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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 tercer dels 4 tallers de debat, centrat en recollir propostes d’acció referides 

a l’Eix Estratègic 3: Facilitar l’accés a l’habitatge i respondre a l’exclusió 
residencial. 
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2.- INFORMACIÓ BÀSICA DE LA SESSIÓ PARTICIPATIVA 
 
 
2.1.- Dades bàsiques de la sessió participativa 
 
 

Dia: 05/10/2020 

Lloc: Centre Cultural de la Mercè 

Durada: 3:00 hores  

Àmbits de debat: Línies d’Acció plantejades per l’Eix 3 

• Establir plans i programes d’habitatge per a joves i persones grans 

• Establir plans i programes d’habitatge per a col·lectius vulnerables (persones 

sense llar, famílies monoparentals, etc.) 

• Assegurar el suport al pagament de l’habitatge a les persones en risc d’exclusió 

residencial 

• Garantir els instruments i recursos suficients per afrontar les situacions de les 

persones vulnerables per pèrdua d’habitatge i/o que generin situacions 

d’emergència habitacional 

• Proporcionar suport i ajuda a les situacions de pobresa energètica 

Total de participants: 14 

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 5 Línies d’Acció 

vinculades a l’Eix Estratègic 3.  

 

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 3 
 

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 5 Línies d’Actuació vinculades amb l’Eix 

3. 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 
 

• MIFAS 
• Gremi de Promotors i Constructors d’edificis de Girona 
• Plataforma +Barri -Pisos Turístics 
• Sindicat de Llogateres de Girona 
• PAH Gironès 
• Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
• AAVV de Santa Eugènia de Ter 
• AAVV Vista Alegre 
• I.C.A.G. 
• Fundació Ser.Gi 
• Creu Roja 
• UdG 
• Grup Municipal PSC 
• Grup Municipal Guanyem Girona 
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3.- RESULTATS  
 
 

Les aportacions recollides durant la sessió́ es mostren agrupades segons les 5 Línies 

d’Actuació (objectius/fites) vinculades a l’Eix Estratègic 3: facilitar l’accés a l’habitatge i 

respondre a l’exclusió residencial. 
 

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.  
 

EIX ESTRATÈGIC 3:  
Facilitar l’accés a l’habitatge i respondre a l’exclusió residencial 

 

APORTACIÓ GENERAL REFERIDA A L’EIX 3: 

 

- Es considera que aplicant eines i lleis ja disponibles la realitat en matèria 

d’exclusió residencial seria molt millor que l’actual. 

 
 
3.1.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 3.1  
Establir plans i programes d’habitatge per a joves i persones grans 

 
Es recullen un seguit de valoracions i propostes que, segons els participants, són 

aplicables per a les Línies d’Actuació 3.1 i 3.2. Són les següents: 

 

- Necessitat de mobilitzar l’habitatge buit.  
o En aquest sentit es planteja la possibilitat de crear un impost sobre 

l’habitatge buit (penalitzar-lo i afavorir fiscalment la propietat que els posi 

a disposició del mercat1). Els grans tenidors, a diferència dels petits 

propietaris, no se’ls han “tret de sobre”. Caldria pensar en fórmules que 

penalitzin sobre el temps em que un habitatge ha estat buit. En aquesta 

línia es matisa que la Llei permet expropiar. 
o També es planteja, en relació a la creació d’un impost sobre l’habitatge 

buit, que es declari a principis d’any, el recapti la Generalitat i es destini 

a tempteig i retracte per a l’adquisició i promoció d’habitatge social. A 

                                                        
1 En relació als incentius fiscals, una de les persones participants matisa a títol individual, que 
caldria una fiscalitat progressiva, en funció de la renta. 
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hores d’ara l’Ajuntament de Girona exerceix el dret de tempteig i retracte 

comprant a preu de mercat. Caldria abaratir el preu del tempteig i retracte 

quan el porta a terme l’administració pública.  
o Evitar el tempteig i retracte sempre als mateixos barris. Cal revertir-ho i 

crear menys segregació. 

 
- Accelerar el Pla Sectorial mitjançant el desenvolupament de diferents mesures 

com l’increment de sòl o la revisió de paràmetres per adaptar-lo als estàndards 

de preu actuals. 

