarxa de carreteres 
secundàries i la seva gastronomia són el seu principal reclam i atractiu.  
 
Als anys 90, de la mà dels ciclistes professionals nord-americans Lance Armstrong, George Hincapie i 
altres membres de l’US Postal Team, que s’instal·len a Girona, comença un fenomen que obre la ciutat 

                                                           
9 “Joc de Trons” és una sèrie de la productora HBO que finalitzà l’any 2019 amb un visionat històric de 19,3 milions 
d’espectadors.  
10 Document d’ “Anàlisi i Diagnosi del Pla d’Acció per un turisme sostenible i de qualitat 2022, de l’any 2018. 
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al món del ciclisme professional. Posteriorment, l’any 2007, s’instal·la l’equip ciclista professional 
Cannondale-Garmin i més endavant, ho faran el grup australià Mitchelton-Scott i fins més recentment, 
el grup ciclista Israel Cycling Academy. L’any 2018, s’estimava que més de 170 professionals del món 
de la bicicleta, des de corredors a directius d’equips, fisioterapeutes i mecànics11, viuen a la província 
de Girona. Aquesta aposta per part del món professional d’un esport per la ciutat de Girona, 
contribueixen a posicionar la ciutat i els seus entorns com a una molt bona destinació esportiva, 
atraient professionals, tant ciclistes com atletes de múltiples disciplines. En aquesta tendència, també 
s’ha de comptar amb el turisme de golf, donat que Girona es troba a una distància molt propera 
d’importants camps de golf, ubicats al seu entorn.  
 
Entre els anys 2010 i 2015, en paral·lel en aquesta consolidació del ciclisme a la ciutat, es realitzen un 
seguit d’activitats de promoció turística de Girona, amb la finalitat de posicionar-la millor en relació al 
turisme actiu: es participa del projecte europeu Res’pir, per establir uns estàndards de qualitat; es 
desenvolupa el projecte transfronterer Natur’Acc; s’obté la certificació de Destinació de Turisme 
Esportiu (DTE) en modalitat de multi-esports, i s’impulsa la ruta de ciclisme Pirinexus12 amb una etapa 
que finalitza a la ciutat. 
 
El perfil del ciclo-turista és d’un poder adquisitiu mitjà-alt i realitza estades llargues de 5-10 dies, 
l’estada mitjana a la ciutat de Girona per aquest tipus de turisme és de 6 nits13. A part del ciclo-turista 
amateur o semi-professional, també trobem a l’atleta professional que tot i que no viu a la ciutat, 
realitza estades llargues d’un a tres mesos amb la finalitat d’entrenar-se entre competicions. 
Amb l’arribada d’aquesta població flotant d’atletes de diferents disciplines, es produeix l’aparició 
d’una oferta de restauració especialitzada en aquest tipus de clients; un exemple és la inauguració 
l’any 2015 de “La Fàbrica”, que tindrà un gran èxit més enllà del col·lectiu ciclista. Aquesta 
especialització o tematització en l’oferta s’ha pogut identificar en un total de 14 empreses i 26 
establiments d’allotjament turístic que s’anuncien com a empreses destinades al ciclisme o amb 
serveis específics pel ciclisme. Aquestes ofertes es localitzen majoritàriament al Barri Vell i al Mercadal. 
També s’ha pogut detectar que com a mínim en 7 (dels 16 hotels de la ciutat), de diferents categories 
(4 de quatre estrelles, dos de dues estrelles i un d’una estrella), estan oferint actualment serveis 
específics adaptats als esportistes que practiquen el ciclisme (carretera i BTT), i inclús alguns disposen 
de segell DTE i Bed&Bike, ambdós creats a partir de l’obtenció de la certificació DTE de la ciutat l’any 
2015. 
 

                                                           
11 Diari de Girona. Article de Raquel Gironès del 28.04.2018. Fons digital.  
12 Finalista a “Millor Ruta Europea de Cicloturisme” a la prestigiosa fira de senderisme i cicloturisme holandes “Fiets en 
Wandelbeurs”. 
13 Document d’ “Anàlisi i Diagnosi del Pla d’Acció per un turisme sostenible i de qualitat 2022, de l’any 2018. 
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Distribució d’establiments amb menció específica al món ciclista. En color vermell les empreses i restauració amb relació 

amb el món ciclista, en color blau els allotjaments amb menció específica al ciclisme.  

Font: Elaboració pròpia mitjançant anuncis del Google Maps, el treball de camp i la informació de la certificació DTE de 

la Generalitat de Catalunya i Vies verdes de Girona. 

 
Si bé el nombre total d’aquest tipus d’establiments en el context del comerç del Barri Vell no és molt 
significatiu, sí que es pot apreciar que en termes relatius, aquest tipus d’establiments tenen tendència 
a concentrar-se al Barri Vell.  

2.3 El sector econòmic associat14  

L’impuls i la promoció turística de la ciutat, reconegut en l’increment de nombre de visitants i nombre 
de pernoctacions, han portat de la mà un important creixement del sector econòmic i dels beneficis 
econòmics associats al sector turístic. Han augmentat, de manera notable, el nombre d’empreses 
orientades a l’activitat turística, d’aquestes, les vinculades amb l’allotjament turístic, en les seves 
diverses tipologies. Així, dins les branques d’activitat del sector turístic, les que tenen més pes són les 
activitats relacionades amb l’allotjament turístic, fins al punt que concentren un 42% del total de la 
facturació total del sector. 
Entre 2012 i 2016, les empreses turístiques de la ciutat de Girona han experimentat un major 
creixement (un 10%) que les empreses no turístiques. En el conjunt de l’economia de la ciutat, les 
empreses turístiques representaven, l’any 2016, de l’ordre d’un 7% dels ingressos totals de les 
empreses de la ciutat. Tot i no disposar de dades més recents, tot semblaria apuntar, i en concordança 
amb els increments del nombre de visitants i pernoctacions que aquest percentatge s’ha mantingut (i 

                                                           
14 “Estratègia turística de Girona i el seu territori. Pla d’Accions per a un turisme sostenible i de qualitat 2022”. Març 
2018. (https://seu.girona.cat/portal/dades/transparencia/docs/Pla-Estrategic-Turisme-Analisi-i-Diagnosi.pdf). 
 

https://seu.girona.cat/portal/dades/transparencia/docs/Pla-Estrategic-Turisme-Analisi-i-Diagnosi.pdf
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fins i tot pot haver crescut) durant tots aquests anys, fins a la caiguda sobtada del sector per motiu de 
la crisi sanitària mundial al segon semestre del 2020.  
Caldrà esperar la recuperació total de la mobilitat post-Covid per avaluar quina afectació ha tingut 
aquesta caiguda en el conjunt del sector turístic. Els estudis del sector plantegen un termini de dos 
anys per recuperar les mateixes xifres d’abans de la pandèmia, i per tant, és prematur avançar 

qualsevol tipus de predicció.  

2.4 La concentració territorial del turisme a la ciutat  

Tal i com s’ha pogut comprovar a moltes altres ciutats, l’interès del visitant es concentra en una petita 
àrea de la mateixa, i en el cas de Girona aquesta concentració té lloc principalment al Barri Vell i al 
Mercadal. En aquest àmbit es localitzen els principals monuments, el teixit històric i patrimonial, així 
com els principals carrers comercials i la vida urbana amb més vitalitat de la ciutat.  Les seves reduïdes 
dimensions ocasiona que passin moltes coses en un espai urbà que es pot recórrer d’un costat a l’altre 
amb només 5-10 minuts a peu.  
 
En el petit espai que conforma el centre urbà de Girona conviuen les necessitats pràctiques i la vida 
diària de la població permanent d’aquests barris, amb les necessitats d’una població flotant tant de 
l’oci i de la vida urbana (compres, tràmits administratius, visites culturals, restaurants, etc.) del conjunt 
dels gironins i dels recorreguts i necessitats dels visitants turistes (els de pas i els que pernocten). 
L’atractiu del centre urbà recau precisament en aquesta convivència entre diferents tipus de 
poblacions (permanents, els residents, i flotants, altres ciutadans de Girona, visitants i turistes) en un 
espai concret, dotant-lo de la vitalitat i atractiu que tant els gironins, com els visitants i turistes 
busquen sentir-se part, integrats en la ciutat.  
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Visites turístiques per tram de carrer al Barri Vell de Girona (2013). 

Font: Grup de Recerca de la Universitat de Girona. Estudi de Mobilitat 

de Girona, elaborat per Intra, any 2015. 

Els carrers i espais públics del Barri Vell 

representen una superfície d’uns 77.066 m². 

Font: Elaboració pròpia a partir de Cadastre. 

 
Una concentració d’atractius i de persones – gironins, visitants i turistes - en una part molt petita de la 
ciutat, el Barri Vell i el Mercadal, que fan aflorar entre els habitants i residents del Barri Vell un creixent 
malestar per aquest excés d’atracció turística en el seu territori. Tothom hi vol ser! Tothom hi vol 
formar part! Aquest malestar s’ha pogut recollir a les entrevistes realitzades al teixit associatiu del 
Barri Vell15 en el context del present informe, i que es tradueix en una important preocupació per 
aquesta pressió turística i el futur residencial del centre històric de la ciutat.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
15 Entrevistes realitzades el 1Q de l’any 2021 a l’Associació de veïns del Barri Vell i l’Associació Més barri menys pisos.  
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3. L’ALLOTJAMENT TURÍSTIC A GIRONA 
 
3.1 L’oferta 

En paral·lel a la consolidació de Girona com a destinació turística, l’oferta d’allotjaments també s’ha 
anat adaptant amb el pas dels anys.  Si bé, fins als 2008, el nombre de places d’hotels i de pensions a 
la ciutat es mantenia força estables, és a partir del 2010 que es produeix un repunt important amb la 
incorporació de noves places arrel de la construcció de nous establiments16. A partir de llavors, en 
aquests darrers 10 anys , l’oferta s’ha mantingut entorn a les 1.600-1.700 places hoteleres i 420-340 
places en hostals i pensions, sense canvis destacables. (Cal tenir present, que la crisis sanitària actual 
podria comportar una disminució del nombre de places pel tancament definitiu d’algun establiment). 
 

 
Places d’hotels, hostals i pensions. Total. Girona. 2003–2019 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

 
A partir de l’any 2015, en aquesta oferta d’allotjament turístic s’incorporen els habitatges d’ús turístic, 
complementant l’oferta d’allotjament turístic més tradicional i que arribarà a igualar el nombre de 
places de l’allotjament existent fins al moment. 
 
A nivell d’ocupació, en els establiments hotelers, aquesta ha crescut, passant d’una ocupació del 44% 
l’any 2010 a una ocupació dels 56-64% els anys 2018-201917. Aquestes dades tenen relació directa 
amb el creixement turístic experimentat per la ciutat en aquests mateixos anys i que s’ha descrit en 
l’apartat anterior (amb un creixement de les pernoctacions d’hotel de l’ordre del 70%).  
En paral·lel, segons les fonts d’informació consultades, l’ocupació mitjana dels HUTs sencers és de 
l’ordre del 55% anual, tanmateix, operadors entrevistats apunten a ocupacions de l’ordre de fins al 60 
i 70%. 
 

                                                           
16 D’acord amb dades de l’Idescat a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, entre 2008 i 2009 es 
dupliquen les places en hotels de 4 estrelles ( de 420 a 885), les places en hotel d’1 estrella passen de 133 a 363, i les 
places en hostals i pensions passen de 225 a 417 en el conjunt de la ciutat.  
17 Dades de l’Observatori de l’Ajuntament de Girona, extretes de l’Idescat i elaborades a partir de l’enquesta 
d’ocupació hotelera de l’INE.  
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Hem considerat en aquest apartat introduir els HUTs donat que si bé es tracta d’habitatges i no pas 
d’establiments turístics com a tals, el seu ús està vinculat a donar resposta a la demanda d’allotjament 

turístic existent a la ciutat.  

  establiments places 

Oferta d’Allotjament 
turístic 

hotels 16 1.707 
hostals i pensions 11 338 
apartaments turístics18 2 116 
albergs 1 90 

  total   2.245 
    

Oferta HUTs 
HUTs oferta Airbnb 438 1.500 - 2.100 
HUTs comunicat 
Aj.Girona 896 3.100 - 4.300 

Oferta d’allotjament turístic. Total. Girona. 2019 

Font: diverses fonts.  

 
En aquests termes, i a la vista de les dades d’oferta d’allotjament es pot destacar que el nombre de 
places de l’oferta d’allotjament turístic tradicional és força similar a la que s’ha creat amb l’aparició 
dels HUTs, i que aquesta darrera pot arribar a superar-la en cas que tots els comunicats passessin a ser 
oferta activa.  
L’oferta d’HUTs, en aquelles ciutats on ha aparegut, proporciona una resposta a les necessitats d’una 
demanda diversa i que no sempre ha trobat lloc en l’oferta hotelera, de per sí molt rígida. En aquest 
sentit, hi ha un nombre creixent de grups d’amics, d’empreses o bé de famílies amb criatures que 
busquen modalitats d’allotjament més flexibles i més còmodes per cobrir les seves necessitats. En el 
cas particular de Girona, convé tenir present que la modalitat de turisme actiu, amb estades de mitjana 
de 6 dies pel cicló-turista i de fins a 3 mesos per entraments de competicions, són potencials usuaris 

d’allotjaments de curta durada, com els HUTs, com alternatius a l’hotel. 

3.2 La distribució territorial 

En aquest apartat hem analitzat la distribució territorial de l’oferta d’establiments hotelers (Hotel, 
Hostals, Pensions, Albergs i Apartaments turístics) que es localitzen majoritàriament al barri de 
l’Eixample (nord i sud) i al sector Fontajau. Les places turístiques que  hi ha al centre de la ciutat es 
corresponen principalment a hotels de petites dimensions situats a Mercadal, Carme i Barri Vell.  
 

                                                           
18 L’apartament turístic és una tipologia d’allotjament turístic que es diferencia dels habitatges d’ús turístic en la 
normativa d’obligat compliment, els espais comuns i en que no li cal cèdula d’habitabilitat.   
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Localització de l’oferta en allotjaments tradicionals i repartiment del nombre de places d’allotjament. Color d’acord amb 

la tipologia i radi dels cercles proporcional al nombre de places turístiques. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l’Ajuntament de Girona (UMAT). 

 
En contrast amb l’oferta hotelera, les possibilitats tipològiques dels HUTs permeten amb molta més 
facilitat situar l’oferta en el teixit històric del Barri Vell. Es tracta d’habitatges independents que no 
han de complir les normatives associades als establiments hotelers. En aquest sentit, la seva tipologia 
s’adapta molt més fàcilment a parcel·les més petites i blocs d’habitatges existents on és més difícil 
col·locar-hi els serveis i instal·lacions necessàries per a un establiment hoteler. Per tant, mentre que la 
oferta hotelera es localitza als límits del teixit històric i només gaudeix de la centralitat en casos molt 
concrets o a través d’establiments més petits d’hostals, pensions o albergs, els HUTs tenen la 
possibilitat de portar al turista fins al cor mateix del Barri Vell.  
S’aprofundirà en apartats posteriors en la lògica de distribució i concentració dels HUTs a la ciutat de 
Girona.  
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4. EL FENOMEN HUT A GIRONA 
 

4.1 Què és un HUT 

En els darrers anys i amb la irrupció de les plataformes digitals de comercialització, com és el cas 
d’Airbnb cap a 2008, el lloguer temporal d’habitatge per a ús turístic (HUTs) ha suposat una nova 
modalitat d’allotjament turístic i alhora una autèntica revolució pel mercat de l’habitatge de lloguer 
residencial permanent. És un supòsit nou, que va més enllà de l’ús d’habitatge tradicional (temporal o 
permanent).  
El HUT és un habitatge cedit pel seu propietari, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada 
i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d’immediata 
disponibilitat i amb les característiques establertes en el Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de 
Catalunya. Es considera estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període de temps 
continu igual o inferior a 31 dies. Aquest nou ús de l’habitatge és en realitat una activitat econòmica 
d’allotjament turístic alternatiu a l’hoteler. No està regulat per la LAU i de fet la renda/dia no és 
comparable al mercat de l’habitatge en lloguer sinó, en tot cas, a la resta d’oferta d’allotjament turístic 
de la ciutat (preu/habitació d’hotel, hotel apartament, alberg, etc.). La irrupció dels HUTs ha incentivat 
a molts propietaris d’habitatges a ciutats, arreu del món, a refugiar-se en el lloguer turístic enfront al 
lloguer tradicional residencial de llarga durada, motivats per un ventall divers de situacions locals.  Es 
tracta de béns d’inversió i alhora d’una activitat econòmica que demana una gestió intensiva i 
constant. La rotació i el nivell d’ocupació seran determinants en la rendibilitat d’aquest tipus 

d’allotjament.  

