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1.- INTRODUCCIÓ 
 
 

Els resultats de la sessió participativa que es presenten en aquest document s’emmarca 

en el procés participatiu del Pla Local d’Habitatge de Girona. 
 

L’Ajuntament de Girona està treballant en l’elaboració d’un Pla Local d’Habitatge, que 

servirà per fixar l’estratègia integral de la política municipal d’habitatge. La redacció del 

document estratègic s’acompanya d’un procés participatiu de recollida compartida de 

propostes per a l’elaboració i aprovació per part del consistori del Pla.  

 

El procés deliberatiu amb entitats i sectors vinculats amb l’habitatge a la ciutat es 

fonamenta en una diagnosi que esdevé el fonament per a estructurar els debats. La 

diagnosi parteix de l’anàlisi de diversos indicadors que permeten conèixer l’estat i les 

tendències en matèria d’habitatge de la ciutat, també en perspectiva comparada. També 

descriu la situació dels diferents sectors de Girona, oferint una visió àmplia de la 

pluralitat de la ciutat.  

 

L’anàlisi de la situació actual ha servit per a definir 4 eixos estratègics del que haurà de 

ser el programa final d’actuació, acordats pels grups polítics del consistori, i que han 

servit per estructurar els tallers participatius. Són els següents: 

 

• EIX 1. Ampliar i gestionar eficaçment el parc d’habitatges social i assequible. 

• EIX 2. Garantir un habitatge de qualitat. 

• EIX 3. Facilitar l’accés a l’habitatge i respondre a l’exclusió residencial. 

• EIX 4. Vetllar per un funcionament correcte i equitatiu del mercat de l’habitatge. 

 

A continuació es presenta informació bàsica i les aportacions dels agents que van 

participar al segon dels 4 tallers de debat, centrat en recollir propostes d’acció referides 

a l’Eix Estratègic 2: Garantir un habitatge de qualitat. 
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2.- INFORMACIÓ BÀSICA DE LA SESSIÓ PARTICIPATIVA 
 
 
2.1.- Dades bàsiques de la sessió participativa 
 
 

Dia: 21/09/2020 

Lloc: Centre Cultural de la Mercè 

Durada: 3:00 hores  

Àmbits de debat: Línies d’Acció plantejades per l’Eix 2 

• Impulsar la rehabilitació residencial 

• Fomentar uns edificis i habitatges en entorns amb bona qualitat ambiental, 

sostenibles, adaptats, energèticament eficients i físicament accessibles 

• Garantir unes condicions i superfícies d’habitatge adequades pel benestar dels 

habitants 

• Involucrar la propietat per mantenir els habitatges en bones condicions 

d’habitatge 

• Millorar el coneixement sobre l’estat de l’habitatge 

• Facilitar la mediació de conflictes en l’àmbit de l’habitatge 

• Establir mecanismes de coordinació i cooperació entre administracions 

Total de participants: 13 

Equip dinamitzador: 2 tècnics de Neòpolis 

 

2.2.- Objectius de la sessió 
 

L’objectiu central de la sessió ha estat desenvolupar un debat per tal de consensuar 

propostes ciutadanes per a l’assoliment dels objectius plantejats per les 7 Línies d’Acció 

vinculades a l’Eix Estratègic 2.  

 

La deliberació, ordenada segons Línies d’Actuació, ha posat sobre la taula la possibilitat 

de recollir aportacions, valoracions i propostes consensuades per les persones 

participants.  

 

Per facilitar el debat s’ha treballat a partir de fitxes orientatives amb informació sobre 

cada una de les Línies d’Acció (enviades prèviament als participants per a la seva 

consulta). La informació inclosa a les fitxes orientatives es presentava a través dels 

següents apartats: definició, motivació, agents implicats, principals conclusions de la 

diagnosi, actualització a 2020 i idees per al debat (policy options). 
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2.3.- Estructura de la sessió 
 

FASE DURADA RESPONSABLE 
1.Recepció de les persones assistents 10’ Neòpolis 
 
 
2. Benvinguda i presentació 
institucional 

5’ 

 
- Anabel Moya. Regidora 
d’Habitatge. 
 

 
3. Presentació del procés i de la 
dinàmica de treball 
 

5’ 

Neòpolis 
 
4. Deliberació grupal entorn les 
Línies d’Acció de l’Eix 2 
 

120’ 

 
6. Recollida plenària d’aportacions 

 
40’ 

 
 
2.4.- Metodologia de la sessió 
 

La dinàmica de debat utilitzada s’ha centrat en la discussió en petits grups. Cadascun 

dels mateixos disposaven d’un temps específic per debatre entorn les diferents Línies 

d’Actuació (objectius) vinculades a l’Eix Estratègic posat a debat.  S’han format 4 grups 

de treball d’entre 3 i 4 persones.  

 

En cadascun dels espais de debat s’ha deliberat a partir de l’esquema general d’Eixos 

Estratègics (x4) i de la fitxa descriptiva de les 7 Línies d’Actuació vinculades amb l’Eix 

2. Alhora, els debats en grup també han tingut per objectiu generar discussions entre 

les persones participants que permetin posar en valor els coneixements i expertesa dels 

agents en relació a l’àmbit de l’habitatge a la ciutat. 

