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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 darrer taller de debat, centrat en recollir propostes d’acció referides a l’Eix 
Estratègic 4: Vetllar per un funcionament correcte i equitatiu del mercat de 
l’habitatge. Val a dir que, arrel de les mesures i restriccions per contenir els brots de 

COVID-19 a tot Catalunya implementades per la Generalitat de Catalunya el dia 15 

d’octubre, es decidí posposar el darrer taller una setmana i celebrar-lo de forma virtual. 
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2.- INFORMACIÓ BÀSICA DE LA SESSIÓ PARTICIPATIVA 
 
 
2.1.- Dades bàsiques de la sessió participativa 
 
 

Dia: 05/10/2020 

Lloc: Virtual (mitjançant la plataforma Zoom) 

Durada: 3:00 hores  

Àmbits de debat: Línies d’Acció plantejades per l’Eix 4 

• Augmentar l’oferta de sòl residencial sostenible 

• Foment del lloguer residencial 

• Mobilitzar els habitatges buits 

• Estudiar els costos i beneficis dels Habitatges d’Ús Turístic (HUTS) 

• Estudiar l’impacte i les necessitats d’habitatge pels estudiants 

• Coordinar les polítiques d’habitatge entre els municipis de l’àrea urbana i establir 

mecanismes de cooperació 

• Garantir la informació i la transparència sobre el mercat de l’habitatge i les 

dinàmiques socioterritorials de la ciutat 

Total de participants: 11 

Equip dinamitzador: 1 tècnic de Neòpolis 

 

2.2.- Objectius de la sessió 
 

L’objectiu central de la sessió ha estat desenvolupar un debat (en aquest cas virtual) per 

tal de consensuar propostes ciutadanes per a l’assoliment dels objectius plantejats per 

les 7 Línies d’Acció vinculades a l’Eix Estratègic 4.  

 

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 4 
 

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 virtuals. 

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 virtuals d’entre 3 i 4 persones, que han debatut a través de 

videoconferència.  

 

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 

4. 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 virtual 

de les aportacions consensuades per cada petit grup, que han estat recollides i 

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

• MIFAS 
• Plataforma +Barri -Pisos Turístics 
• Sindicat de Llogateres de Girona 
• AAVV de Santa Eugènia de Ter 
• Fundació Ser.Gi 
• Agència de l’Habitatge de Catalunya 
• Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
• Gremi de Promotors i Constructors d’edificis de Girona 
• Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
• Grup Municipal PSC 
• Grup Municipal Guanyem Girona 
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3.- RESULTATS  
 
 

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

Línies d’Actuació (objectius/fites) vinculades a l’Eix Estratègic 4: Vetllar per un 

funcionament correcte i equitatiu del mercat de l’habitatge. 
 

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 4.1  
Augmentar l’oferta de sòl residencial sostenible 

 

- Desenvolupament de zones pendents de desenvolupar (Domeny). Cal agilitzar-

ho i fer-ho el més ràpid possible. 

 
- Estudi per barris de les zones susceptibles de ser modificades al POUM, o 

elaboració d’un nou POUM: 
o Catàleg de barris, sectors o edificis on es podria augmentar el nombre 

d’habitatges, incloent el catàleg d’edificis d’altres usos o compatibilitat 

d’activitats. 

o Vist que les zones per desenvolupar són les que són cal considerar altres 

alternatives via canvi d’usos i increments de densitat.  

o Es tracta d’augmentar el nombre d’habitatges en zones ja consolidades, 

ja sigui per augment de densitat d’habitatge, divisions d’habitatges 

existents o canvis d’ús d’edificacions a residencial. 

 

- Augmentar l’oferta de sòl des de lògiques de col·laboració en clau metropolitana 

(solidaritat urbana) i a través de rehabilitacions. 

 

- Disposar d’una radiografia rigorosa per créixer bé. Hi ha molts temes vinculats a 

l’oferta de sòl residencial, i cal ser rigorosos. 
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3.2.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 4.2  
Foment del lloguer residencial 

  

- Promoure habitatges privats en règim de lloguer amb segell ètic: 

o Via bonificacions a l’IBI per a la propietat. 

o Es tracta d’augmentar el parc de lloguer a un preu més baix del que 

s’estableix al mercat lliure. 