4.2 El parc d’HUTs 

El juliol de 201919 la plataforma InsideAirbnb comptabilitzava 438 anuncis d’HUTs en modalitat 
d’habitatge enter i 103 anuncis d’habitació privada. Tanmateix, cal dir que és un ordre de magnitud 
que oscil·la al llarg de l’any, com s’ha pogut comprovar amb dades del mateix any pel mes d’octubre 
(entrant en la tardor i per tant, temporada baixa o mitja) on el número d’anuncis d’habitatge sencer 
era de 427, 11 anuncis menys. Per tant, podríem considerar que l’oferta activa – disponible i anunciada  
–  a la ciutat de Girona l’any 2019 (any que hem fer servir per ser l’anterior de la pandèmia) rondava 
els 420-440 HUTs. 
 

 
Anàlisi de les diferències entre tipologies d’habitatge d’ús turístic. Mostra del 29 de juliol del 2019. 

Font: Elaboració pròpia a través de les dades de la plataforma “InsideAirbnb”.  

 
Pel que fa a la tipologia d’habitatges d’ús turístic, hi ha dos sistemes principals d’allotjament: 

- L’habitatge sencer o enter: disponibilitat d’ús de tot l’espai de l’habitatge.  

                                                           
19 Dades extretes el 29 de juliol de l’any 2019 de la plataforma “InsideAirbnb”. 

mitjanes: Preu
Nits 
mínimes

Nombre de 
comentaris

Comentaris 
mensuals

nombre mig 
d'HUTs estimats 
per amfitrió Disponibilitat

Habitatge enter 438         92,83      2,27        33,86        1,71           19,92                    200,43           
Habitació privada 103         38,99      6,34        48,42        2,93           2,94                      146,60           
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- L’habitació privada: disponibilitat d’ús privat d’una estança de l’habitatge. 
 
En el present estudi, ens centrem en l’anàlisi dels habitatges sencers (80% de la mostra), que és la 
tipologia predominant i la que entra en competència amb el parc d’habitatges en règim de lloguer 
permanent o residencial tradicional. Una competència que es produeix donat que reorienta la 
destinació d’un habitatge sencer a aquesta nova utilitat o funció turística, enlloc de la funció residencial 
que havia ostentat fins aleshores i l’amfitrió (com s’anomena al gestor en terminologia d’Airbnb) ni 
viu, ni resideix en aquest habitatge. 
 
Si bé, aquesta és l’oferta d’HUTs anunciada a la principal plataforma de comercialització d’aquest tipus 
d’allotjament, l’Ajuntament de Girona porta un registre dels comunicats dels HUTs des de l’any 2006. 
El nombre de comunicats d’HUTs segons aquesta base de dades es manté per sota de les 50 unitats 
fins l’any 2012. A partir d’aquest moment, es dona una creixement exponencial (especialment a partir 
de l’any 2015), en el nombre de comunicats d’HUTs a l’Ajuntament de Girona. Tant en aquell moment, 
com en l’actualitat, la ciutat de Girona no té cap limitació normativa d’usos que afecti els HUTs i per a 
poder desenvolupar aquesta activitat només és necessària una comunicació prèvia d’habitatge d’ús 
turístic a l’Ajuntament de Girona mitjançant una declaració responsable i la inscripció al Registre de 
Turisme de Catalunya que realitza el mateix Ajuntament. Aquest tràmit té una taxa de 271,50 € i és 
eficaç des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot 
exercir l’activitat declarada. Aquest permís d’activitat no té caducitat i un cop obtingut, a través 
d’aquesta comunicació simple, estarà actiu mentre la propietat no sol·liciti la baixa d’activitat.  
 
Els anys 2015-2016 amb el creixement de l’habitatge d’ús turístic va augmentar també la percepció 
general de que la seva rendibilitat és superior a la de l’habitatge de lloguer permanent i la concepció 
que, en tot cas, la obtenció d’aquesta llicència a perpetuïtat representa un valor afegit a l’habitatge. 
Aquesta idea es reforça amb notícies d’una possible moratòria a Girona i amb l’experiència de 
Barcelona on la limitació d’aquest ús ha donat un valor afegit real a algunes propietats – habitatges 
amb comunicats d’HUTs – per a la seva venda. Aquesta experiència d’altres indrets pot explicar el fet 
que a partir de l’any 2016, Girona experimenta una sobre matriculació d’habitatges d’ús turístic que 
ha resultat, en el cas específic de la ciutat de Girona, que hi hagi un nombre d’habitatges d’ús turístic 
a les fonts oficials molt superior al que s’observa en oferta al portal Airbnb.  
 
Cal esmentar que aquesta casuística és diferent a la que es dóna en moltes altres ciutats, on el nombre 
d’anuncis en portals comercialitzadors d’allotjament turístic és habitualment molt més gran al nombre 
d’habitatges registrats en fonts oficials, causat normalment per un gran nombre d’habitatges que 
operen fora de la legalitat. En el cas de Girona i com s’ha pogut observar en estudis previs20 aquesta 
problemàtica (d’operar fora de la legalitat) és poc significativa, i la diferència inversa entre anuncis i 
fonts oficials respon a una dinàmica pròpia que s’ha produït a la ciutat. Actualment, a Girona hi ha 
molts habitatges de lloguer de llarga durada o inclús de residència permanent en propietat que tenen 
l’activitat d’habitatge d’ús turístic donada d’alta, però no estan fent ús d’aquesta activitat econòmica. 

                                                           
20 Document d’ “Anàlisi i Diagnosi del Pla d’Acció per un turisme sostenible i de qualitat 2022, de l’any 2018. 
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A aquest tipus d’habitatges d’ús turístic els anomenarem en aquest informe “habitatges potencials” o 
HUTs potencials, en tant que són habitatges que tot i que actualment no formen part del mercat actiu, 
ni de l’oferta activa, en qualsevol moment es podrien afegir, sense haver de realitzar cap canvi, inversió 
o comunicat.  
 
La dimensió d’aquest fenomen, propi de la ciutat de Girona, de sobre matriculació d’HUTs respecte 
dels HUTs pròpiament en actiu, identificats via anunci a les plataformes de comercialització, arriba a 
acostar-se al doble. Si l’any 2019, com hem comentat, al portal d’Airbnb es van anunciar de l’ordre de 
438 HUTs el juliol i 427 a l’octubre, pel mateix any el nombre de comunicats al registre de l’Ajuntament 
de Girona era de 896 HUTs (l’any amb el major nombre de comunicats del període estudiat). Una 
proporció tal que l’índex de HUT potencial/anunciats és superior a 2.  
La distribució per barris a la ciutat d’aquesta relació entre potencial i oferta anunciada es descriu a la 
taula següent on s’ha agafat l’oferta d’octubre de 2019, respecte dels comunicats del 2021 (un número 
inferior al 2019 per múltiples raons que s’explicaran en el següent apartat), amb un índex mitjà de la 
ciutat que ja es troba per sota del 2.  
 

Secció HUTs potencials HUTs anunciats Índex HUTs  potencials /anunciats  

Barri Vell 400 210 1,90 

Eixample Nord 126 65 1,94 

Mercadal 87 59 1,47 

Eixample Sud 25 18 1,39 

Carme 54 16 3,37 

Pedret 22 16 1,37 

Sant Daniel 10 15 0,66 

Montjuïc 7 6 1,17 

Resta de barris 34 22 1,54 

TOTAL CIUTAT 765 427 1,79 

 

Relació entre HUTs potencials i HUTs anunciats per barris de Girona.  

Font: HUTs potencials: Dades Ajuntament de Girona d’activitats vigents primer trimestre 2021. HUTs anunciats: Dades 
d’habitatges enters de la plataforma InsideAirbnb del 30 d’octubre del 2019. Dades d’habitatges enters depurats i 
geolocalitzats (i per tant pot haver-hi algun error per inexactitud de la localització de les mostres). 
 
Es pot apreciar a la taula, els barris on la concentració d’HUTs potencials és més important, podent 
arribar a duplicar l’oferta activa sense necessitat de noves comunicacions. És el cas del Barri Vell, .  

l’Eixample Nord i del Carme. 

4.3 Evolució i tendència del parc d’HUTs 

Un cop delimitat el volum total del parc és oportú entendre quina ha estat i pot continuar essent la 
seva evolució quan es reactivi la pandèmia i un cop es recuperi el pols de l’activitat econòmica tant a 
nivell europeu, com a escala global.  
 
La següent gràfica, il·lustra l’evolució i tendència del fenomen HUT a la ciutat de Girona, des dels 
primers comunicats a l’Ajuntament de 2006-07 fins a les dades més actualitzades del 2020. Hem volgut 
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representar en la mateixa gràfica l’evolució dels HUTs potencials (comunicats), les altes i baixes 
(dinàmica interna del fenomen) i els HUTs anunciats (oferta efectiva en actiu). A la gràfica següent, 
s’observa el total de les comunicacions vigents d’activitat d’habitatge d’ús turístic (línia negra). 
Aquesta línia representa l’evolució d’aquests habitatges potencials a la ciutat de Girona, atès que una 
part important dels HUTs registrats a l’ajuntament no estan operatius. En canvi la línia vermella és el 
nombre d’HUTs en oferta que s’han pogut analitzar dels portals comercialitzadors d’allotjament 
turístic. La diferència entre aquestes dues línies fa palesa la casuística particular del fenomen HUT a 
Girona que es caracteritza per una remarcable divergència a partir de l’any 2017, entre el nombre de 
comunicacions d’HUTs vigents a l’Ajuntament i els HUTs en oferta activa als portals. 
 
 

 
Evolutiu d’altes i baixes d’HUTs, el total d’HUTs històrics a Girona, i l’increment històric.  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Ajuntament de Girona. 

 
També es pot observar, com entre els anys 2016-2017-2018 es va donar d’alta un 58,3% del total 
d’aquestes altes d’activitat que anomenem HUTs potencials. Un creixement molt ràpid que passa en 
un sol any de les 171 altes, l’any 2016 a les 253 altes l’any 2017. Valors molt lluny de les 70 altes anuals 
dels anys 2014-2017.  

HUTs potencials 
Total anual vigent 

HUTs en oferta 
Anuncis en oferta 

HUTs potencials: 
Baixes anuals d’HUTs. 

HUTs potencials: 
Altes anuals d’HUTs. 
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En color taronja es grafia el nombre d’altes (comunicacions) d’HUTs registrades anualment a la ciutat, 
i en color blau, el nombre de baixes d’HUTs registrades anualment a la ciutat. La seva superposició 
aporta una mirada més aprofundida en la tendència de creixement dels HUTs potencials 
(comunicacions), posant de manifest un canvi de tendència, amb una moderació en el creixement a 
partir del 2017. S’aniran produint de manera simultània una reducció del nombre d’altes i un 
increment del nombre de baixes. Fins l’any 2020 on les baixes superen el nombre d’altes registrades i 
el volum total del parc d’HUTs torna a situar-se en valors de l’any 2017. 
L’excepcionalitat del moment actual tanmateix, fa difícil localitzar la causa exacta d’aquesta 
modificació doncs coincideix la intervenció municipal i l’aturada del turisme a causa de la pandèmia 
sanitària actual: 
 

- L’any 2019, amb la intenció de desincentivar l’alta d’habitatges d’ús turístic que no acaben 
implementant l’activitat, l’Ajuntament aplica mesures disuassories i augmenten la taxa 
d’escombraries per als habitatges d’ús turístic.  

- Seguidament, l’any 2020 arriba la pandèmia mundial i es tanquen i limiten les fronteres, fet 
que repercutirà amb molta força sobre el sector turístic.  

 
Aquests condicionants han suposat que entre 2019 i 2020 es donés de baixa un 72% del total de baixes 
acumulades en els últims 14 anys (118 baixes anuals que contrasten amb les 15-20 baixes anuals dels 
tres anys anteriors).  
 
Una mirada d’aquesta dinàmica a una escala de barri aporta el detall de com s’ha distribuït a nivell 
territorial. A la taula anterior s’ha representat el total d’altes acumulades històricament al municipi 
entre les diferents anualitats i els diferents sectors analitzats. El 100% de les mostres es correspon a la 
suma de totes les files en vertical més la suma de totes les columnes en horitzontal. Per tant, cada 
percentatge que surt a la taula és directament un tant per cent de les 1.043 altes acumulades totals 
(100% = 1.043 altes). Per exemple, l’any 2017 al Barri Vell, es comunicaren un 11,7% de totes les altes 
acumulades històricament a la ciutat de Girona.  Finalment, els totals verticals de la dreta de la taula 
representen el % d’altes que cada sector acumula respecte el total de 1.043 altes; i els totals 
horitzontals de sota de la imatge representen el % d’altes que cada anualitat acumula respecte el total 
de 1.043 altes històriques de la ciutat. Del total de 1.043 altes acumulades entre l’any 2005 i el gener 
de l’any 2021, el 50% de les altes històriques de tot el municipi de Girona (507 altes) es concentren al 
Barri Vell; seguit de lluny de l’Eixample Nord amb un 20% de les altes i el Mercadal amb un 11%. Per 
tant, l’interès que suscita aquest sector és clarament superior al de la resta de la ciutat.  
 
 
 
En un període de 2 a 3 anys la ciutat de Girona veu una ràpida explosió del fenomen Airbnb, 
especialment al Barri Vell de la ciutat on es concentren el 49% del total d’altes històriques21. 
 

                                                           
21 Altes històriques: altes d’activitat acumulades des del moment de la primera comunicació (2005) fins al Gener 2021. 
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Anàlisi del creixement de la distribució temporal i geogràfica de les comunicacions totals d’activitat d’HUT registrades 

a la ciutat. (No inclouen les activitats donades de baixa i que ja no són vigents a la ciutat).  

Font: elaboració pròpia a partir del registre d’activitats d’HUT de l’Ajuntament de Girona.   

 
Igualment, l’impacte de les baixes és diferent depenent del sector de la ciutat. Al Barri Vell, al Carme i 
al Mercadal només s'han donat de baixa de l'ordre d'un 30% dels comunicats d’HUTs; mentre que a 
l’Eixample Nord i l’Eixample Sud s’han donat de baixa un 60-65% dels comunicats que s’han inscrit a 
l’Ajuntament. Aquestes baixes com hem descrit succeeixen majoritàriament entre 2019 i 2020. 
 