 

Un cop esgotat el temps de la deliberació s’ha procedit a fer un recull en plenari de les 

aportacions consensuades per cada petit grup, que han estat recollides en un 

paperògraf i contrastades amb la resta d’assistents.  
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2.5.- Institucions i entitats representades 
 

• Gremi de Promotors i Constructors d’edificis de Girona 
• Plataforma +Barri -Pisos Turístics 
• Sindicat de Llogateres de Girona 
• Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics de Girona 
• Cambra de la Propietat Urbana de Girona 
• Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
• Col·legi i Associació d’Agents Immobiliaris 
• AAVV de Santa Eugènia de Ter 
• Grup Municipal PSC 
• Grup Municipal Guanyem Girona 
• I.C.A.G. 
• Enginyers Industrials de Catalunya – Girona 
• Fundació Ser.Gi 
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3.- RESULTATS  
 
 

Les aportacions recollides durant la sessió́ es mostren agrupades segons les 7 Línies 

d’Actuació (objectius/fites) vinculades a l’Eix Estratègic 2: garantir un habitatge de 

qualitat. 
 

D’altra banda, també́ s’indica, si s’escau, les aportacions en les que s’han manifestat 

dissensos i que no correspondrien a l’opinió́ de totes les persones participants. En 

aquest cas, s’han marcat les aportacions en color gris.  
 

 
3.1.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 2.1  
Impulsar la rehabilitació residencial 

 
- Elaboració d’un Pla Integral de Rehabilitació:  

o On es prioritzin rehabilitacions d’habitatges amb mancances. 
o Amb estratègies efectives de difusió i sensibilització. 

 

- Disposar d’una Oficina Tècnica de Rehabilitació: 
o Integrada per personal tècnic municipal i amb espais i canals de 

cooperació amb organitzacions vinculades amb l’habitatge (arquitectes, 

enginyers, APIs, etc.) 
o Des d’on fomentar polítiques de rehabilitació innovadores (nous models 

de gestió de la rehabilitació): 
 Disseny de plans estratègics de rehabilitació. 
 Actuacions d’ofici de forma proactiva mitjançant assessoraments, 

suport als tràmits, suport en la gestió financera, etc. 
 Assaig de models de gestió / administració d’edificis en matèria 

de rehabilitació, de manteniments preventius, etc. 
 

- Establir ajuts específics per a la rehabilitació d’habitatges privats que siguin 

cedits a l’Ajuntament de Girona o a entitats, amb l’objectiu de fomentar el lloguer 

social. 

 

- Establir estratègies per evitar que la normativa dificulti la viabilitat dels projectes 

de rehabilitació. Alhora, tenir en compte la diversitat de la ciutat segons barris i 

tipologies de construcció. 
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- El PLH hauria de fomentar i desenvolupar l’Observatori per a la Rehabilitació (ja 

existeix, conveni amb COAC). Es considera que ajudaria a promoure la 

rehabilitació d’habitatges. 

 
- Manteniments preventius. Fomentar, a través d’espais de coordinació amb 

administradors de finques, la necessitat de “fer calaix” per accelerar 

rehabilitacions = cultura preventiva. 

 

 
3.2.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 2.2  
Fomentar uns edificis i habitatges en entorns amb bona qualitat ambiental, 
sostenibles, adaptats, energèticament eficients i físicament accessibles 

 
- Es planteja la idoneïtat de separar / distingir dins la Línia d’Actuació 2.2 la part 

d’edificis sostenibles de la part de l’accessibilitat física (dues línies diferents). Es 

considera que d’aquesta manera es donaria més rellevància als dos objectius: 

o Edificis energèticament sostenibles: introduir incentius fiscals. Per a la 

generació d’energia existeixen, però caldria afegir bonificacions a l’IBI 

segons la lletra assolida al CEE, com fa l’Ajuntament de Barcelona (que 

la lletra energètica esdevingui un incentiu). 

o Accessibilitat física: bonificar fiscalment als propietaris dels immobles per 

a la promoció de millores d’accessibilitat a la finca. Es considera que les 

bonificacions són millor que els ajuts (que són puntuals / eventuals). 

 

- Horts solars de titularitat pública:  

o En relació al foment d’edificis energèticament sostenibles també es 

proposa que l’Ajuntament fomenti la instal·lació d’horts solars a cobertes 

que permetin generar energia neta i obtenir ingressos. 

o Caldria començar per les cobertes dels equipaments municipals. 

o El debat generat en relació a la proposat també deriva en la possibilitat 

de promoure plans de rehabilitació energètica, que reverteixin en el Pla 

Local d’Habitatge destinant els recursos que se’n derivin a les polítiques 

de rehabilitació. 
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Pel que fa al foment d’horts solars a les cobertes s’identifica un dissens. 

Una part dels assistents no està d’acord en la instal·lació a cobertes 

privades. 

