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1.- INTRODUCCIÓ 
 

Aquest informe presenta un recull agregat dels resultats i aportacions de les 4 sessions 

deliberatives vinculades al 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’ha acompanyat d’un procés participatiu de recollida compartida 

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

 

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 abans d’iniciar 

el procés deliberatiu, i que han servit per estructurar els tallers participatius. 

 

Quatre Eixos Estratègics, quatre eixos de debat: 

 

• 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. 

 

Cal aclarir que el procés participatiu va comptar amb una fase anterior a les sessions 

deliberatives de caràcter informatiu. En aquest sentit, el dia 16 de juliol de 2020 (un cop 

validats els Eixos Estratègics i les Línies d’Acció amb el conjunt de grups polítics amb 

representació al Ple Municipal) es va convocar una sessió informativa al Centre Cultural 

de la Mercè per exposar les principals conclusions de la diagnosi del PLH i explicar de 

forma exhaustiva el funcionament dels espais de deliberació. A la sessió es van 

convocar una quarantena d’entitats i agents socials vinculats amb l’àmbit de l’habitatge 

a Girona.  
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Posteriorment, el dia 31 d’agost, es va fer arribar al conjunt d’actors un correu electrònic 

amb tota la informació per als debats (Eixos Estratègics, Línies d’Acció amb les fitxes 

informatives corresponents, i dates, hores i lloc dels tallers). En aquest sentit es va 

demanar als agents convidats confirmació d’assistència als tallers que desitgessin.  

 

A continuació es presenta la informació bàsica i el recull d’aportacions exposades pels 

agents que van participar als 4 tallers de debat, centrats en recollir propostes d’acció 

referides als 4 Eixos Estratègics del Pla Local d’Habitatge de Girona. 
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2.- INFORMACIÓ BÀSICA DE LES SESSIONS PARTICIPATIVES 
 
 
2.1.- Dades bàsiques de les sessions participatives 
 

Eix Estratègic Línies d’Acció 
debatudes 

Nombre de 
participants 

Data Lloc 

EIX 1. Ampliar i 

gestionar eficaçment 

el parc d’habitatges 

social i assequible. 

4 

 

13 

 

14/09/2020 

 

Centre Cultural 
de la Mercè  

EIX 2. Garantir un 

habitatge de qualitat. 7 13 21/09/2020 Centre Cultural 
de la Mercè 

EIX 3. Facilitar 

l’accés a l’habitatge i 

respondre a 

l’exclusió residencial. 

5 

 

14 

 

05/10/2020 

 

Centre Cultural 
de la Mercè 

EIX 4. Vetllar per un 

funcionament 

correcte i equitatiu 

del mercat de 

l’habitatge. 

7 

 

 

11 

 

 

 

26/10/2020 

 

Virtual  

(plataforma 
Zoom) 

 
 
 
2.2.- Objectius de les sessions 
 

L’objectiu central de les sessions ha estat desenvolupar un debat per tal de consensuar 

propostes ciutadanes per a l’assoliment dels objectius plantejats per les diverses Línies 

d’Acció plantejades pels 4 Eixos Estratègics.  

 

A cada sessió la deliberació es va ordenar segons Línies d’Actuació i es van generar 

deliberacions per tal de recollir aportacions, valoracions i propostes consensuades per 

les persones participants.  

 

Per facilitar i fonamentar 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 les sessions 
 

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’ 

 
De mitjana, cada sessió ha durat aproximadament 3 hores, de manera que en total s'han 

dinamitzat 12 hores de participació, aproximadament. 

 
 
2.4.- Metodologia de les sessions 
 

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 a cada jornada. En les 

tres primeres sessions (presencials) es van formar 4 grups de treball d’entre 3 i 4 

persones. A la darrera sessió (virtual) es van configurar 2 grups, un de 5 i l’altre de 4 

participants  

 

En cadascun dels espais de debat es deliberava a partir de l’esquema general d’Eixos 

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

Estratègic posat a debat. Alhora, les dinàmiques 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 es procedia a fer un recull en plenari de les 

aportacions consensuades per cada petit grup, que es recollien i es contrastaven amb 

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

• Gremi de Promotors i Constructors d’edificis 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 
• Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona 
• Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
• I.C.A.G. 
• Enginyers Industrials de Catalunya – Girona 
• Agència de l’Habitatge de Catalunya 
• Plataforma +Barri -Pisos Turístics 
• Sindicat de Llogateres de Girona 
• Fundació Ser.Gi 
• MIFAS 
• PAH Gironès 
• AAVV de Santa Eugènia de Ter 
• AAVV Vista Alegre 
• Creu Roja 
• UdG 
• Mifas 
• Càritas Diocesana Girona 
• Consell Municipal de la Gent Gran 
• Grup Municipal PSC 
• Grup Municipal Guanyem Girona 
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3.- RESULTATS  
 
 

Les aportacions recollides durant les quatre sessions participatives es mostren 

agrupades segons els 4 Eixos Estratègics i les Línies d’Actuació (objectius/fites) 

vinculades a cada un dels Eixos. Són les següents: 

 

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

• Fer créixer el parc d’habitatge públic i assequible 

• Millorar la gestió del parc d’habitatge social 

• Impulsar la col·laboració públic-privada en la promoció d’habitatge assequible 

• Millorar la coordinació i la cooperació entre administracions públiques i agents 

privats 

 

EIX 2. Garantir un habitatge de qualitat. 

• 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 

 

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

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

• 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 
 

Val a dir que en els Eixos Estratègics 1 i 3 les persones participants van exposar algunes 

consideracions de caràcter general en relació a l’estratègia. Aquest informe les exposa 

abans de presentar les aportacions específiques per cada Línia d’Actuació. 