 VIGENTS BAIXES TOTAL BAIXES/VIGENTS 

 BARRI VELL  400 107 507 27% 

 EIXAMPLE NORD  126 78 204 62% 

 MERCADAL  87 26 113 30% 

 EIXAMPLE SUD  25 16 41 64% 

 CARME  54 19 73 35% 

 PEDRET  22 4 26 18% 

 ST DANIEL  10 2 12 20% 

 MONTJUÏC  7 1 8 14% 

 ALTRES 22 34 25 59 74% 

 TOTAL  765 27823 1.043 36% 

Anàlisi d’altes i baixes a la ciutat de Girona amb dades de Gener 2021, per barris. 

Font: elaboració pròpia a partir del registre d’activitats d’HUT de l’Ajuntament de Girona.   

 
Les dades de la taula anterior apunten com l’atractiu de la oferta no es comporta de manera 
homogènia  a tota la ciutat i que per tant, mantenir l’alta de activitat no surt a compte en segons quins 
barris del municipi. 
 
Es fa difícil poder determinar què passarà amb l’evolució dels HUTs quan es reactivi el turisme però 
veient les tendències anteriors a la crisis sanitària és molt possible que es mantingui el nombre 
d’activitats vigents durant el tancament turístic – si les condicions per tenir un HUTs no varien, totes 
les baixes potencials ja haurien tingut lloc durant aquest període de tancament forçat –, tot i que 
podria donar-se un nou creixement en el nombre d’altes anuals – quan la situació econòmica es 
recuperi en la seva totalitat. Convé tenir en compte que l’oferta activa és aproximadament la meitat 
del potencial total, i considerem que és possible que part dels HUTs potencials entrin en càrrega com 

                                                           
22 Els altres sectors de la ciutat de Girona on hi ha presència d’allotjament turístic però amb una mostra de molt poc 
pes estadístic.  
23 Inclouen dades del Gener de l’any 2021. Les baixes acumulades l’any 2020 són 262. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Barri Vell 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,7% 0,8% 0,6% 1,7% 3,3% 3,7% 9,2% 11,7% 6,9% 6,2% 3,2% 0,1% 49%

Eixample Nord 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 1,8% 1,2% 2,5% 5,2% 3,6% 3,0% 1,7% 0,0% 20%
Mercadal 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5% 0,3% 2,2% 2,7% 1,8% 2,0% 0,9% 0,0% 11%

Eixample Sud 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,7% 1,3% 0,8% 0,2% 0,0% 4%
Carme 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,7% 0,8% 1,1% 2,1% 1,0% 0,2% 0,1% 7%
Pedret 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,4% 1,0% 0,4% 0,2% 0,3% 0,0% 2%

St Daniel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1%
Montjuïc 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 1%

Altres 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,6% 0,9% 1,7% 1,2% 1,0% 0,2% 0,0% 6%
0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,9% 1,2% 0,9% 2,6% 6,5% 7,0% 16,4% 24,3% 17,6% 14,3% 6,7% 0,2% 100%



ESTUDI DE L’IMPACTE DELS HUTs EN EL MERCAT DEL LLOGUER A GIRONA                                           

       
 

23 
 

a oferta activa. L’entrada en càrrega d’HUTs que ara no estan operatius i la intensitat (el temps) amb 
el que entrin poden tenir importants efectes tant a nivell de percepció del fenomen en determinats 
barris (allà on hi ha més concentració) i alhora pot provocar una sobre oferta que afectarà (com es 

veurà en els propers capítols) la rendibilitat dels mateixos. 

4.4 La distribució territorial 

Tal i com s’ha comentat anteriorment els HUTs no es reparteixen equitativament entre els diferents 
barris de la ciutat sinó que, tal i com s’observa en la imatge inferior, es concentren principalment 
entorn als atractius turístics i al centre històric de Girona.  
 

 
Mapa de calor de la concentració d’HUTs per cada hexagon de 50m aprox. sobreposat a la ciutat. Canvi color gradual i 

llegenda del nombre d’HUTs a cada hexàgon.  

Font: Elaboració pròpia mitjançant dades d’habitatges enters de la plataforma InsideAirbnb geolocalitzades.  

 
És també al centre de la ciutat on es localitzen els HUTs que es concentren en mans de poc amfitrions. 
La proporció d’HUTs per amfitrió al Barri Vell i al Mercadal, d’acord amb els anuncis registrals a la 
plataforma InsideAirbnb és de 2,4-2,2 HUTs per gestor, molt per sobre del que succeeix a Pedret, a 
l’Eixample Sud i a al Carme, que tenen una proporció mitjana de menys d’un HUT per amfitrió. Al 
tractar-se d’un valor estadístic de mitjana implica que serà en el Barri Vell i el Mercadal on es produirà 
una concentració d’HUTs en mans de menys gestors, un model de distribució que porta implícit un 
model professionalitzat d’aquest tipus d’allotjament. Una tendència que també es confirma en altres 
ciutats on el fenomen HUT fa temps que està present, tant a Barcelona, Madrid i altres centres urbans, 
com internacionalment a Paris, Amsterdam, New York o San Francisco. 
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L’anàlisi dels comunicats de l’Ajuntament, és a dir, del parc d’HUTs potencial mostra que en el Barri 
Vell s’hi acumulen el 75% dels titulars amb més de 7 propietats amb llicència d’ús turístic. Per tant, hi 
ha una clara preferència de l’inversor professional pel centre de la ciutat, en tant que és la localització 
més demandada i per tant, també la més rendible, mentre que en altres àrees més allunyades del 
centre abunden els amfitrions amb menys de 6 apartaments. 
 
En la imatge següent s’observa el contrast entre la localització dels immobles que pertanyen a 
amfitrions que gestionen més de 20 apartaments i els immobles que pertanyen a amfitrions que 
gestionen menys de 6 apartaments.  
 

  
Distribució d’HUTs dels grans amfitrions (més de 20 apartaments) en comparació amb la distribució dels HUTs de petits 

amfitrions (amfitrions amb menys de 6 apartaments). 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’habitatges enters d’ús turístic de Girona de la plataforma InsideAirbnb. 

 
Una mirada encara més detallada en la distribució dels HUTs dins la trama urbana de la ciutat posa de 
manifest una elevada concentració a nivell d’alguns carrers de Girona. Els punts d’interès turístic de la 
ciutat es situen al nucli històric i a molt poca distància, a peu, els uns dels altres. L’àrea d’interès 
turística és limitada i per tant no és estrany que els HUTs ubicats al Barri Vell, dins d’aquesta àrea 
d’atracció turística, sigui allà on la demanada d’allotjament turístic sigui més volguda pels turistes i 
visitants i tingui més atractiu pels inversors i propietaris. 
 
 
En el plànol analític següent es representen els carrers amb més nombre de comunicats d’HUTs 
mitjançant un gradient de colors i la densitat d’HUTs per metre lineal de carrer mitjançant el gruix de 
la línia (nombre d’HUTs en un carrer dividit per la longitud del carrer). Per tant els carrers més foscos 

Amfitrions amb més de 20 apartaments. 
Amfitrions amb menys e 6 apartaments. 
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i amb més gruix de línia de vial són els que presenten una major concentració d’HUTs potencials per 
metre lineal. 
 

  
Analisi de la distribució i densitat dels HUTs per carrer.  

Llegenda: COLOR: (de clar a fosc) nombre d’habitatges d’ús turístic per carrer, entre parèntesis el nombre de 

  carrers amb la quantitat d’HUTs especificada.  

  GRUIX DE LÍNIA: proporcional a la densitat d’HUTs de cada carrer (nombre d’HUTs del carrer entre 

  la longitut del carrer). 

  [nº]: nombre de carrers amb ‘x’ nombre d’HUTs. 

Font: Elaboració pròia a partir de dades de les dades obertes de llicèndies d’habitatges d’ús turístic de la Generalitat de 

Catalunya.  

 
Com esmentat anteriorment els Barri Vell concentra una part molt important dels HUTs de la ciutat, 
però, alhora, cal tenir en compte que no es distribueixen de manera uniforme en tot els barri sinó que 
es concentren especialment en carrers concrets (Cort Reial, Força, Ballesteries, etc.). Destaquen també 
el carrer del Rei Martí ( 18 HUTs), el carrer de la Força (19 HUTs) i el carrer de Pou Rodó (15 HUTs). Les 
adreces amb més comunicacions vigents d’HUTs es localitzen a Bellaire (15 HUTs), Rei Martí (14 HUTs), 
Barcelona (11 HUTs), Carme (11 HUTs + 9 HUTs), Abeuradors (10 HUTs), Pau Casals (10 HUTs), i plaça 
Catalunya, Ciutadans, carrer Figuerola, Carrer Nord, Santa Clara i plaça del Vi (amb 8 HUTs per adreça).  
Aquestes dades d’HUTs potencials es corroboren amb l’oferta de l’InsideAirbnb i s’observa que els 
sectors amb més concentració d’habitatges amb alta proporció d’HUTs són Barri Vell i Mercadal 
(espacialment la zona del carrer Santa Clara). En el plànol anterior s’analitza la concentració per 
carrers, en particular al Barri Vell, a partir de les dades disponibles de comunicacions d’HUTs, de la 
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Generalitat de Catalunya, pel nombre d’HUTs matriculats a cada viari públic24. El resultat constata que 
els carrers amb més intensitat d’HUTs són el Carrer Ballesteries i el carrer de la Cort Reial, amb 31 i 37 
HUTs, respectivament, en un espai aproximat de 150 m lineals de carrer. A continuació, es situa el 
carrer dels Calderers amb 15 HUTs en 70 m lineals de carrer i el carrer de la Barca amb 27 HUTs en 135 
ml de carrer.  

 

4.5 La relació entre població resident i població flotant 

Per analitzar l’impacte del la proliferació dels HUTs a la ciutat, hem comprovat la relació que s’estableix 
entre la població resident del barri, segons el Padró de la ciutat, i la població flotant25, a partir del 
nombre de places disponibles d’HUTs i el grau d’ocupació de les mateixes.  Hem considerat una 
proporció mitjana de 3,5 – 4,8 persones per allotjament turístic26, generant dos escenaris baix i alt dins 
d’una mateixa condició d’ocupació. Aquests dos escenaris – baix i alt – s’han estudiat en dos moments 
de l’any diferenciats, un moment d’alta demanda (com per exemple, Temps de flors) i en relació a una 
ocupació anual mitjana del 50%. 
 
BARRI VELL: 
Població empadronada:       3.562 persones.27 

 
Escenari puntual d’ocupació màxima dels HUTs: 
Places d’HUT en oferta (oct.2019):     735-1.008 places. (210 HUTs) 

Places d’HUT vigents a l’Ajuntament (1Q2021):    1.400-1.920 places. (400 HUTs) 

 

 
 

 
 
 

                                                           
24 Aquestes dades es corresponen a habitatges potencials i no necessàriament a anuncis actualment en oferta de 
l’activitat d’ús turístic. 
25 S’ha considerat com a població flotant existent (pfe) les places estimades en HUTs en oferta i coma població flotant 
potencial (pfp) les places estimades en els comunicats d’HUTs vigents a l’Ajuntament.  
26 Estimació realitzada a partir del nombre mig de places dels habitatges enters d’HUT estimat per l’empresa InAtlas 
(4,8 places) en motiu del Document d’ “Anàlisi i Diagnosi del Pla d’Acció per un turisme sostenible i de qualitat 2022, 
de l’any 2018. I la mateixa dada proporcionada per l’Associació Turística d’Apartaments que es recull en  el mateix 
document (3,5 places). 
27 Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Girona. Nombre d’habitants segons la seva destribució, Padró any 
2019. Font: L’Observatori, de l’Ajuntament de Girona. 

ocupació 
100%

població 
resident

població 
flotant 
existent pr+pfe pfe/pr+pfe

població 
flotant 
potencial pr+pfp pfp/pr+pfp

escenari baix 3.562 735 4.297 17% 1.400 4.962 28%
escenari alt 3.562 1.008 4.570 22% 1.920 5.482 35%

ocupació 
100%

població 
resident

població 
flotant 
existent pfe/pr

població 
flotant 
potencial pfp/pr

escenari baix 3.562 735 21% 1.400 39%
escenari alt 3.562 1.008 28% 1.920 54%
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Escenari d’ocupació anual mitjana del 50%: 
Places d’HUT en oferta (oct.2019):     368-504 places. (105 HUTs) 

Places d’HUT vigents a l’Ajuntament (1Q2021):    700-960 places. (200 HUTs) 

 

 
 

   
 
MERCADAL: 
Població empadronada:       2.531 persones. 

 
Escenari puntual d’ocupació màxima dels HUTs: 
Places d’HUT en oferta (oct.2019):     207-283 places. (59 HUTs) 

Places d’HUT vigents a l’Ajuntament (1Q2021):    305-418 places. (87 HUTs) 

 

 
 

 
 
Escenari d’ocupació anual mitjana del 50%: 
Places d’HUT en oferta (oct.2019):     105-144 places. (30 HUTs) 

Places d’HUT vigents a l’Ajuntament (1Q2021):    154-211 places. (44 HUTs) 

 

 
 

ocupació 
50%

població 
resident

població 
flotant 
existent pr+pfe pfe/pr+pfe

població 
flotant 
potencial pr+pfp pfp/pr+pfp

escenari baix 3.562 368 3.930 9% 700 4.262 16%
escenari alt 3.562 504 4.066 12% 960 4.522 21%

ocupació 
50%

població 
resident

població 
flotant 
existent pfe/pr

població 
flotant 
potencial pfp/pr

escenari baix 3.562 368 10% 700 20%
escenari alt 3.562 504 14% 960 27%

ocupació 
100%

població 
resident

població 
flotant 
existent pr+pfe pfe/pr+pfe

població 
flotant 
potencial pr+pfp pfp/pr+pfp

escenari baix 2.531 207 2.738 8% 283 2.814 10%
escenari alt 2.531 305 2.836 11% 418 2.949 14%

ocupació 
100%

població 
resident

població 
flotant 
existent pfe/pr

població 
flotant 
potencial pfp/pr

escenari baix 2.531 207 8% 283 11%
escenari alt 2.531 305 12% 418 17%

ocupació 
50%

població 
resident

població 
flotant 
existent pr+pfe pfe/pr+pfe

població 
flotant 
potencial pr+pfp pfp/pr+pfp

escenari baix 2.531 105 2.636 4% 144 2.675 5%
escenari alt 2.531 154 2.685 6% 211 2.742 8%
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A la vista de les dades analitzades, es pot veure com l’impacte o la pressió de la població flotant que 
ocupa els HUTs no és el mateix entre els dos barris que concentren a la ciutat la major oferta activa i 
potencial d’HUTs. La pressió sobre el Barri Vell és inclús més gran que sobre el Mercadal. Un altre 
element important a considerar és, en el Barri Vell, la diferència entre el valor més baix del 9% que 
representa la població flotant existent (per una ocupació del 50%) i el més alt del 35%, que podria 
arribar a suposar la població flotant allotjada en HUTs respecte del total de població del barri (sumant 
a la població empadronada i els usuaris d’HUTs), si totes les places comunicades entressin en càrrega 
i l’ocupació fos del 100%. Una diferència de 26 punts, en comparació amb el Mercadal on la mateixa 
diferència és de 10 punts.  
 