 

- Modificació i adaptació de la normativa urbanística: 

o Per a la promoció de les energies renovables (eficiència energètica). 

o Per a l’ampliació / modificació de façanes. 

o Es tracta de tenir clar que la transformació del parc existent cap a un parc 

d’habitatges de major qualitat s’ha de fer des de normativa que tingui 

capacitat d’encaix. 

 

- Es considera que els objectius establerts per la Línia d’Actuació 2.2 també s’han 

d’assolir promovent majors sentiments de pertinença i arrelament al territori. 

o Caldria promoure processos participatius (ex. Mas Masó) amb la finalitat 

d’implicar la ciutadania en el disseny i definició de polítiques públiques. 

o Evitar la gentrificació i segregació (equilibri de ciutat). 

o Foment de cultura arquitectònica: saber què és important i què es pot 

compartir (ex. Bugaderia).  

 

 
 
3.3.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 2.3  
Garantir unes condicions i superfícies d’habitatge adequades pel benestar dels 
habitants 

 
- Disposar de normativa que incorpori noves maneres de viure (habitatge 

cooperatiu, co-habitatge) i incorporar la visió d’àrea urbana. 

 

- Incentivar i facilitar la creació d’espais comunitaris a edificis plurifamiliars: 

o Terrats, locals i plantes baixes (potencial de transformació d’espais). 

o A través de regulació local. Canvi de la normativa urbanística (alçada 

reguladora, superfície construïda, etc.) que permeti actuacions. 

o Incentius fiscals i bonificacions en l’ICIO. 

o Es tracta de promoure la creació espais de cohesió de la comunitat, amb 

usos lúdics i d’esbarjo. 

o Cal implicar agents diversos, com els propietaris, la Diputació de Girona, 

el Col·legi d’Administradors de Finques, etc. 
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- La garantia de condicions i superfícies adequades també passar per aspectes 

externs com: 

o Intervenció en el mercat per equilibrar preus. 

o Millores en l’entorn (exterior dels habitatges): evitar sorolls (regulació 

usos de l’espai públic per part de terrasses de bars que generen 

molèsties), garantir transport públic eficaç, seguir potenciant la Girocleta, 

etc. 

 

3.4.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 2.4  
Involucrar la propietat per mantenir els habitatges en bones condicions 
d’habitatge 

 
- Es posa en qüestió el verb utilitzat en l’enunciat de la Línia d’Acció. Més que 

involucrar es considera que caldria parlar d’obligar la propietat (per fer complir la 

funció social). 

 

- Fomentar polítiques de conscienciació, ajuts i obligacions: 

o Ajuts fiscals i subvencions. 

o Control i seguiment del parc edificat. 

 

- Combinar la fiscalització amb “Programes de Foment”, que caldria afegir a tota 

la feina de foment que s’hauria de desenvolupar des de l’Oficina de Rehabilitació 

(Línia 2.1) 

 

- Definir mesures encaminades a consolidar una major cultura del lloguer. Es 

tracta que les dues parts (propietari i llogater) posin en valor les fortaleses del 

lloguer.  

 

3.5.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 2.5  
Millorar el coneixement sobre l’estat de l’habitatge 

 
- Observatori de l’Habitatge:  

o Aprofitar-lo per tal de millorar el coneixement sobre l’estat del parc 

d’habitatges de la ciutat i el seu estat. 

o Amb bones diagnosis es podrà garantir que s’actua de forma eficaç. 

o Cal cercar sinèrgies amb l’Observatori per a la Rehabilitació. 
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3.6.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 2.6  
Facilitar la mediació de conflictes en l’àmbit de l’habitatge 

 
- Oficina de Mediació. Posar en marxa un servei de mediació municipal, públic i 

gratuït: 

o Existeix la necessitat que el servei existeixi i actuï. 

o El servei s’hauria de vincular a l’Oficina de Rehabilitació, en cooperació 

amb ICAG i Enginyers. 

o Mediació en conflictes vinculats amb el manteniment. 

o Amb visió integral dels edificis: habitatges, negocis a plantes baixes, 

oficines, etc. 

 

3.7.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 2.7  
Establir mecanismes de coordinació i cooperació entre administracions 

 
- Els mecanismes de coordinació i cooperació entre administracions han 

d’incorporar la visió d’àrea urbana. 

 

- Aprofitar amb major mesura les taules ja existents: Taula de l’Habitatge i Taula 

de la Construcció i Enginyeria: 

o Generar sinèrgies amb l’Observatori de Rehabilitació. 

o Impulsar, des de la coordinació, nous programes tipus “construcció 

connectada”. 

 

- Garantir millores pel que fa a la cooperació interadministrativa (UE – Estat – 

Generalitat): 

o Esdevé clau un procés de desburocratització dels procediments, per 

exemple, per tal que es puguin executar ajuts per a la rehabilitació 

(actualment excessivament burocratitzats). 

o També caldria reduir “esculls econòmics” (costos derivats). 

o Estar amatents al nou escenari derivat de l’arribada d’ajuts europeus 

(oportunitat que cal aprofitar). 

 

- Evitar un nombre excessiu d’organismes per fugir de la dispersió. Es considera 

que el que calen són més recursos, simplificar procediments i reduir tempos. 
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4.- GALERIA D’IMATGES 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