 

- Estimular polítiques de rehabilitació (al parc existent de més de 50 anys):   

o Parc privat en mal estat (tan habitatges buits com habitatges on és 

necessari un manteniment). 

o Captar fons europeus d’ajudes a la rehabilitació 

o Es tracta de captar habitatge pel mercat de lloguer a través d’estímuls 

fiscals i ajuts directes. 

 

- Vetllar pel compliment de la nova llei per contenir el preu dels lloguers: 

o Procurar que els APIS i plataformes d’anuncis de lloguer compleixin la 

llei. 

o Augmentar el nombre de tècnics a l’Oficina d’Habitatge per a disposar 

dels recursos necessaris en aquest sentit. 

o Es tracta d’evitar que les persones usuàries siguin estafades per no 

conèixer la llei, i d’imposar sancions als responsables de les infraccions. 

 

- Amb l’aplicació de la legalitat ja s’avançaria cap a escenaris més justos que els 

actuals (Art. 47 Constitució Espanyola, sobre el dret a un habitatge digne). 

 

- Certs desencaixos legals:  

o Moltes de les regulacions actuals no van en relació als nivells de renda i 

salaris. 

o S’entén que s’ha tendit a afavorir la propietat privada a l’hora de 

desenvolupar la legislació. Cal que les administracions destinin recursos 

i esforços per garantir que les lleis es compleixin de forma íntegra. 

o Avals. Qui té la “paella pel mànec” són els propietaris. Si la llei estableix 

que l’aval ha de ser d’un mes, l’administració ho hauria de garantir i evitar 

avals de 2 o més mesos. 
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- Es considera un problema el fet que no existeixin promotors d’habitatges per 

posar a lloguer (desapareguts des de l’esclat de la bombolla immobiliària): 

o Es posa d’exemple el fet que, abans de la pandèmia, la Taula de la 

Construcció de Girona no es va interessar en un ajut d’uns 6 milions d’€ 

per a la promoció d’habitatge de lloguer social. Mentrestant, la llista de 

persones demandants de lloguer social és enorme (130.000 registrats a 

Catalunya, i uns 3.000 a Girona).  

 

- Tanteig i retracte. L’ús que en fan les administracions és molt millorable. Es 

compra a preu de mercat. Al final s’ha pagat a les entitats financeres que són les 

que han acabat determinant els preus. 

 

- Afectació del model de ciutat i del turisme al mercat de lloguer: 

o El model de ciutat ha enfocat el turisme al Barri Vell, amb repercussions 

evidents al mercat de l’habitatge de la zona, l’oferta comercial, el mercat 

laboral, etc. En aquest sentit la Covid-19 ha demostrat com n’és de 

voluble aquest model. 

o Cal tendir cap a un model més equilibrat i menys depenent del turisme 

vista la seva afectació transversal a molts àmbits locals, també el del 

lloguer d’habitatges. 

o Es considera clau fer front a les situacions de segregació i gentrificació 

que s’han derivat del model actual. 

o Alhora es reclama que no es cuinin les xifres per tal de fer-les 

presentables: “hauria de ser una premissa i evitaria que ens enganyem a 

nosaltres mateixos”. 

 

- Foment de campanyes per posar en valor el lloguer:  

o Trencar el tòpic excessivament interioritzat segons el qual  “llogar és 

llançar els diners”. 

o Fomentar i posar en valor diferents maneres de viure (lloguer, 

cooperatives, etc.) 

 

- Necessitat de fer bones anàlisis de l’oferta de lloguer col·laborant amb l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya. 
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3.3.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 4.3  
Mobilitzar els habitatges buits 

 
- Desenvolupar mesures de pressió als grans tenidors que disposen d’habitatges 

buits a la ciutat. 

 

- Campanyes per facilitar polítiques d’intermediació, especialment mediació amb 

habitatges ocupats: 

o Regularització de la situació de persones residents que estigui en situació 

d’exclusió residencial mitjançant convenis o mediacions amb grans 

tenidors. 