En tots els escenaris, s’ha de tenir present que només s’ha considerat com a població flotant aquell 
que pernocta en un HUT, i no s’ha afegit el que pernocta en un altre allotjament turístic (2.245 places), 
ni el turista excursionista que només hi passa el dia o unes hores. Ambdós també passaran pels carrers 
del Barri Vell i del Mercadal, doncs són els que concentren els principals atractius turístics de la ciutat.  
Si fos possible identificar el total de visitants anual de la ciutat de Girona i el nombre total de 
pernoctacions anuals en altres tipus d’allotjament es podria estimar el volum total de població flotant 
i tenir un ordre de magnitud del pes de la població flotant respecte de la població resident.  
Cal tenir en compte, a l’hora d’avaluar l’impacte de la concentració de població flotant en relació a 
població resident, que el Barri Vell i el Mercadal són els barris de la ciutat amb menys població 
empadronada (1,5 i 1,4 respectivament, molt per sota de la mitjana de la ciutat situada a 2,1). Una 
condició que pot contribuir a incrementar la percepció en termes de massificació o d’especialització 
d’aquestes àrees. Addicionalment, com s’ha vist anteriorment els habitatges d’ús turístic no es 
concentren de forma homogènia en el conjunt del Barri Vell, i hi ha carrers específics on la proporció 
entre residents i places turístiques pot resultar molt més elevada que la mitjana analitzada, que de 

nou contribuiran a incrementar la percepció de potencial massificació.  

4.6 L’activitat econòmica associada 

Un cop analitzat l’oferta – la dimensió del parc d’HUTs, la seva dinàmica i patrons de localització –  
passem a analitzar com és el perfil de l’operador d’HUTs. Com és aquest negoci o activitat econòmica 
a la ciutat? En termes generals, es pot dir que la demanda creixent d’allotjaments temporals a la ciutat, 
consolidada com a destinació turístic i cultural i alhora de turisme actiu – ha comportat una demanda 
creixent d’allotjament i de retruc la proliferació d’una oferta variada de solucions que miren de captar 
part de la població flotant i temporal que la ciutat està atraient. Ja s’ha comentat en el capítol anterior, 
que el sector econòmic vinculat a l’activitat turística a la ciutat ha crescut en el seu conjunt, i en 
particular, ho han fet les empreses associades a oferir serveis d’allotjament turístic en diferents 

ocupació 
50%

població 
resident

població 
flotant 
existent pfe/pr

població 
flotant 
potencial pfp/pr

escenari baix 2.531 105 4% 144 6%
escenari alt 2.531 154 6% 211 8%
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modalitats. Així doncs no és estrany, que actualment a la ciutat de Girona hi hagi una alta 
professionalització de l’activitat d’HUTs, com evidencia que més del 70% dels habitatges sencers que 
es troben en actiu (anunciats com a oferta activa) estan gestionats per amfitrions que en tenen més 
d’un en oferta, i només de l’ordre d’un 28% estan gestionats per amfitrions que només en tenen un 
en oferta. També ho reforça el fet que un 51% dels HUTs sencers anunciats a la ciutat (223 habitatges) 
estan en mans de només 18 amfitrions28, és a dir, més de 12 HUTs de mitjana per amfitrió.  
 
Aquestes dades posen de manifest que els HUTs de la ciutat de Girona, com ja vàrem poder comprovar 
en l’estudi de Barcelona i s’ha demostrat en altres ciutats, es distancien del principi d’economia 
col·laborativa que acompanyava la idea original dels allotjaments impulsats per Airbnb i prenen forma 
d’una activitat econòmica  professionalitzada, d’un producte immobiliari ad hoc per a una nova 
demanda turística no satisfeta.  
 
En relació amb aquesta professionalització de l’activitat de gestió dels HUTs, aquest fet fa que a la 
ciutat de Girona, es detecti una certa concentració dels HUTs en edificis sencers. La proximitat de les 
unitats d’allotjament turístic permet una optimització de la gestió dels HUTs i per tant, economies 
d’escala. La opció més rendible d’implantació d’HUTs es correspon a un edifici destinat en la seva 
totalitat a aquest ús, tant per la proximitat dels immobles com per la llibertat de gestió i actuació que 
suposa a l’empresari no haver de relacionar-se amb una comunitat de propietaris. Les dades aporten 
les següents conclusions, si bé de l’ordre d’un 65% dels edificis amb allotjament turístic tenen menys 
de 3 habitatges d’ús turístic a la seva escala, un 35% dels edificis compten amb 4 o més, i d’aquests un 
17% tenen igual o més de 6 habitatges. La concentració en edificis, quan conviuen l’allotjament turístic 
i l’ús residencial, pot esdevenir un focus de conflictivitat a tenir present. Els edificis sencers d’HUTs es 
concentren especialment en les ubicacions singulars de la ciutat amb vistes al riu (entorn a Rambla, 
carrer dels Calderers i Santa Clara) i al teixit històric (carrer Ciutadans, carrer de la Força, i carrers del 
call jueu).  
 
Aquests edificis especialitzats, a diferència dels allotjaments turístics tradicionals (hotels, pensions, 
apart-hotels, etc) no tenen cap recepció i es diferencien del clàssics apartaments turístics en que 
disposen de menys espais de serveis comuns i que cadascun dels habitatges compta amb cèdula 
d’habitabilitat, donat que provenen de l’ús residencial, reuneixen les  condicions per a l’ús residencial 
(no hi han renunciat) però han reorientat la seva destinació cap a un nou tipus d’usuari.  
 
Pel que fa a la rendibilitat de l’activitat dels HUTs cal tenir en compte que depèn de la seva ocupació 
mitjana i del preu nit. S’ha pogut disposar de dades29 de l’ocupació mitjana històrica entre 2016 i 2021 
dels HUTs, de la ciutat de Girona, que s’adjunten en la següent gràfica: 
 

                                                           
28 Dades extretes de l’anàlisi dels habitatges enters anunciats del 29 de juliol del 2019 a la plataforma Airbnb i extretes 
i posades a disposició en forma de dades obertes pel portal “Inside Airbnb”. L’amfitrió d’un HUT és l’empresa o 
particular que ha donat d’alta i gestiona  l’habitatge d’ús turístic a la plataforma comercialitzadora d’allotjament 
turístic Airbnb. 
29 Dades del portal AirDNA proporcionades per l’Ajuntament de Girona (UMAT). 
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Gràfic de l’evolució de l’ocupació de l’allotjament turístic entre 2016 i 2021. 

Font: Informe del la plataforma AirDNA proporcionat per l’Ajuntament de Girona (UMAT).  

 
 
D’acord amb aquestes dades, l’ocupació mitjana anual d’HUTs en el conjunt de la ciutat es situa entorn 
al 50%, amb mínims entorn al 30-40% per temporada baixa i màxims de l’ordre del 60-70% en 
temporada alta. Aquests valors coincideixen amb l’ocupació comentada per alguns operadors 
entrevistats, que situen l’ocupació anual dels allotjaments turístics de les zones de més demanda de 
la ciutat, entorn al 60-70%. 
 
Es pot observar també que el preu nit presenta una variabilitat similar a l’ocupació pel que fa a 
temporades altes i baixes, amb mínims entorn als 80 €/nit i màxims puntuals entorn als 130 €/nit. Com 
s’exposarà seguidament, el preu nit mig dels habitatges enters dels últims anys rondarà els 90 €/nit. 
Un valor que s’acosta al preu/nit dels hotels de 4 estrelles ubicats a la ciutat. Ja s’ha comentat 
anteriorment, que el preu dels HUTs es fixa en comparació amb l’oferta hotelera, donat que està 
oferint una alternativa a l’allotjament turístic hoteler tradicional. 
 
Pel que fa a l’impacte turístic que generen els HUTs és important valorar el nombre de places 
turístiques que suposen per la ciutat. L’any 2018 l’empresa InAtlas realitza una estimació del nombre 
de places per a cada habitatge d’ús turístic de l’ordre de 4,8 persones per habitatge, i el mateix any 
l’Associació Turística d’Apartaments proposa una relació de l’ordre de 3,5 places per habitatge.30 Per 
les característiques pròpies de la tipologia d’allotjament turístic, tenen una alta capacitat d’expansió 
de places i és possible que no s’utilitzi la capacitat total de places en cada reserva. En aquest sentit, 
considerem que el nombre més realista de places turístiques ocupades per a cada allotjament HUT 
reservat s’acostarà més a les 3,5 places que a les  4,8. 
 
En relació a l’oferta d’HUTs d’aquests darrers tres anys,  s’han desglossat els recomptes totals i valors 
mitjos dels HUTs a cada moment de presa de dades (març i juny-juliol) dels habitatges sencers: 
 

                                                           
30 Document d’ “Anàlisi i Diagnosi del Pla d’Acció per un turisme sostenible i de qualitat 2022, de l’any 2018. 
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Habitatges enters destinats a ús turístic: 

DATA Nombre d’amfitrions Recompte d’anuncis Preu mig €/nit Nits mínimes 

21/3/2018 162 368 90.29 1.91 

31/7/2018 204 407 94.43 2.18 

21/3/2019 168 403 90.16 2.34 

29/7/2019 181 438 92.83 2.27 

26/3/2020 192 429 95.79 2.44 

Taula d’evolució de les característiques dels anuncis d’HUTs entre 2018 i 2020. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels habitatges enters d’HUT de la plataforma Inside Airbnb. 

 
D’aquestes dades es pot deduir que tant el nombre total d’amfitrions i d’anuncis d’HUTs al  portal 
comercial Airbnb entre 2018 i 2020 ha anat creixent (fins a l’esclat de la pandèmia), i que cada amfitrió 
té de mitjana més de dos habitatges. És important lligar aquesta informació amb la qüestió plantejada 
anteriorment sobre la diferència entre HUTs anunciats i HUTs potencials (el nombre del parc real 
d’HUTs que comptabilitza el total de comunicats a l’Ajuntament per poder iniciar l’activitat), per 
mostrar que fins a la pandèmia, tot i que el parc total mostrés una tendència a reduir-se (a ajustar-se), 
encara hi ha marge per passar de potencial a actiu i aquesta tendència estava encara en creixement – 
entre juliol 2018 i juliol 2019 hi ha un increment de 31 nous anuncis, i entre març del 2018, 2019 i 2020 
l’increment és de 35 i de 26 respectivament. Un augment que s’anava consolidant i que té marge 
encara per créixer fins als 778 comunicats d’HUTs del parc total a la ciutat. 
 
Pel que fa, a la recollida de la taxa turística per part dels “amfitrions” dels HUTs cal esmentar que tot i 
l’alta professionalització, l’any 2016 l’allotjament que recaptava una major quantitat de taxa turística 
eren els hotels, gairebé el 90% del total de taxes recaptades. Una qüestió la dinàmica de la qual no 
s’ha pogut comprovar en el marc del present treball, però que deixem apuntada per a possibles 
consideracions per a polítiques o accions públiques per reforçar el compliment de les obligacions de la 
a normativa fiscal turística31 per part dels HUTs, per evitar un greuge comparatiu respecte d’altres 

activitats econòmiques d’allotjament turístic que sí donen compliment. 

4.7 El mercat dels HUTs 

Amb l’objectiu d’analitzar la rendibilitat econòmica dels HUTs en relació a l’habitatge en lloguer, en 
aquest apartat, hem utilitzat les dades territorials de la plataforma “Inside Airbnb”32 que mostren la 
distribució dels preus dels anuncis d’HUTs, del portal Airbnb recollits entre 2018 i 2020. 
 
S’han analitzats els barris amb més presencia d’HUTs en tant que són els que en tenen una mostra més 
representativa. Tanmateix s’han adjuntat a sota els totals i mitjanes del conjunt de la ciutat.  Tal i com 
s’observa a la taula següent, tot i que la mitjana de preu nit dels habitatges enters de la ciutat de 
Girona és de l’ordre de 90 €/m²,  en el sector Barri Vell ronden els 100 €/nit, i els 70-100 €/nit als 

                                                           
31 Document d’ “Anàlisi i Diagnosi del Pla d’Acció per un turisme sostenible i de qualitat 2022, de l’any 2018 a partir de 
les dades de la Generalitat de Catalunya.  
32 Inside Airbnb és un conjunt d’eines i dades independent i no comercial que permet a l’usuari explorar com Airbnb 
s’està utilitzant realment en diverses ciutats del món. www.insidearibnb.com. 
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sectors del seu entorn com són Mercadal, Pedret i Sant Daniel. Els sectors del Carme i Montjuïc amb 
només 16 i 6 HUTs respectivament destaquen per ser dels sectors més cars, tot i que per la naturalesa 
del seu teixit urbà és possible que es tracti d’edificacions més grans que les del Barri Vell i possiblement 
amb vistes. Destacar també que l’Eixample Sud, que queda totalment fora del circuit turista presenta 
uns preus mitjans de 60 €/nit, molt per sota dels sectors amb més demanda. 
 

 
En color blau:  valors superiors a la mitjana. En color taronja: valors inferiors a la mitjana de la ciutat. 

Taula de distribució dels allotjaments turístics per sector de la ciutat (només dels sectors on s’hi ha detectat algun anunci 

d’HUT). Dades del 30 d’octubre de l’any 2019.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels habitatges enters d’HUT de la plataforma Inside Airbnb. 

 
S’observa que els preus/nit més cars es concentren al centre del municipi. Per tant hi ha preferència 
per l’entorn més patrimonial en la repartició dels preus a la ciutat, amb alguns habitatges més cars als 
límits sud i est del Barri Vell però en tot cas, amb una posada en valor clara d’aquest sector en concret 
i el sector Mercadal.  
 

  

Secció Nº HUTs Preu mig nit nº hosts Nº minim nits Nº Comentaris
habitatges per 

amfitrió
Disponibilitat 

(dies/any)
Barri Vell 210 99,8 89                    2,2                       41                       27                 228   

Eixample Nord 65 81,9 41                    2,1                       32                       14                 171   

Mercadal 59 86,3 27                    2,5                       29                       29                 205   

Eixample Sud 18 63,0 15                    2,7                       35                       10                 149   

Carme 16 136,6 15                    2,6                       36                         6                 172   

Pedret 16 73,3 12                    1,9                       40                       20                 178   

Sant Daniel 15 99,5 9                    3,7                       39                       10                 222   

Montjuïc 6 138,0 4                    1,6                       36                       22                 256   
Total ciutat: 428 180
Mitjana a la ciutat: 94,3 2,3 38 22 204
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Mapa de calor del preu nit mig dels HUTs per cada hexagon de 50m aprox. sobreposat a la ciutat. Canvi color gradual 

essent els colors freds, blaus i verds, els preus més econòmics i els colors clars, taronges i vermells, els colors més cars.  

Font: Elaboració pròpia mitjançant dades d’habitatges enters de la plataforma Inside Airbnb geolocalitzades. 

 
 
 
Com a part de l’anàlisi de la rendibilitat dels HUTs no podíem obviar la situació actual de crisi sanitària 
i els efectes que l’aturada sobtada de tota activitat econòmica ha comportat.  
Els habitatges d’ús turístic, de manera similar als establiments hotelers, han sofert de manera molt 
directa la manca de turisme per la pandèmia mundial. Tanmateix, a causa d’aquesta crisi sanitària i 
l’aturada del turisme, habitatges que habitualment estaven orientats a l’activitat de HUT han retornat 
al mercat de lloguer residencial tradicional, com a alternativa durant l’aturada. El seu retorn s’ha 
caracteritzat per cercar contractes curts de lloguer temporal d’un mes prorrogable, a l’espera de la 
resolució de la incertesa actual. Aquesta reversió dels HUTs a habitatges de primera residència ha 
posat de manifest la particularitat d’aquest fenomen: versatilitat, flexibilitat i adaptabilitat de 
l’activitat (per sobre d’altres tipologies d’allotjament turístic com són els apartaments, hotels, hostals, 
pensions...) que al no perdre la cèdula d’habitabilitat tant pot passar d’ampliar l’oferta d’allotjament 
turístic, reduint l’oferta de lloguer d’habitatge permanent, com a l’inrevés.   
S’ha realitzat un estudi de mercat a fi d’analitzar aquesta casuística amb dades de novembre de 2020, 
8 mesos després de l’aturada total de l’activitat, encara pendents de les següents onades i on la 
vacunació no havia començat. Es pot veure la temporalitat: 
 

 
Estudi de mercat de l’habitatge temporal procedent d’allotjaments turístics.  