 
- Practicar polítiques de foment de l’eficiència habitacional, per exemple, 

mitjançant la concentració de serveis als edificis. 

 
- Definir plans i programes d’habitatge clars que serveixin per aprofitar els 

recursos que arribaran del Fons Europeu. 
 

Aportacions específiques dels grups de debat referides a la Línia d’Acció 3.1: 

 

- Augmentar el parc d’habitatges a l’àrea metropolitana. Cal arribar a acords amb 

municipis propers: 
o Per planificar de forma conjunta. 
o Per ampliar el parc d’habitatges.  
o Per intervenir de forma estratègica en les polítiques de mobilitat. 

 

- Establir mesures de control del preu dels lloguers, aplicant la nova normativa de 

la Generalitat de Catalunya: 

o Cal tenir en compte i fomentar instruments legislatius que permetin 

controlar els preus, i evitar preus inaccessibles per a bona part de la 

població i, en especial, col·lectius com la gent jove i la gent gran. 

 

- Incentivar noves formes d’habitatge que facilitin l’accés a un dret fonamental: 

o Habitatges d’espais comuns en diferents règims (Ex. Habitatge 

cooperatiu). 

o Es tracta de disposar de noves formes d’habitatge per incrementar el 

parc. 

o En aquesta línia es poden redissenyar o reformular espais i peces 

habitables. 



Procés participatiu del Pla Local d’Habitatge de Girona – Resultats i aportacions #3 
 

AJUNTAMENT DE GIRONA 9 

 

- Borsa d’Habitatge Unificada, per a tothom. 

 

- Assegurança promoguda per l’Ajuntament, que garanteixi als propietaris el 

cobrament del lloguer i el pagament de desperfectes. 

 
- Fer difusió clara i concisa per donar a conèixer què es fa des de Vivendes de 

Girona. 

 
- Mesures d’allotjament dotacional per a persones grans i joves (compartir espais 

i serveis). 

 
- Promoció de fórmules d’habitatge compartit (gent gran amb estudiants). 

 
- Definició de programes per facilitar l’accés a l’habitatge de persones grans, com 

cooperatives d’habitatge (sòl públic + gestió públic-privada). 

 
- Augmentar l’oferta de places públiques per a residències de gent gran i/o de 

pisos per a persones amb autonomia, així com afavorir millores als habitatges 

de persones grans que viuen soles. 

 
- Mesures de cooperativisme amb gent gran. 

 
- Programa per afavorir l’accés a l’habitatge de la població jove, a través de noves 

fórmules d’habitatge com la masoveria urbana o cooperatives d’habitatge. 

 
- Interlocucions amb la UdG per facilitar habitatges a joves estudiants: residència 

publica que redueixi la fluctuació actual, adaptant-la al màxim al perfil de jove 

universitari. 

 
- Estímuls a la població jove a través de la fiscalitat per tal d’arribar a IBI = 0. 
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3.2.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 3.2  
Establir plans i programes d’habitatge per a col·lectius vulnerables (persones 
sense llar, famílies monoparentals, etc.) 

 
Es recull una reflexió prèvia referida a la Línia 3.2 segons la qual una part dels 

participants matisen que caldria definir millor i de forma més acurada el concepte 

vulnerabilitat. Es considera que cal tenir molt en compte la diversitat de perfils 

vulnerables existents. 

  

- En aquesta línia es proposa distingir perfils segons necessitats habitacionals. 

 

Pel que fa a aquesta aportació s’identifica un dissens. Una part dels assistents 

no està d’acord en la distinció. Es creu que cal aprendre del passat i evitar 

treballar per sectors / perfils. Es considera més adient treballar per persones / 

unitats de convivència al llarg del major temps possible. Alhora, es considera que 

cal promoure estàndards d’habitatge de característiques bàsiques (70 m2 / 2 

habitacions, aproximadament) 

 

Es recullen un seguit de valoracions i propostes que, segons els participants són 

aplicables per a les Línies d’Actuació 3.1 i 3.2. Són les següents: 

 