 

- Que l’Ajuntament recuperi habitatges propietat de grans tenidors, i els destini a 

la borsa per a persones en situació d’exclusió residencial (tan habitatges buits 

com els que estan ocupats en situacions anòmales). 

 

- Delimitació de tota la ciutat com a zona de tanteig i retracte. 

 
- Distingir, pel que fa a possibles regulacions per a mobilitzar habitatges buits, 

entre tipologies de propietaris (1-2 propietats / menys de 10 propietats / grans 

tenidors). Són casuístiques molt diferents.  

 
 

3.4.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 4.4  
Estudiar els costos i beneficis dels Habitatges d’Ús Turístic (HUTS) 

 
- Els assistents entenen i consideren molt rellevant que s’estigui tirant endavant 

un estudi sobre els costos i els beneficis dels HUTS. De tots maneres: 

o Es reclama que s’apliqui la moratòria aprovada a través d’una moció. 

o Donada la concentració dels HUTS al Barri Vell s’entén que mentre es 

redacta l’estudi s’ha de disposar d’un instrument regulador. 

 

- Pel que fa a l’estudi també es considera que: 

o Cal realitzar-lo sobre l’impacte dels HUTS amb mercat fixe, sense que 

les fluctuacions del nombre de HUTS variï al llarg del temps destinat a la 

redacció de l’estudi i pogués modificar els resultats. 
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o És necessari preveure espais de debat amb agents diversos.  

o Es tracta d’una anàlisi prou específica i important com per disposar també 

d’informació qualitativa i contrast d’opinions, més enllà de les dades 

quantitatives. 

o Cal vincular-lo al PLH. 

 

 

3.5.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 4.5  
Estudiar l’impacte i les necessitats d’habitatge pels estudiants 

 
- Es considera que no cal cap estudi donat que les dades ja existeixen: 

o Cal passar a l’acció. 

o S’entén que si existís una oferta de places públiques assequibles 

(residència pública) es complementarien amb les dinàmiques dins del 

mercat lliure on estudiants lloguen i comparteixen pis. 

o Es proposa que l’Ajuntament faci una cessió de sòl a una administració 

superior per promoure una residència pública per a estudiants. 

o Es tracta d’augmentar la disponibilitat residencial per a estudiants, i 

alleugerir la demanda en habitatges privats del mercat lliure. 

o Cal tenir en compte que en els darrers anys la vulnerabilitat de molts 

perfils de joves ha augmentat. 

 

 

3.6.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 4.6 
Coordinar les polítiques d’habitatge entre els municipis de l’àrea urbana i establir 
mecanismes de cooperació 

 
- Que cal coordinació és una obvietat, igual que la necessitat que es compleixi la 

legalitat: 

o La política d’habitatge no es pot fer sense visió d’àrea urbana. La 

redacció d’un PDU dibuixaria un escenari ideal. En tot cas, mentre no es 

redacti cal garantir com a mínim mecanismes bàsics de coordinació. És 

qüestió de solidaritat urbana. 

o Cal evitar la segregació i garantir solidaritat urbana a través d’espais i 

instruments de coordinació i del treball des de visió metropolitana (14 

municipis que configuren l’àrea urbana). 
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3.7.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 4.7 
Garantir la informació i la transparència sobre el mercat de l’habitatge i les 
dinàmiques socioterritorials de la ciutat 

 
- Optimització de la Taula d’Habitatge: 

o Reconfiguració de la Taula per tal d’incorporar d’altres actors i potenciar 

la transversalitat. 

o Treball a partir de diferents comissions per garantir el dret a l’habitatge. 

o Cal definir temporalitat, objectius, instruments de coordinació, accions, 

etc. 

o Cal que sigui l’espai des d’on fer seguiment del PLH i d’altres projectes. 

 

- Cal coordinar totes les taules i observatoris ja existents a Girona per tal de 

recopilar les dades que ja es generen (Observatori de la Rehabilitació, Càtedra 

de l’Habitatge, etc.) 
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4.- GALERIA D’IMATGES 
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