Font: Elaboració pròpia. Prospecció de mercat a data de Novembre de 2020. 

 
D’acord amb l’anàlisi realitzat del lloguer convencional, les mostres analitzades en aquest apartat es 
localitzen per sobre del preu de lloguer de la zona centre. Aquesta diferencia s’explicaria per l’estat 
dels HUTs, totalment reformats i equipats, amb mobiliari actualitzat i estètica cuidada.  
 
S’adjunten a continuació 12 imatges d’habitatges que s’anuncien per a lloguer, 6 corresponen a 
habitatges per mesos – reformats i equipats – i que podrien correspondre perfectament a HUTs i 6 són 

ESTUDI DE MERCAT HABITATGE DE TEMPORADA  NOVEMBRE 2020 

OP. SITUACIÓ TEMPORADA BARRI 
Superf. 

m²

PREU 
LLOGUER
(€/mes)

PREU 
LLOGUER                
€/m²mes

coef. 
of./de

m

Valor 
Homog.   
€/mes

Valor 
Homog. 

€/m² mes

1 Carrer  Nou del Teatre per mesos Centre - Barri Vell 91 952 10,46      1,00 952             10,46        

2 Carrer Santa Clara Disponible fins maig 2021 Centre - Barri Vell 52 750 14,42      1,00 750             14,42        

3 Jaume Pons Martí màxim 6 mesos Centre - Barri Vell 50 650 13,00      1,00 650             13,00        

4 Carrer Santa Clara per mesos Centre - Barri Vell 75 850 11,33      1,00 850             11,33        

5 Rambla de la Llibertat per mesos Centre - Barri Vell 50 790 15,80      1,00 790             15,80        

6 Peixeteries Velles per mesos Centre - Barri Vell 90 1.190 13,22      1,00 1.190         13,22        

7 Carrer  Eiximenis per mesos Zona Mercadal 70 957 13,67      1,00 957             13,67        

877       13,13   
8 Avinguda  Sant Francesc per mesos Eixample 90 1.150 12,78      1,00 1.150         12,78        

9 Pla. Miquel Coll i Alentorn, 8 per mesos Eixample - Sud Migdia 110 1.200 10,91      1,00 1.200         10,91        

10 Carrer  Ultònia per mesos Eixample Nord 80 1.300 16,25      1,00 1.300         16,25        

11 Carrer Monges màxim 6 mesos Montjuïc 60 800 13,33      1,00 800             13,33        

963      13,20  
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d’habitatges de lloguer. La mostra només pretén il·lustrar dues realitats que conviuen en aquests 
moments en el mercat de lloguer, i tot i que no es pot generalitzar, es pot apreciar una certa diferència 
entre els dos tipus d’oferta d’habitatges.   
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5. L’HABITATGE DE LLOGUER A GIRONA 

L’aparició del fenomen dels HUTs ha demostrat tenir efectes directes sobre la dimensió del mercat de 
lloguer d’habitatge permanent a les ciutats. Tot i que s’argumenta des del sector de l’allotjament 
turístic que aquest tipus d’habitatge no sostrauen oferta del mercat de lloguer per a ús d’habitatge 
habitual i permanent, la realitat és una altra. L’oferta d’HUTs no s’ha produït com a resultat de la 
construcció de nous habitatges, sinó d’un canvi de destí d’habitatges existents. És per aquest motiu, 
que es pot afirmar, i així ha quedat constatat a totes les ciutats on el fenomen ha aparegut, que aquest 
té un efecte directe sobre la dimensió del mercat de lloguer residencial permanent, és a dir, sobre el 
nombre total d’habitatges disponibles per a lloguer permanent d’una ciutat.  
 
En un estudi sobre impacte d’HUTs en el mercat de lloguer, cal primer identificar en quin grau afecta 
el conjunt del parc d’habitatge de la ciutat, i en particular, del parc en règim de lloguer. Cal insistir que 
els HUTs, a diferència de les places hoteleres per exemple, no són el resultat de promocions 
especialitzades, sinó d’un canvi en el destinatari d’aquest habitatge. L’ús turístic, no respon a una 
necessitat d’ús d’habitatge, sinó d’allotjament vacacional, de molt curta durada i no ve regulat per la 
LAU. Tanmateix, en tots els casos els HUTs mantenen la cèdula d’habitabilitat que permet tenir la opció 
de passar d’un tipus d’usuari a l’altre en funció de les condicions del mercat, com s’ha pogut veure 
durant la pandèmia. L’altre element a valorar en l’estudi de l’impacte en relació al mercat de lloguer 
té a veure amb el preu. En aquesta qüestió, cal tenir present que els preus/nit d’un HUT es fixen en 
relació al preu de l’oferta d’allotjament turístic (com pot ser l’hoteler o d’altres, orientats als turistes i 
visitants), no d’un lloguer permanent residencial. 
 
En aquest apartat doncs, s’analitza el parc de lloguer i les seves dinàmiques a la ciutat de Girona, des 
del seu pes en el conjunt del parc d’habitatge existent i des del mercat de lloguer. Les fonts emprades 
són diverses, dades de l’UMAT recollides en el document (en elaboració) de la Diagnosi del Pacte Local 
per l’Habitatge33, del Cens a partir de l’Idescat, de les dades de les fiances de lloguer dipositades a 
l’Incasòl, detallades a nivell de municipi de Girona i altres fonts especialitzades en relació al mercat de 

lloguer (preus, tendències, etc). 

5.1 El parc d’habitatge 

L’estat espanyol i Catalunya en el seu conjunt, a diferència d’altres països europeus veïns presenten 
una relació entre l’habitatge de propietat i de lloguer tradicionalment molt desequilibrada, on domina 
clarament el primer. La proporció de l’ús d’habitatge habitual i permanent en règim de propietat 
oscil·la al voltant del 80% en la majoria dels nuclis urbans de l’estat, i només en les grans capitals es 
situa per sota del 70%.  
 
Per tant, en un context on el parc de lloguer és reduït i on hi ha dificultats creixents d’accés a l’habitatge 
d’una part important de la població, l’impacte de l’ús turístic cal avaluar-lo tenint en compte 
especialment aquest volum del parc llogat i més concretament de l’oferta d’habitatges en lloguer al 

                                                           
33 https://seu.girona.cat/portal/dades/transparencia/docs/PlaHabitatgeGi-2.pdf 
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mercat. La competència dels HUTs en el context del parc immobiliari de la ciutat es situa en relació al 
lloguer residencial d’habitatge permanent o de llarga durada. 
 
Al conjunt de la ciutat de Girona la dimensió del seu parc d’habitatge presenta dades dispars en funció 
de la font que es faci servir: Cens 2011 de l’Idescat el parc d’habitatges de Girona s’estima en 38.245 
habitatges, Cens d’edificis i locals de l’Ajuntament de Girona, pel mateix any, identifica 47.633 
habitatges; el document d’aprovació inicial de 2018 del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de 
Catalunya estima a Girona 37.574 habitatges principals, i el Cens d’edificis i locals de l’Ajuntament pel 
2017 estima 48.395 habitatges. No és objecte d’aquest estudi avaluar la diferència que presenten les 
dades, però sí és important posar de manifest que són diferències importants entre fonts, totes elles, 
oficials.  
 
A la vista de la disparitat, és difícil triar, però des del punt de vista d’aquest treball, la dada realment 
rellevant és la relativa al règim de tinença per tal d’establir la part del parc d’habitatge destinat a 
lloguer, en contraposició al de propietat, que en principi, com ja s’ha comentat, no forma part del parc 
immobiliari on els HUTs presenten competència.  
Així doncs, és el Cens (2011) qui aporta aquesta informació amb els següents percentatges de propietat 
(67,3%), de lloguer (27,6%) i d’altres tipus de règim (5,1%). Unes proporcions que s’ajusta a les 
expressions que es recullen en el document de diagnosis del Pla Local d’Habitatge de Girona, on 
s’afirma que el parc de lloguer és superior a la mitjana de les ciutats catalanes, però que és reduït en 
comparació amb altres realitats urbanes del nostre entorn, tot i que no s’aporten dades concretes.  
 

 
*hem aplicant la proporció de règim de tinença de lloguer del Cens 2011 a les diferents fonts del parc total d’habitatge. 

Estimació del parc d’habitatges en règim de tinença de lloguer a la ciutat de Girona. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les diferents fonts abans esmentades en relació al parc de l’habitatge de Girona.  

 
A la vista de la taula superior, es pot observar com la dimensió del parc d’habitatges en règim de lloguer 
de la ciutat de Girona oscil·laria entre els 10.500 i els 13.000 habitatges. Una forquilla respecte de la 
qual posarem, en el següent capítol, en relació el fenomen dels HUTs a la ciutat de Girona i la seva 

evolució.  

5.2 El parc de lloguer de llarga durada 

L’estudi s’ha realitzat a partir de l’anàlisi de l’evolució de les fiances de lloguer de la ciutat de Girona 
dipositades a l’Incasòl, considerant només els habitatges de 35 a 150 m² entre els anys 2010 a 2019. 
Una mostra de 25.300 operacions que inclou tant nova contractació, com renovacions de lloguers 
existents, dutes a terme en aquest període de 9 anys. Les llicències mostren la part del parc de lloguer 

Any
parc 

d'habitages

% en règim 
de lloguer

(27,6%)*

Cens Idescat 2011 38.245 10.556
2011 47.633 13.147
2017 48.395 13.357

PTSHC Gencat 2018 37.574 10.370

Font

Cens d'edificis i locals Ajuntamentde Girona
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que està “en moviment” o disponible, i en un període de 9 anys permet visualitzar el dinamisme del 
mateix.  
 
La taula següent mostra que entre l’any 2010 a 2014 hi ha un increment constant del parc d’habitatges 
a  Girona, fins arribar al punt d’inflexió, que es produeix l’any 2014 quan arriba a un nombre màxim de 
3.230 contractes anuals.  El període que va de l’any 2015 a 2017 presenta un descens d’entre un 10 i 
un 15% anual que es recupera l’any 2018 i es manté l’any 2019 amb 2.406 habitatges llogats, 824 
habitatges menys que en el punt àlgid de l’any 2014. 
 

 

 
Evolució del nombre de fiances de lloguer dipositades entre els anys 2010 i 2019 a la ciutat de Girona. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les fiances del lloguer. Mostra d’entre 35 i 150 m².  

 
Aquestes dades es corresponen a contractes nous i contractes renovats signats anualment i no 
inclouen lloguers vigents ni pròrrogues de contractes de lloguer. A partir de les estimacions fetes en 
l’apartat anterior del parc d’habitatge en lloguer a la ciutat podem concloure que el volum de llicències 
representa respecte del total del parc immobiliari d’habitatges.  
 

 
*hem aplicant la proporció de règim de tinença de lloguer del Cens 2011 a les diferents fonts del parc total d’habitatge. 
Relació de l’oferta de lloguer i el parc d’habitatge en règim de tinença de lloguer a la ciutat de Girona. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les fiances del lloguer. Mostra d’entre 35 i 150 m².  

 

ANY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Núm.Fiances 

de 35 a 150 m² 2039 2274 2600 2835 3230 2754 2502 2311 2514 2490

Any
parc 

d'habitages

habitatges 
en règim de 

lloguer
(27,6%)*

núm de 
llicències 

de 35 a 
150m2

% respecte 
del parc 

total 
d'habitatges

% respecte 
del parc en 

règim de 
lloguer

Cens Idescat 2011 38.245 10.556 2.274 5,95% 21,54%
2011 47.633 13.147 2.274 4,77% 17,30%
2017 48.395 13.357 2.311 4,78% 17,30%

PTSHC Gencat 2018 37.574 10.370 2.514 6,69% 24,24%

Font

Cens d'edificis i 
locals

Ajuntamentde Girona
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Podem apreciar com a nivell del parc immobiliari d’habitatges de la ciutat, l’oferta d’habitatges en 
lloguer per any s’estima entre un valor proper al 5% en l’escenari més desfavorable (amb el Cens 
d’edificis i locals del 2011 i 2017) i entre els 6 i el 6,5% en el escenari més favorable. Proporcionalment 
el mateix es produeix quan només es té en compte l’oferta del mercat per la part del parc immobiliari 
que té règim de tinença en lloguer. En aquest cas podem veure que entre ¼ i 1/5 del parc d’habitatge 
en règim de lloguer constitueix una oferta activa. 
 
Una mirada estàtica, de l’any 2019, amb un nivell de detall superior a partir de dades del document de 
diagnosis del Pla Local de l’Habitatge, permet analitzar la dimensió del mercat de lloguer de l’ordre 
d’un 5%34 del parc total residencial. En els sectors Carme i Barri Vell el parc de lloguer és de l’ordre del 
6-7% anual del parc total35, lleugerament per sobre de la mitjana, mentre que en sectors més 
residencials com Sant Daniel o Montjuïc és de l’odre d’un 1%36. Això mostra una determinada 
concentració per règim de tinença segons teixits de la ciutat. No és cap sorpresa que els teixits més 
antics concentrin el major nombre d’habitatges en règim de lloguer, en general, i d’oferta activa de 
lloguer, en particular. 
 

SECCIÓ HABITATGES 2019* FIANCES 2019 FIANCES / 

HABITATGES 

SUPERFÍCIE MITJANA 

(M2) 

BARRI VELL 2.397 174 7,3% 63 
EIXAMPLE NORD 11.619 654 5,63% 72 

MERCADAL 1.826 99 5,42% 72 

EIXAMPLE SUD 10.388 564 5,43% 69 

CARME 1.916 124 6,47% 65 

PEDRET 496 23 4,64% 64 
SANT DANIEL 321 2 0,62% 94 

MONTJUÏC 1.065 14 1,31% 90 

TOTAL CIUTAT: 48.495 2.406   

MITJANA CIUTAT:   4.96% 73 m² 
*dades extretes del Cens d’edificis i locals de l’Ajuntament de Girona, utilitzades en el document de diagnosis del Pla Local d’Habitatge 

de Girona. 

Amb les dades disponibles pel 2019, el pes de l’oferta anual d’habitatge en lloguer és petita, per sota 
del 5%, mantenint la tendència que mostra la taula comparativa amb totes les fonts diverses. Aquest 
mercat reduït d’oferta ocasiona que el mercat de lloguer residencial de llarga durada de Girona sigui 
molt sensible a afectacions del parc d’actius immobiliaris. Qualsevol reducció del volum dels actius del 
parc per canvi d’orientació d’ús cap a un altre tipus d’usuari pot tenir una repercussió directe sobre el 
mercat de l’oferta. La reducció de l’oferta acabarà ocasionant una possible pujada del preu del lloguer. 
 

                                                           
34 D’acord amb estudis de diagnosi del Pla Local d’Habitatge de Girona, hi ha una proporció de lloguer a la ciutat 
superior a la majoria de ciutats catalanes. Tot i a aquest fet, molt positiu, el parc de lloguer gironí (tal i com passa a la 
majoria de l’estat) és molt reduït, fet que ja s’apunta a la mateixa diagnosi.  
35 Al Barri Vell: 174 fiances de lloguer per 2.397 habitatges l’any 2019. Al sector Carme: 124 fiances de lloguer per 
1.916 habitatges l’any 2019.  
36 A Sant Daniel: 2 fiances de lloguer per 321 habitatges l’any 2019. A Montjuïc: 14 fiances de lloguer per 1.065 
habitatges l’any 2019. 