- Necessitat de mobilitzar l’habitatge buit.  
o En aquest sentit es planteja la possibilitat de crear un impost sobre 

l’habitatge buit (penalitzar-lo i afavorir fiscalment la propietat que els posi 

a disposició del mercat2). Els grans tenidors, a diferència dels petits 

propietaris, no se’ls han “tret de sobre”. Caldria pensar en fórmules que 

penalitzin sobre el temps em que un habitatge ha estat buit. En aquesta 

línia es matisa que la Llei permet expropiar. 
o També es planteja, en relació a la creació d’un impost sobre l’habitatge 

buit, que es declari a principis d’any, el recapti la Generalitat i es destini 

a tempteig i retracte per a l’adquisició i promoció d’habitatge social. A 

hores d’ara l’Ajuntament de Girona exerceix el dret de tempteig i retracte 

comprant a preu de mercat. Caldria abaratir el preu del tempteig i retracte 

quan et dur a terme l’administració pública.  

                                                        
2 En relació als incentius fiscals, una de les persones participants matisa, a títol individual, que 
caldria una fiscalitat progressiva, en funció de la renta. 
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- Accelerar el Pla Sectorial mitjançant el desenvolupament de diferents mesures 

com l’increment de sòl o la revisió de paràmetres per adaptar-lo als estàndards 

de preu actuals. 

 
- Practicar polítiques de foment de l’eficiència habitacional, per exemple, 

mitjançant la concentració de serveis als edificis. 

 
- Definir plans i programes d’habitatge clars que serveixin per aprofitar els 

recursos que arribaran del Fons Europeu. 
 

 

Aportacions específiques dels grups de debat referides a la Línia d’Acció 3.2: 

 

- Fer complir la normativa vigent actual en matèria d’habitatge:  

o Regulació dels preus dels lloguers, 30% d’habitatge públic en noves 

promocions o rehabilitacions integrals. 

o Buscar mecanismes de control i aplicació de les normatives actuals que 

tenen incidència en el mercat de l’habitatge. 

 

- Repensar el model de ciutat pel que fa a l’habitatge (ciutat turística). Cal ser 

conscients dels costos que es generen, la influència al mercat de l’habitatge local 

i l’impacte que té, sobretot per a col·lectius vulnerables. 

 

- Incrementar el patrimoni municipal de sòl. Cal que l’Ajuntament de Girona 

compleixi amb la normativa d’incrementar el seu parc públic d’habitatge. 

 
- Augmentar la col·laboració i coordinació amb entitats i plataformes socials 

vinculades amb l’habitatge, i dotar-les de més recursos. 

 
- Incrementar la transitorietat residencial a les “persones sense llar”. Es considera 

que amb La Sopa no n’hi ha prou. Cal un centre assistencial, un habitatge 

transitori i mesures posteriors de cerca de l’estabilitat. 
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3.3.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 3.3  
Assegurar el suport al pagament de l’habitatge a les persones en risc d’exclusió 
residencial 

 
- Campanyes de sensibilització i pedagogia: 

o Sensibilització respecte la violència que suposa no poder accedir a un 

habitatge o un desnonament, i els efectes que genera a les persones 

afectades. 

o Campanya per desmercantilitzar l’habitatge. Cal deixar clar que un 

habitatge no és només un producte, també és salut, cultura, comunitat, 

etc. 

 

- Denunciar i revertir (mitjançant sancions, accions de sensibilització, etc.) les 

situacions de discriminació pel que fa a l’accés al lloguer “racisme immobiliari”: 

o Es tracta de facilitar l’accés a l’habitatge de col·lectius que es veuen 

discriminats per raons d’origen, de capacitat econòmica, per ser 

persones amb mobilitat reduïda, etc. 

o Creació d’un codi ètic municipal, contra la discriminació racial 

immobiliària. 

 

- Afavorir l’adaptació d’habitatges de lloguer per a persones amb mobilitat reduïda 

(ajudes per adaptació d’habitatges). 

 

- Els ajuts al lloguer no només han de servir per garantir el cobrament per part 

dels propietaris, sinó també per evitar situacions d’abús en els preus. 