ESTUDI DE L’IMPACTE DELS HUTs EN EL MERCAT DEL LLOGUER A GIRONA                                           

       
 

39 
 

En la distribució territorial d’aquests contractes de lloguer s’observa una correlació amb les tipologies 
d’habitatge presents als diferents barris de la ciutat, allà on s’hi troben edificis plurifamiliars al llarg 
del centre urbà de la ciutat, destacant especialment els sectors del centre (Barri Vell, Mercadal, 
Carme), Eixample Nord i Eixample Sud, el sector de Santa Eugènia, i el nord de Montilivi i el sud de 
Pedret.  
 

  
Mapa de calor de la concentració de fiances de lloguer per cada hexàgon de 50m aprox. sobreposat a la ciutat. Canvi 

color gradual i llegenda del nombre de fiances a cada hexàgon.  

Font: Elaboració pròpia mitjançant dades de les fiances de lloguer de l’any 2019 geolocalitzades.  

 

5.3 El mercat de lloguer de llarga durada 

La distribució del parc de lloguer a la ciutat de Girona és força homogènia, sí bé es detecta una 
diferenciació espacial dels preus de lloguer. Els preus amb valors més elevats es situen a l’Eixample 
Nord i Mercadal (especialment a les zones entre plaça Catalunya i carrer Nou, Devesa, i entre carrer 
Migdia, carrer de la Creu i estació) i en menor mesura a l’entorn de l’avinguda Lluís Pericot. Aquesta 
diferència es representa al plànol següent37: 

                                                           
37 Tot i que en el plànol s’observen valors mensuals més baixos a Barri Vell, es veurà en apartats posteriors que el preu 
mensual al Barri Vell ha estat històricament als voltants de la mitjana de la ciutat. El fet de que tingui valors inferiors a 
altres sectors cèntrics de la ciutat ve donat per la baixa qualitat dels pisos en lloguer (no tenen ascensor, edificis antics, 
etc.). 
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Mapa de calor dels preus mitjos de fiances de lloguer per cada hexàgon de 50m aprox. sobreposat a la ciutat. Canvi 

color gradual i llegenda del preu mensual mig de les fiances de cada hexàgon.  

Font: Elaboració pròpia mitjançant dades de les fiances de lloguer de l’any 2019 geolocalitzades. 

 
Pel que fa a l’evolució del preu dels habitatges de lloguer en els darrers 9 anys, es produeix una forta 
correlació amb l’evolució del nombre de fiances anuals dipositades, mostrant un punt d’inflexió 
important l’any 2014.  La mostra de fiances38 d’entre 35 i 150 m² permet observar que entre l’any 2010 
a 2014  el preu descendeix des d’una mitjana de 543 €/mes fins a una mitjana de 467 €/mes.  La gràfica, 
per aquest període mostra un tendència a la baixa però sense ser molt acusada. El punt d’inflexió 
arriba l’any 2014 a partir de qual l’increment és constant fins l’any 2019; els preus mensuals oscil·len 
entre 467 l’any 2014 i  626 € l’any 2019. 
 
A la següent gràfica s’ha superposat l’evolució del nombre de fiances dipositades i l’evolució del preu 
mig de lloguer (mostra d’habitatges entre 36 i 150 m²).  
 
Aquestes dades obtingudes de l’anàlisi de les fiances de lloguer dipositades anualment coincideixen 
amb valors obtinguts per la Cambra de la propietat de Girona39, que detecta una primera fase entre 
2007 i 2009 amb preus màxims de 600 € mensuals, una segona etapa de descens entre 2009 i 2012 
amb valors de mercat dels lloguers entre 600 i 500 € mensuals, una posterior estabilitat entorn als 500 
i un increment posterior constant fins els 625 € l’any 2019.  
 
Per tant es podria resumir l’evolució històrica dels preus dels lloguers:  

                                                           
38 Les fonts emprades per al present anàlisi són les dades de les fiances de lloguer dipositades, detallades a nivell de 
municipi. Es tracta de transaccions reals i, per tant, a diferència dels estudis de mercat d’oferta no cal deduir cap 
percentatge per ajustar preu d’oferta al preu de transacció. Tanmateix, cal tenir en compte que es considera que són 
dades quelcom inferiors a les reals, pel fet que també s’inclouen renovacions de contractes amb rendes per sota 
mercat. 
39 Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Article: “Els preus dels lloguers entren en fase d’estabilització en el tercer 
trimestre de 2020”. Consultat el 10 de novembre de 2020 a la pàgina web: https://www.cambrapropietatgirona.com. 
 



ESTUDI DE L’IMPACTE DELS HUTs EN EL MERCAT DEL LLOGUER A GIRONA                                           

       
 

41 
 

 
2007-2009:  preus màxims al voltant dels 600 euros /mes 
2009-2014: descens consecutius des dels 600 € fins arribar a un mínim de 470-500 euros /mes 
2019-2019: increment constant fins els 625 euros/mes, superant els valors del 2007-2009. 
 
S’observa un creixement dels preus del lloguer entre 2014 i 2019 en el conjunt de la ciutat de Girona 
de l’ordre del 5% anual.  
 
En relació preus i oferta de lloguer s’aprecia una forta correlació entre l’oferta activa d’habitatges en 
lloguer i el preu del mateix: un increment del nombre de lloguers coincideix amb un preu inferior del 
lloguer, arribant l’any 2014 a un total de 3.230 lloguers màxims i un preu mínim de 467 € mensuals. 
Pel contrari, la disminució de l’oferta activa de lloguer dels darrers anys coincideix en un augment del 
preu mensual dels lloguers de llarga durada.  
 

 

 
Evolució del preu mig i el nombre de fiances de lloguer dipositades entre els anys 2010 i 2019 a la ciutat de Girona. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les fiances del lloguer. Mostra d’entre 36 i 150 m².  

 
Es pot deduir que un canvi en l’oferta d’habitatge de lloguer – per augment o reducció de la mateixa 
– mostra una correlació amb una reducció o augment del preu de lloguer. Els motius d’aquesta 
reducció de l’oferta per part dels propietaris poden ser diverses: la percepció de manca de seguretat 
jurídica de l’arrendament pels canvis legislatius recents; la dificultat de realitzar desnonaments per 
impagaments, la necessitat de rehabilitar molts dels habitatges per complir condicions d’habitabilitat, 
o també per un canvi d’ús a HUT com a refugi a les qüestions anteriors o cercant major rendibilitat 
econòmiques.  
Aquest descens i creixement del lloguer que s’ha produït a la ciutat de Girona mostra variacions als 
diferents barris de la ciutat.  Amb la finalitat d’observar la distribució territorial d’aquest creixement 
dels preus a la ciutat de Girona, s’han consultat les dades històriques de preus del portal immobiliari 

ANY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
LLOGUER 

MIG 
HABITATGES 

542,94 526,57 491,4 465,24 467,47 487,12 515,8 559,07 596,36 626,65
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idealista. Tanmateix no hi ha un històric continu de tots els àmbits de la ciutat i les delimitacions de les 
que s’aporta més informació són Barri Vell, Eixample, Devesa i Migdia-Casernes. A la gràfica següent 
s’analitza l’evolució de preus d’aquestes tres delimitacions: 
 

 

          
 

Evolució dels preus mensuals estimats40 del lloguer a diversos àmbits de la ciutat de Girona.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del portal “Idealista” i de les dades de les fiances del lloguer.  

 
En tots els barris analitzats s’observa un comportament similar a la mitjana de la ciutat. Entre 2018 i 
2019 hi ha un descens de la mitjana a Barri Vell, Devesa i Migdia-Casernes, mentre que l’eixample té 
un punt màxim l’any 2020.  S’observa que tal i com ja s’ha analitzat anteriorment hi ha un descens del 
preu als àmbits entre 2011-2014 i amb una dinàmica de creixement continu que tot i haver-se 
estabilitzat entre 2019-2020 a alguns barris de la ciutat, continua amb una tendència a l’alça a Eixample 
i en la mitjana municipal. Els valors dels barris dels que s’ha pogut disposar d’informació històrica són 
similars a la mitjana de la ciutat. En el cas del Barri Vell41, els valors s’han mantingut lleugerament 
inferiors a la mitjana de la ciutat en els anys  2011-2016 i 2019-2020, sobrepassant-los  lleugerament 
a partir de l’any 2017.  
 
En el cas del Barri Vell, s’ha estimat interessant analitzar l’evolució detallada del preu del lloguer de 
llarga durada aquests darrers anys per franges de preus de lloguer.  
 

                                                           
40 Preus mensuals estimats a partir dels valors mitjos €/m² de les ofertes de lloguer recollides al portal immobiliari 
Idealista i les superfícies mitjanes dels sectors de la ciutat obtingudes a través de les fiances de lloguer. Dades extretes 
dels informes de preus d’Idealista. Aquesta mostra és representativa dels preus en oferta al portal Idealista i per tant 
presenta valors lleugerament més elevats que les fiances de lloguer (per exemple no inclou renovacions de contractes). 
41 Si s’observa l’evolució de preus del portal immobiliari Idealista a l’àmbit que anomenen Barri Vell en valors d’€/m² 
mensuals, és l’àmbit històricament més car dels quatre analitzats. Les edificacions del Barri Vell tendeixen a ser més 
petites (63 m²) que la mitjana de la ciutat (72 m²), aquesta diferència ve donada per la tipologia de la ciutat construïda 
i altera la comparació d’aquesta mostra amb els altres àmbits de comparació (que presenten tipologies més similars) . 

m2 
superficie 

mitjana
BARRI VELL             63   
CARME VISTALEGRE             65   
DEVESA             72   
EIXAMPLE             71   
FONTAJAUDOMENY             68   
MIGDIA CASERNES             69   
MONTILIVIPERICOT             72   
MONTJUÏC             90   
PALAU             67   
PONT MAJORPEDRET             73   
SANT DANIELVILA             76   
SANT NARCÍS             93   
SANTA EUGÈNIA             70   
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A la taula següent s’ha realitzat un estudi de del lloguer del Barri Vell per trams econòmics de preu 
mensual de lloguer42 a partir de les fiances. Es representa la relació de lloguers (nombre de fiances de 
lloguer) que hi ha hagut anualment per a cada tram econòmic, i es grafien amb un gradient de clar a 
fosc aquelles caselles amb més concentració de fiances. Del resultat es pot observa com evoluciona 
d’una relativa concentració de les fiances entre els anys 2014-2016 (de 350 € a 500 € mensuals) a una 
dispersió dels preus del lloguer que mostren més variabilitat en els valors (entre 400-800 € mensuals 
amb un lleuger predomini dels 550-700 € mensuals).  
 
Aquest comportament indica que el Barri Vell segueix el patró d’evolució dels preus de la ciutat i que 
a partir de l’any 2014 s’ha diversificat més l’oferta de preus que els anys anteriors. Aquest canvi pot 
venir induït al Barri Vell per una diversificació tipològica de l’oferta (habitatges rehabilitats vs 
habitatges no rehabilitats) que finalment també es tradueix en una major diversificació dels preus de 
lloguer, que no era present en anys anteriors.  
 

 
Evolució del nombre de fiances de lloguer per franges econòmiques al sector Barri Vell.  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les fiances del lloguer.  

  

                                                           
42 Els trams a estudiar s’han escollit mitjançant un anàlisis de la distribució de les mostres creuant preu i superfícies. 
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2010 4      17    21    35    27    22    13    9      12    7      4      -   1      1      -   -   173    527 €

2011 11    33    29    36    26    23    14    20    2      6      2      1      -   1      1      -   205    500 €

2012 19    24    37    39    39    21    12    17    4      4      2      2      1      1      -   -   222    487 €

2013 41    31    41    27    24    15    16    5      2      -   4      1      -   1      -   -   208    444 €

2014 26    36    52    39    26    22    11    11    4      2      3      2      3      -   -   -   237    468 €

2015 21    44    43    44    29    18    22    19    9      3      3      -   1      2      -   -   258    486 €

2016 15    41    31    42    28    26    16    9      6      2      5      3      1      1      -   -   226    490 €

2017 7      16    19    26    23    23    17    11    15    4      4      5      1      1      -   1      173    551 €

2018 10    13    19    23    28    22    33    22    11    14    11    9      5      3      -   2      225    603 €

2019 5      15    13    22    19    35    32    23    11    16    11    10    4      3      1      -   220    611 €

 n
º 
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6. IMPACTE DELS HUTS EN EL MERCAT DE LLOGUER TRADICIONAL 
 

6.1 Impacte en el conjunt del parc de lloguer 

L’aparició del fenomen dels HUTs s’ha demostrat que té efectes directes sobre la dimensió del mercat 
de lloguer d’habitatge permanent a les ciutats. Tot i que s’argumenta des del sector de l’allotjament 
turístic que aquest tipus d’habitatge no sostrauen oferta del mercat de lloguer per a ús d’habitatge 
habitual i permanent, la realitat és una altra. L’oferta d’HUTs no s’ha produït com a resultat de la 
construcció de nous habitatges, sinó d’un canvi de destí d’habitatges existents. És per aquest motiu, 
que es pot afirmar, i així ha quedat constatat a totes les ciutats on el fenomen ha aparegut, que té un 
efecte directe sobre la dimensió del mercat de lloguer residencial permanent. L’ús turístic, no respon 
a una necessitat d’ús d’habitatge, sinó d’allotjament vacacional, de molt curta durada i no ve regulat 
per la LAU. Per tant, tot i que el seu preu es compara amb els preus de l’oferta d’allotjament turístic 
(com pot ser l’hoteler o d’altres, orientats als turistes i visitants), aquesta activitat s’emplaça en 
habitatges amb cèdula d’habitabilitat i per tant, en immobles totalment compatibles amb el lloguer 
residencial de llarga durada. La seva competència en el context del parc immobiliari de la ciutat es 
situa en relació al lloguer residencial d’habitatge permanent o de llarga durada. 
 
L’estat espanyol i Catalunya en el seu conjunt, a diferència d’altres països europeus veïns presenten 
una relació entre l’habitatge de propietat i de lloguer tradicionalment molt desequilibrada, on domina 
clarament el primer. La proporció de l’ús d’habitatge habitual i permanent en règim de propietat 
oscil·la al voltant del 80% en la majoria dels nuclis urbans de l’estat, i només en les grans capitals es 
situa per sota del 70%. Per tant, en un context on el parc de lloguer és reduït i on hi ha dificultats 
creixents d’accés a l’habitatge d’una part important de la població, l’impacte de l’ús turístic cal avaluar-
lo tenint en compte especialment aquest volum del parc llogat i més concretament l’oferta 
d’habitatges en lloguer al mercat.  
Per tant, proposem tenir en compte aquesta proporció i aplicar-la a totes les dades anteriors per donar 
un ordre de magnitud de l’impacte que els HUTs ha pogut suposar al parc d’habitatges en règim de 
lloguer a la ciutat, tal que: 
 

 
*hem aplicant la proporció de règim de tinença de lloguer del Cens 2011 a les diferents fonts del parc total d’habitatge. 

L’oferta d’HUTs en relació al parc immobiliari d’habitatge en règim de tinença de lloguer  a la ciutat de Girona. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les diferents fonts en relació al parc d’Habitatges i dels HUTs del capítol 

anterior. 

 

Any
parc 

d'habitages

% en règim 
de lloguer

(27,6%)*
Huts

actius
Huts 

comunicats

HUTs actius 
/ parc de 

lloguer

HUTs 
comunicats 

/ parc de 
lloguer

Cens Idescat 2011 38.245 10.556 36 0,34%
2011 47.633 13.147 36 0,27%
2017 48.395 13.357 602 4,51%

PTSHC Gencat 2018 37.574 10.370 388 763 3,74% 7,36%

Cens 
d'edificis i 

Ajuntament
de Girona

Font
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Les dades de la taula superior mostren com en els darrers anys l’increment del nombre de comunicats 
d’HUTs a la ciutat de Girona suposa un pes en relació al parc de l’habitatge en règim de lloguer que ha 
passat de ser residual o insignificant, a una forquilla entre el 4 i el 7%, entre oferta real i oferta 
potencial. És probable, que aquests valor percentuals siguin més acusats en les zones de la ciutat on 
es concentra l’oferta d’HUTs, però les dades no presenten una desagregació suficient per poder 

quantificar-ho.  

6.2 La competència entre usos 

La mixtura d’usos43 és una condició urbana desitjada i volguda per gaudir d’entorns urbans 
socialment, ambiental i econòmica saludables. Els teixits on conviuen de manera “harmoniosa” 
un ventall d’usos compatibles entre ells – ús residencial o d’habitatge, ús terciari, comercial, 
hoteler i d’oci – són els espais de la ciutat més atractius i desitjats. Fins i tot aquesta 
característica dels entorns urbans es promou en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS 2030) per garantir una ciutat inclusives, pròsperes i sostenibles. 

Des del planejament urbanístic es regula la disposició dels usos i la seva compatibilitat per 
coexistir en un determinat teixit. L’exercici del “zoning” i de la definició dels usos del sòl han 
estat els responsables de posar “ordre” entre els possibles usos presents en un entorn urbà. 
Unes regulacions que de manera estàtica i fixa han vingut marcant uns certs límits per evitar 
conflictes no desitjats que tradicionalment s’han associat a externalitats com els sorolls o les 
pudors o d’altres tipus. 

Tanmateix, la mixtura o barreja d’usos a través d’un instrument rígid d’ordenació deixa oberta 
la possibilitat de facto que sigui el mercat – i en aquest cas, la rendibilitat econòmica – la que 
decideixi en cada parcel·la entre els usos permesos. A priori, i seguint l’argument de 
l’autoregulació del mercat, la mixtura o barreja d’usos es situaria sempre en un escenari 
d’equilibri més o menys estable. 

Tanmateix, l’experiència demostra que el mercat tendeix a escollir l’ús sempre més rendible, 
desequilibrant la mixtura fins que un excés d’especialització, i per tant de sobre oferta d’un 
determinat ús. En aquest punt, la rendibilitat cau per manca d’oferta suficient i es produeixen 
ineficiències del mercat que tenen uns efectes socials, ambientals i econòmics en aquella part 
de la ciutat que s’haurien pogut evitar. 

Si bé les bondats de la mixtura d’usos d’un teixit urbà són abastament conegudes i declarades 
públicament, l’anàlisi i estudi de com preservar-la en els teixits consolidats i com promoure-la 
en teixits de nova creació segueix sent objecte de debat. Alguns estudis recents apunten a la 
necessitat d’introduir el que anomenen el matís de la diversitat. L’argument planteja que cal 
una regulació dels usos que incorpori mecanismes dinàmics d’adaptació en el temps, en funció 
de com evolucioni una determinada zona.  

Per tant, el que es planteja és que només serà possible la mixtura d’usos en el marc d’una 
regulació activa dels mateixos, per tal d’evitar la tendència natural del mercat de que un 
determinat ús – el de major rendibilitat en un moment donat – acabi per especialitzar un 
territori. Aquesta regulació hauria de passar per determinar – i convé tenir present que serà 
diferent per a cada situació urbana, territori o teixit – un cert “llindar de tolerància” entre la 

                                                           
43 “Zoning and Diversity in Historial Perspective”, Talyn, Emily, Journal of Planning History. 11(4), pp. 330-347, SAGE. 
2012. 
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representativitat dels diversos usos en un àrea. A efectes pràctics, introduir aquest matís implica 
introduir el factor temps en la regulació i per tant fer un seguiment continu de l’evolució dels 
usos en una determinada àrea on s’hagi introduït una limitació o restricció sobre un ús en 
concret. 

La rendibilitat de l’habitatge d’ús turístic44 com ja s’ha demostrat reiteradament en estudis 
previs, i així mateix es demostrarà en aquest mateix informe, depèn de 3 factors 
interrelacionats: grau d’ocupació, rotació i preu. Per tant, la manca de regulació de l’ús turístic 
de l’habitatge i la sobre oferta a la que podria donar peu tindran un impacte sobre l’ocupació i 
la rotació d’aquest tipus d’allotjament. Per descomptat, l’efecte no serà lineal, ni homogeni, 
tenint en compte la diversitat tipològica de l’oferta – grandària del pis, característiques del 
mateix, localització, etc. – però és evident que una oferta il·limitada d’aquest ús tindrà efectes 
en el grau d’ocupació i de rotació.  

Extret del “Informe sobre les possibles repercussions econòmiques de les modificacions del TRLU per regular els 
HUTs”, elaborat per M.Buhigas i J.Duatis. Generalitat de Catalunya. 

 
En general, l’objectiu final de l’explotació de l’immoble per part de la propietat és el mateix en tots els 
casos (tant per lloguer per habitatge d’ús residencial permanent, com lloguer per ús turístic) atès que, 
en principi, sempre preval la major rendibilitat econòmica, així com unes millors condicions de 
seguretat de la inversió, d’estabilitat i de baix desgast de l’immoble. En aquest context, en el moment 
que es produeix un avantatge econòmic notable en un dels sistemes d’explotació (lloguer per 
habitatge d’ús residencial permanent, lloguer temporal i lloguer per ús turístic), el mercat tendeix a 
potenciar l’ús més rendible i reduir, o fins i tot substituir en algunes zones, algun dels altres sistemes 
menys rendibles. L’actual pandèmia ha posat de manifest com el mercat a reaccionat davant la manca 
de turisme, amb una reducció de la demanda fins a zero, revertint uns habitatges destinats a ús turístic, 
momentàniament, a l’espera de la recuperació de la demanda turística, en lloguers residencials 
temporals. Un cop es recuperi l’activitat i torni la demanda, el mercat tornarà a reaccionar amb una 
canvi de destinació d’ús. 
 
En aquest sentit, s’ha analitzat en el present treball de manera comparada els dos sistemes 
d’explotació econòmica: el lloguer d’habitatge d’ús residencial permanent i el lloguer d’habitatges d’ús 
turístic, per tal de posar de manifest l’estat actual de la qüestió amb relació a la incidència en el mercat 
de l’habitatge i les previsions a curt i mitjà termini. La incidència, per allotjament turístic, arreu del 
mercat residencial de la ciutat de Girona és molt variable. Per aquest motiu, la comparació s’ha dut a 
terme entre els barris de la ciutat amb major presència d’HUTs. S’ha pogut observar, i d’acord amb el 
valors d’ocupació estimats, l’allotjament turístic resulta més atractiu (i per tant, podem avançar que 
resultarà més rendible econòmicament) que el lloguer de llarga durada al Barri Vell, a l’Eixample i al 
Mercadal. En aquests sectors hi ha una competència directa entre les dues tipologies de lloguer pel 
parc d’habitatges existent. Corrobora aquesta distribució de la rendibilitat el plànol de superposició 
següent (d’oferta d’ HUTs i oferta de lloguer “tradicional”). 
 

                                                           
44 “Estudio Comparativo sobre alquiler turístico versus residencial”. Alquiler Seguro (2917, 2018 y 2019). Otros 
estudios: Impacte del lloguer vacacional al mercat de lloguer residencial de Barcelona. Duatis i Buhigas (Barcelona 
2016). 
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Tot i que els lloguers signats anualment no es corresponen a la totalitat del parc de lloguer de la ciutat, 
es pot afirmar que l’any 2019 hi havia a la ciutat de l’ordre de 2.834 habitatges en moviment al mercat 
(residencial + turístic). De la totalitat d’habitatges que acolliren nous residents (temporals o 
permanents), un 15% eren allotjaments turístics. Com s’observa en el mapa que adjuntem a 
continuació la superposició d’ambdues activitat és concentra en els sectors més cèntrics de la ciutat. 
 

  
Distribució de l’oferta de l’any 2019 d’allotjament turístic (en blau) i lloguer de llarga durada (en groc). Diàmetre en 

funció del nombre d’habitatges de cada ús per parcel·la.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les fiances del lloguer de l’any 2019 i d’ofertes d’allotjament turístic de 

l’octubre del 2019 extretes de la plataforma Inside Airbnb. 

 

Oferta d’allotjaments (habitatges enters) segons Airbnb (octubre 2019):  428 habitatges sencers. 
Nombre de contractes de lloguer a la ciutat (2019):             2.490 contractes de lloguer.  
Total d’habitatges ofertats en lloguer a la ciutat l’any 2019:                       2.834 habitatges al mercat. 

La diferència d’atractiu de la localització i per tant una potencial preferència envers les dues tipologies 
de lloguer, en algunes àrees de la ciutat pràcticament no es trobaran HUTs, i per contra, en d’altres 
l’oferta d’HUTs suposarà més del 50% dels habitatges en oferta de lloguer, en aquell àmbit. 
 

Secció Habitatges totals 
2019 

Ofertes d’HUTs oct. 
2019 

Nombre Fiances lloguer 
2019 

Barri Vell 2.397 210 182 
Eixample Nord 11.619 65 681 
Mercadal 1.826 59 105 
Eixample Sud 10.388 18 584 
Carme 1.916 16 126 
Pedret 496 16 24 
Sant Daniel 321 15 3 
Montjuïc 1.065 6 14 
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Comparació del parc d’habitatges totals, el parc d’habitatges en oferta d’allotjament turístic i el parc de fiances del 

lloguer. Font: Elaboració pròpia a partir de dades obertes de l’Ajuntament de Girona i dades geolocalitzades de les 

fiances de lloguer i d’ofertes d’HUTs de l’any 2019. 

 
L’any 2019, el Barri Vell destaca per concentrar més d’un 55% del parc total d’habitatges de lloguer en 
oferta (lloguer residencial + lloguer turístic) destinat a ús turístic. De 384 habitatges disponibles per 
lloguer, un 45% es destina a lloguer d’ús residencial permanent i un 55% a lloguer d’ús turístic. Al sector 
del Mercadal45 , tot i que la proporció no arriba als mateixos nivells que al Barri Vell, també presenta 
una alta proporció d’allotjament turístic en relació al parc d’habitatges (3,2%), mentre que a l’Eixample 
nord, l’Eixample Sud, el Carme i Montjuïc es situen tots per sota de l’1% del parc total d’habitatges. El 
Barri Vell apareix, doncs, com l’àrea de la ciutat amb més proporció d’habitatges d’ús turístic en oferta 
respecte el part total d’habitatges, i aquesta relació s’intensifica quan es té en consideració la 
diferència entre l’oferta activa  d’HUTs i l’oferta potencial (total de comunicats vigents) a data de Gener 
de 2021. 
 
BARRI VELL: 
Activitats d’habitatge d’ús turístic vigents (2021):    400 HUTs 
Part total d’habitatges (2019):  2.397 habitatges 
Fiances dipositades de lloguer (2019):  182 fiances de lloguer 
Oferta d’habitatges d’ús turístic (2019): 210 HUTs en oferta 
 
Proporció comunicacions vigents d’HUT/parc d’habitatges: 17% 
Proporció oferta d’HUTs/parc d’habitatges: 9% 
Proporció comunicacions vigents d’HUT/fiances dipositades: 69% (de 582 HUT+fiances) 
Proporció oferta d’HUTs/fiances dipositades: 54% (de 392 HUT+fiances) 
 
La distribució dels HUTs en relació a les fiances dins de cada barri torna a mostrar que el comportament 
no és homogeni, sinó que es concentra, de nou, en carrers molt determinats. El plànol mostra els 
diferents comportaments i reforça la distribució territorial ja expressada en capítols anteriors de 
concentració d’oferta potencial i d’oferta activa d’HUTs a la ciutat. Així doncs s’aprecien les següents 
condicions: 
A la zona del Mercadal, els HUTs es concentren entorn a la plaça Independència i les cases del riu i es 
dispersen a mida que ens allunyem d’aquests punts d’atractiu turístic.  
A la zona de Pedret, s’observa com els HUTs es concentren al teixit que dona continuïtat al Barri Vell.  
A la zona del Barri Vell, els HUTs es concentren  al teixit més interior del de l’àrea (a la dreta del carrer 
de la Força i del carrer dels Ciutadans), així com a les illes d’habitatges amb façana al riu de la ciutat. 

                                                           
45 Destaquen també els barris de Pedret i Sant Daniel, perquè disposen de molt poca oferta de  lloguer (tant turístic 
com de llarga durada) i això ocasiona que presentin mitges elevades. 

Secció HUTs/ 
(HUTs+Fiances) HUTs/ Parc d'habitatges Fiances/ Parc d'habitatges 

Barri Vell 54% (de 392) 8,8% 7,6% 
Eixample Nord 9%   (de 746) 0,6% 5,86% 
Mercadal 36% (de 164) 3,2% 5,75% 
Eixample Sud 3%   (de 602) 0,2% 5,62% 
Carme 11% (de 142) 0,8% 6,58% 
Pedret 40%  (de 40) 3,2% 4,84% 
Sant Daniel 83%  (de 18) 4,7% 0,93% 
Montjuïc 30%   (de 20) 0,6% 1,31% 
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Per tal d’analitzar amb major detall aquesta casuística, es realitza una aproximació de localització, per 
illes, de les ofertes d’HUTs, d’acord a la informació facilitada a la plataforma InsideAirbnb,  en la que 
es destaca:  

Illes urbanes de Girona classificades segons si predomina el lloguer de llarga durada, el lloguer turístic o només hi ha 

allotjament turístic o lloguer de llarga durada.  

“H:” indica el nombre estimatiu d’HUTs en oferta l’octubre de l’any 2019 a la illa. “F:” indica el nombre estimatiu de 

fiances dipositades l’any 2019 per a contractes de lloguer realitzats a la illa. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades geolocalitzades de les ofertes d’HUTs del portal comercialitzador Airbnb 

l’octubre de 2019, i les fiances de lloguer dipositades l’any 2019 a la ciutat geolocalitzades. Localització estimada per 

proximitat. 

 

Entorn Pou Rodó 

Entorn Plaça dels Mercaders 
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Per tant a petita escala, la zona amb més pressió d’allotjament turístic és la de l’entorn del carrer 
Ciutadans, les illes que donen al riu a Rambla i Santa Clara, les edificacions de l’entorn del carrer 
Ballesteries i del Pou Rodó. En canvi, es manté amb una lleugera proporció superior de fiances de 
lloguer l’entorn de la Plaça dels Mercaders, àmbit que coincideix amb un dels entorns urbans amb més 
vitalitat local del sector Barri Vell. Destacar també l’illa d’habitatges de l’entorn del Pou Rodó, 
actualment també amb molta vida urbana a la ciutat i on es manté una proporció ajustada entre 
allotjament turístic i lloguer de llarga durada. 
 
El plànol estimatiu anterior ofereix una visió de l’equilibri actual en el teixit amb més concentració 
d’HUTs de la ciutat. Tanmateix es interessant analitzar què pot passar si entra al mercat el parc 
d’habitatges d’ús turístic potencial (comunicacions vigents). En aquest sentit s’han localitzat les 
adreces donades d’alta als diferents carrers i s’han comparat aquestes amb les fiances dipositades 
l’any 2019 en el mateix carrer.  
 