 

- Regulació del mercat a través de legislació, del seu compliment i de sancions: 

o Mesures que limitin els preus del lloguer. 

o Límits al preu de les fiances i els avals. 

o Els ajuts no ataquen l’arrel del problema i garanteixen el cobrament per 

part de la propietat. Cal garantir accessibilitat i assequibilitat.  

 

- Cal modificar paràmetres de les convocatòries d’ajuts al lloguer. Caldria obrir 

línies d’ajut a persones que actualment en resten excloses: “El problema és el 

mercat, no les persones”. 
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- Aplicar principis de solidaritat urbana. Esdevé clau establir estratègies 

encaminades a lluitar contra la segregació urbana, que és molt evident a la ciutat. 

 
- Promoure, des de l’Ajuntament, una moció que reclami a l’Estat i a la Generalitat 

un increment pressupostari de totes les línies d’ajut al lloguer. 

 
- Treballar des de perspectives d’àrea metropolitana. Es considera que els 

beneficis de les grans empreses ubicades fora de la ciutat també haurien de 

revertir en polítiques i programes d’habitatge per als seus treballadors i 

treballadores i els seus llocs de residència. Evitar la polarització. 

 

 

3.4.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 3.4  
Garantir els instruments i recursos suficients per afrontar les situacions de les 
persones vulnerables per pèrdua d’habitatge i/o que generin situacions 
d’emergència habitacional 

 
- Destinar a habitatge d’emergència habitacional habitacions d’hotel o 

apartaments turístics: 

o En relació als HUTS, es considera que aquestes ocupacions no s’han de 

fer a preus de mercat turístic sinó que calen criteris de solidaritat pel fet 

que aquestes empreses ja s’aprofiten d’una infraestructura pública. 

 

- Lluitar de forma efectiva contra males praxis immobiliàries: 

o Usos anòmals. 

o Lluita visible contra les màfies immobiliàries. 

o Creació d’un registre municipal per fer front a casos d’assetjament 

immobiliari (per part de grans tenidors, màfies etc.) 

o Acompanyament a les víctimes.  

 

- Incrementar el parc públic d’habitatge per afrontar situacions d’emergència 

habitacional (Ex.- pactar cessions d´ús amb el bisbat per fer ús de convents 

buits). 

 

- Adequació de naus en sòl no urbanitzable per tal de destinar-les a habitatge 

d’emergència. Caldria que prèviament es facin les obres corresponents per 

dotar-les de les condicions adequades d’habitabilitat. 
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DISSENS: Una part de les persones assistents no està amb aquesta proposta. 

Es considera que es tracta d’un tipus d’actuació excessivament difícil i, alhora, 

que pot generar situacions de segregació. 

 

- La taula de coordinació s’hauria de reunir més sovint. 

 

 

3.5.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 3.5  
Proporcionar suport i ajuda a les situacions de pobresa energètica 

 
- Afavorir i promoure actuacions de reforma urbana:  

o Es tracta d’aconseguir un parc d’habitatges més ben equipats i més 

sostenibles a nivell energètic. 

o Afavorir la instal·lació d’energies renovables i millorar el comportament 

climàtic dels habitatges. 

o Promoure i potenciar construccions amb millors aïllaments (Ex. 

Capdeferro – Santa Eugènia). Una part dels assistents matisa que cal 

assumir que en actualment en els nous edificis no es permet estar per 

sota de la lletra B. 

 

- Promoure canvis de sistema energètic: 

o Sobretot en sectors molt ben delimitats. 

o Evitar la dependència de les grans companyies subministradores i cercar 

noves energies més assequibles.  

 

- Defensar els nostres barris del maltractament energètic de les grans 

corporacions (casos com el de Font de la Pólvora no s’haurien de permetre). Cal 

instar als propietaris de la línia a adequar les instal·lacions als usos del S.XXI. 

 

- Creació real de l’Oficina de Pobresa Energètica: 

o Es disposa d’una persona al Centre Cívic de Santa Eugènia que 

assessora en temes d’eficiència i pobresa energètica. Cal consolidar 

aquest servei (contracte i continuïtat) i ampliar-lo a més barris de la ciutat. 
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4.- GALERIA D’IMATGES 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