  
Anàlisi de la distribució i densitat dels HUTs per carrer. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les dades obertes de llicencies d’habitatges d’ús turístic de la Generalitat 

de Catalunya 

 

Entorn Pou Rodó 

Entorn Plaça dels Mercaders 
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S’observa de la comparació de la distribució actual dels habitatges d’ús turístic a Barri Vell i Mercadal 
i la distribució de les llicències atorgades i vigents per carrers dels mateixos sectors ( i per tant 
habitatges futurs potencials), que les zones del centre on actualment hi ha més bona proporció de 
lloguer residencial de llarga durada coincideixen amb els carrers on hi ha més intensitat de llicències 

atorgades. 

6.3 La competència entre rendibilitats per localització 

A partir de les dades del portal  ‘Insideairbnb’ i de les dades de fiances dels lloguers, hem analitzat de 
manera comparada la rendibilitat als barris de la ciutat que tenen més habitatges d’allotjament 

turístic: Barri Vell, Eixample Nord i Mercadal. 

A l’hora d’analitzar les rendes obtingudes en el mercat de lloguer d’habitatge cal tenir en compte que 
el lloguer mensual teòric no coincideix amb la renda obtinguda per la propietat. De manera similar a 
qualsevol negoci, dels ingressos bruts cal deduir els impagats, els períodes vacants, les inversions de 
manteniment no recuperables, els impostos, etc.  
 
Al llarg de la vida d’un immoble és molt probable que es puguin produir problemàtiques amb llogaters 
que fan que la renda real sigui de l’ordre d’un 10-20% inferior a la teòrica. A més, cal tenir en compte 
que els immobles que es gestionen amb contractes curts (els mínims permesos per la LAU), sovint 
implica més períodes vacants i més necessitat d’inversió en obres per tornar a posar l’immoble al 
mercat pel fet de tenir més rotació. 
 
Als efectes del present treball hem considerat una relació entre renda neta/renda bruta del 0,9, que 
considerem ajustada pel fet que, com hem comentat anteriorment, les dades del registre de fiances 

són quelcom inferiors a les de l’oferta de lloguer. 

En el cas de l’explotació d’allotjaments turístics l’estimació de rendes netes és quelcom més complexa:  

• Els consums i subministres van a càrrec del propietari (Electricitat, Gas, Wifi, Aigua i 
escombraries). S’ha estimat una mitjana mensual estimada de l’ordre de 100 €.  

• Cal restar del benefici de la propietat uns costos de gestió del lloguer turístic, tenint en 
compte l’alta professionalització de l’allotjament turístic, s’ha considerat una tarifa 
d’empresa professional: el 20% de cada estada turística, amb un mínim de 70 €46.  Aquest 
cost inclou check in, check out i neteja.  

 
S’ha introduït en el càlcul el diferent tractament fiscal actual dels diferents tipus d’explotació: 
l’habitatge en règim de lloguer només tributa el 40% de les rendes percebudes, mentre que en els 
HUTs tributa el 100% de les rendes. 
 
A la taula següent representem a les tres primeres columnes el càlcul de la renda estimada 
d’habitatges en règim de lloguer i a la resta de columnes l’estimació de la renda neta mensual dels 

                                                           
46 Estimació utilitzada per l’empresa experta en el sector “AlquilerSEGURO” i utilitzat pels estudis de rendibilitat 
comparada dels informes anuals “Estudio comparativo sobre alquiler turístico vs. residencial”. 



ESTUDI DE L’IMPACTE DELS HUTs EN EL MERCAT DEL LLOGUER A GIRONA                                           

       
 

52 
 

habitatges explotats com allotjaments turístics. La columna final resumeix la comparativa mitjançant 
la rati ‘renda HUT/ renda habitatge en lloguer. 
 

 
Comparació de rendibilitat entre HUTs i lloguer “tradicional” a tres sectors de la cituat. 

Font: Elaboració pròpia.  

 
Com es pot observar, dels àmbits estudiats podem concloure:  

• A tots tres barris és econòmicament més rendible l’explotació d’habitatge d’ús turístic, 
enfront d’altres tipus d’explotació. 

• Al Barri Vell, la rendibilitat dels HUTs és molt superior que a la resta de la ciutat i la 
ocupació està per sobre del 60%. La centralitat i la imatge del Barri Vell són factors que la 
població visitant aprecia, juntament amb el fet de que els HUTs, generalment, han estat  
rehabilitats i suporten un preu/nit més elevat que a d’altres barris de la ciutat. Per contra, 
el parc d’habitatges en lloguer per a ús residencial permanent sovint està poc rehabilitat 
i respon a característiques qualitatives més senzilles (finques sense ascensor, habitages 
sense calefacció, etc.) incidint també en que els lloguers siguin quelcom inferiors a d’altres 
barris. Aquests factors podrien explicar la forta pressió que es dona al Barri Vell per 
transformar habitatges d’ús residencial a HUTs. 

• A la resta de barris de la ciutat, la presència d’HUTs és clarament inferior a la del centre 
de la ciutat, fins i tot, a moltes zones es podria fins i tot concloure, que actualment, no és 
rendible l’explotació d’HUTs.  

• A la taula annexa es pot comprovar que la rendibilitat dels barris d’Eixample i del Mercadal 
és més ajustada i dependrà molt del nivell d’ocupació. Només superant el 50% d’aquesta 
es donarà una rendibilitat prou atractiva.  

 
En conclusió, convé tenir present que en termes generals i pels barris esmentats, en cas que es 
produeixi un increment important del turisme, que justifiqui un increment dels nivells d’ocupació dels 
HUTs, la rendibilitat serà molt més favorable als allotjaments turístics que al lloguer d’habitatge 
convencional. A la taula següent reproduïm una anàlisi de sensibilitat en funció de l’ocupació dels 
HUTs:  
 

 
 
Com es pot comprovar, per ocupacions inferiors al 40% només el Barri Vell presenta rendibilitats 
atractives per a una explotació econòmica d’HUTs en relació al lloguer residencial permanent. A partir 
del 50% d’ocupació, la rendibilitat s’estén als barris on en aquests moments, a banda del Barri Vell, es 

2019 OCTUBRE FIANCES INCASÒL DADES  "insideairbnb" ESTIMACIO LLOGUER ANUAL rati

SECTOR

RENDA BRUTA 
lloguer hbtge 

permanent
RENDA NETA 

estimada

RENDA NETA 
després 

impostos
NOMBRE 

APARTAMENTS

Estades 
estimades 

l'any
nits any 

estimades PREU/NIT
estimació 
PREU/MES

 OCUPACIÓ 
ESTIMADA

LLOGUER 
mensual

nits 
mensuals 
ocupades

LLOGUER 
net

RENDA NETA  
després 

impostos
renda HUT/ 
renda hbtge

Barri Vell 577,89 520,1 468,1 210 83 248 99,8 € 2.063 € 68,0% 2.063 € 20           1.480 € 1.110 € 2,37
Eixample Nord 647,07 582,4 524,1 65 64 193 81,9 € 1.319 € 52,9% 1.319 € 16           844 € 633 € 1,21
Mercadal 654,65 589,2 530,3 59 58 173 86,3 € 1.245 € 47,4% 1.245 € 14           808 € 606 € 1,14

renda HUT/ renda hbtge ocupació 40% ocupació 50% ocupació 60%

Barri Vell 1,33 1,70 2,07
Eixample Nord 0,88 1,13 1,39
Mercadal 0,94 1,21 1,48
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concentra el major nombre d’HUTs potencials i actius, i en el cas del Barri Vell,  les rendes es dupliquen 
a partir del 60% d’ocupació. Atès que el grau d’ocupació és clau per definir la rendibilitat del model 
d’HUTs, actualment la concentració d’HUTs al Barri Vell respon clarament al fet de que és la localització 
més rendible. A partir d’aquest centre, la rendibilitat s’estén en forma de taca d’oli pels diferents barris 

de la ciutat, especialment al Mercadal i l’Eixample.  
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7. CONCLUSIONS 

 
 
 

 EL CONTEXT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC 
 

• Girona s’ha consolidat, fruit d’una política de promoció de la ciutat, com a destinació turística, 
atraient visitants i turistes, amb un augment de pernoctacions a la ciutat. (Entre 2010 i 2019 el 
nombre de pernoctacions en hotel han crescut de l’ordre d’un 70%47).  

 

• Aquest increment de visitants i turistes ha reforçat el pes econòmic associat a l’activitat del 
turisme, del 7% del volum de negoci de les empreses a la ciutat, amb una important presència de 
les activitats relacionades amb l’allotjament turístic en totes les seves modalitats (un 42% del 
benefici econòmic generat pel sector).  

  

• Els principals atractius de la ciutat es concentren al Barri Vell de la ciutat i el Mercadal – tant a 
nivell de patrimoni, oferta comercial, restauració i oci, així com de gestions administratives –, 
provocant una important concentració de població flotant que es compon tant de la resta de 
gironins (veïns i veïnes d’altres barris), com de visitants i turistes de fora, que es comença a 
percebre amb preocupació per part de la població permanent que habita en el centre de la ciutat. 

 

• L’oferta d’allotjament turístic a Girona ha crescut de la mà del seu atractiu. A partir de l’any 2015, 
en aquesta oferta d’allotjament turístic s’incorporen els habitatges d’ús turístic, complementant 
l’oferta d’allotjament turístic més tradicional i que arribarà a igualar el nombre de places de 
l’allotjament existent fins al moment. 

 

• La irrupció del turisme i les plataformes digitals (Airbnb entre d’altres) han promogut i canalitzat 
l’aparició d’una demanda d’allotjament turístic en formats alternatius a l’hoteler, que s’ha satisfet 
adaptant habitatges destinats al lloguer habitual i permanent dels residents, a pisos destinats a 
satisfer estades vacacionals de curta durada. 

 

• L’oferta d’establiments hotelers (Hotel, Hostals, Pensions, Albergs i Apartaments turístics) es 
localitza majoritàriament al barri de l’Eixample (nord i sud) i al sector Fontajau. En contrast, les 
possibilitats tipològiques dels HUTs permeten amb molta més facilitat situar l’oferta en el teixit 

històric del Barri Vell. 

 
 
 
 

                                                           
47 Dades de l’Observatori de l’Ajuntament de Girona, extretes de l’Idescat i elaborades a partir de l’enquesta 
d’ocupació hotelera de l’INE. 
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 CARACTERITZACIÓ DEL FENOMEN HUT A LA CIUTAT DE GIRONA 
 

• En aquest treball s’ha identificat una particularitat del fenomen HUT a la ciutat de Girona: la 
diferència el nombre d’HUTs actius anunciats a les plataformes digitals -oferta activa (- i el 
nombre de comunicats vigents a la ciutat -oferta potencial. Aquesta diferència, en una proporció 
de 1.74, posa de manifest l’existència d’un estoc d’habitatges d’ús turístic potencial que podrien 
activar-se sense comunicació prèvia. 

 

• L’oferta activa – disponible i anunciada  –  a la ciutat de Girona l’any 2019 (any que hem fer servir 
per ser l’anterior de la pandèmia) rondava els 420-440 HUTs, i la potencial – nombre de 
comunicats a la base de dades de l’Ajuntament de Girona – era de 896 al mateix any, tot i que al 
2020 va baixar fins als 778. 

 

• Aquesta important davallada del 2020 amb un important nombre de baixes dels comunicats HUTs 
implica una reducció de la dimensió del parc dels HUTs, i un retorn a nivells 2017; en paral·lel 
tanmateix, l’oferta activa d’HUTs no ha parat de créixer (a excepció del moment excepcional de 
pandèmia) a un ritme d’uns 30 HUTs actius més per temporada (segons dades comptabilitzades al 
març i al juliol de 2018, 19 i març del 20).  

 

• La distribució dels HUTs a la ciutat no és uniforme. Existeix una important concentració al Barri 
Vell (el 50% dels HUTs) i zones de l’entorn com el Mercadal i l’Eixample, i en particular, en alguns 
indrets i carrers dins d’aquests mateixos barris on alhora es concentren els principals atractius 
turístics de la ciutat – patrimonials i històrics.   
 

 

 CARACTERITZACIÓ DEL MERCAT DE LLOGUER D’ÚS RESIDENCIAL TRADICIONAL 
 

• La dimensió del parc d’habitatges en règim de lloguer de la ciutat de Girona oscil·laria entre els 
10.500 i els 13.000 habitatges (en funció de les fonts de les dades). La distribució del parc de 
lloguer a la ciutat és força homogènia, sí bé es detecta una diferenciació espacial dels preus de 
lloguer. Els preus amb valors més elevats es situen a l’Eixample Nord i Mercadal (especialment a 
les zones entre plaça Catalunya i carrer Nou, Devesa, i entre carrer Migdia, carrer de la Creu i 
estació) i en menor mesura a l’entorn de l’avinguda Lluís Pericot. 

 

• En relació preus i oferta de lloguer s’aprecia una forta correlació entre l’oferta activa d’habitatges 
en lloguer i el preu del mateix: un increment del nombre de lloguers coincideix amb un preu 
inferior del lloguer, arribant l’any 2014 a un total de 3.230 lloguers màxims i un preu mínim de 467 
€ mensuals. Pel contrari, la disminució de l’oferta activa de lloguer dels darrers anys coincideix en 
un augment del preu mensual dels lloguers de llarga durada. 
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• L’evolució del nombre de contractes de lloguer, segons les fiances, es caracteritza per un 
increment constant entre l’any 2010 i l’any 2014. Aquest any es produeix una inflexió  i es produeix 

un cert descens del nombre de contractes fins l’actualitat. 

 
 
 IMPACTE DELS HUTS EN EL PARC D’HABITATGES I D’HABITATGES DE LLOGUER 
 

• Els resultats obtinguts en aquest treball confirmen que el sistema d’explotació de lloguer 
vacacional, HUTs, en alguns barris de la ciutat és clarament més rendible que el model de lloguer 
tradicional: malgrat que actualment és difícil de mesurar per l’efecte pandèmia, tots els resultats 
confirmen que al Barri Vell es més rendible l’habitatge d’allotjament turístic. 

 

• L’impacte dels HUTs en el mercat de lloguer d’habitatge d’ús residencial es pot afirmar que es 
produeix de manera força desigual a la ciutat. A nivell de localització, de nou torna a posar-se de 
manifest que els barris que tenen major atractiu turístic i centralitat són aquells on la rendibilitat 
és més alta (preu/dia més car i millors percentatges d’ocupació). El turista prima la posició de 
proximitat respecte dels pols d’atracció turística com a part de l’experiència de la visita a la ciutat. 
Amb una  ocupació per sobre del 60%, s’arribarien a duplicar els ingressos que es poden obtenir 
mitjançant lloguer residencial.    

 

• La centralitat i imatge del Barri Vell per la població visitant i el fet que els habitatges destinats a ús 
turístics generalment estan rehabilitats fan que el preu/nit sigui més elevat que a d’altres barris; 
pel contrari, el parc d’habitatges en lloguer sovint està poc rehabilitat i les característiques 
qualitatives senzilles (sense ascensor, sense calefacció, etc.) fan que els lloguers siguin quelcom 
inferiors a d’altres barris. Aquests factors expliquen que al Barri Vell hi hagi una forta pressió a 
transformar els habitatges en HUTs. 

 

• A la resta de barris de la ciutat, hem pogut constatar que la presència d’HUTs és clarament inferior 
al centre de la ciutat i a moltes zones es pot apreciar que actualment no és rendible l’explotació 
d’allotjament turístic. En els barris més perifèrics aquest fenomen és molt més moderat perquè 
actualment no existeix suficient demanda, atès la tendència del turista de buscar localitzacions en 
el centre de les ciutats.  

 
 
Girona, juny de 2021 
Signat, 
 
 
 
 
 
JORDI DUATIS PUIGDOLLERS 
Arquitecte  

MARIA BUHIGAS SAN JOSÉ 
Arquitecta 

MAR CABARROCAS SALVADOR 
Arquitecta 
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