 

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.  
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3.1.- EIX ESTRATÈGIC 1:  
Ampliar i gestionar eficaçment el parc d’habitatges social i assequible. 
 

APORTACIÓ GENERAL REFERIDA A L’EIX 1: 

- En relació a l’habitatge social i assequible cal tenir en compte que es parteix 

d’una problemàtica de context de caràcter jurídic i econòmic, que limita la 

capacitat local d’ampliar i gestionar el parc d’habitatge públic: 

o Es considera una necessitat crear un marc jurídic i econòmic més flexible 

que l’actual que permeti adaptar la regulació normativa de protecció 

oficial a la realitat. 

o Fora bo disposar d’un observatori d’abast nacional amb la participació 

d’entitats públiques, privades i del Tercer Sector des d’on es fomentin 

revisions permanents. D’aquesta manera es podrien promoure canvis 

jurídics i econòmics per facilitar la construcció d’habitatge social. 

o Des de l’àmbit local caldria reactivar i potenciar la Taula d’Habitatge. 

o Es tracta de facilitar i incentivar la promoció d’habitatge social. 
 

 
3.1.1.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 1.1  
Fer créixer el parc d’habitatge públic i assequible 

 
- Garantir que es destina un percentatge (realista) d’habitatge de nova promoció 

a habitatge social:  
o Caldria garantir-ho a través de canvis en la normativa municipal per tal 

d’assegurar la creació contínua d’habitatge social. 
o Modificació puntual del POUM per tal de regular el percentatge d’HPO, 

amb l’objectiu de definir una base legal per exigir a les noves 

construccions d’habitatge el compliment d’un percentatge d’HPO. 
o Es planteja un percentatge entorn el 25 i el 30%. 

 

- Bonificacions del màxim legal de l’ICIO per a promocions d’habitatge amb el 

25%-30% d’HPO: 
o Es considera que d’aquesta manera s’incentivaria el compliment del 25-

30% d’HPO així com la construcció d’habitatge. 

 
- Mobilització del parc buit d’habitatges propietat de grans tenidors: 
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o Fent ús de jurisprudència vigent (24/15 i 17/19). Es disposa d’instruments 

legals que permetrien augmentar el parc públic d’habitatge de forma àgil. 
o Cal tenir en compte, en tot cas, les dificultats existents en aquest sentit 

donat que els grans tenidors no ho posen fàcil. 
 

- Definir accions específiques encaminades a facilitar iniciatives de petits 

promotors i propietaris: 

o Cal estudiar mesures per a prioritzar les iniciatives privades petites, per 

exemple, posant a disposició sòl que garanteixi rentabilitat. 

o Es considera que mesures d’aquest tipus poden facilitar la lluita contra 

les situacions d’emergència habitacional. 

 

- Estímuls específics adreçats a petits propietaris:  

o Oferint-los assegurances de risc. 

o Oferint més informació i de major qualitat per donar a conèixer els 

incentius fiscals existents. D’entre d’altres, es tracta de reduir el nombre 

de petits propietaris amb pisos buits. 

 

- Ajudes per a la construcció d’habitatge social. Cessió de sòl públic per a fer-hi 

habitatge assequible (mitjançant concessions o amortitzant a llarg termini). 

  

- Redefinició de la societat municipal “Vivendes de Girona, SAU”: 

o Es considera cabdal que hi participin més actors més enllà de 

l’Ajuntament de Girona. 

o L’objectiu de la redefinició seria garantir la promoció i gestió d’habitatges 

socials i HPO a través de la coordinació entre administració pública, 

agents socials, professionals i privats de la ciutat. 

 

- Recuperació d’edificis en estat de semi-construcció (el que ha quedat en aquest 

estat provinent de la crisi del 2008). 

 

- Incentivar la renovació del teixit urbà obsolet (rehabilitar-lo) a partir de la millora 

de xarxes i infraestructures. 

 

- Actualització de l’inventari del patrimoni urbà municipal (sòl i edificacions): 
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o Es tracta de conèixer el patrimoni municipal existent susceptible de ser 

convertit en habitatge social (rehabilitacions) o a destinar-lo a nova 

construcció per a promotores públiques o privades. 

o Cal conèixer “què tens” per definir de forma efectiva “on anar”. 

 

- Per tal de fer créixer el parc d’habitatge públic i assequible caldria disposar de 

més i millors dades que permetin conèixer de forma detallada quant Habitatge 

de Protecció Oficial hi ha disponible, i saber la seva efectivitat.  

 
- En opinió de les persones participants es considera inabastable l’objectiu del 

PTSH d’assolir com a mínim el 15% d’habitatges de protecció oficial en els 

propers 15 anys  (fet que implicaria construir 235 habitatges socials anuals). Es 

considera que cal evitar dades irrealitzables. 

 

- Donar resposta a necessitats d’habitatge de col·lectius com la gent jove i la gent 

gran. Es planteja la possibilitat de promoure pisos intergeneracionals. 

 

 
 
3.1.2.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 1.2  
Millorar la gestió del parc d’habitatge social 

 
- Creació d’una empresa mixta (model francès) per a la gestió i manteniment del 

parc d’habitatge social: 

o Es considera que la col·laboració públic-privada hauria de generar 

incentius per a la part privada (cooperatives, promotores, immobiliàries, 

etc.) 

o L’empresa mixta hauria de servir per: 

 Rehabilitar els habitatges socials. 

 Vehicular la mediació i resolució de conflictes. 

 Garantir l’eficiència i l’adaptabilitat dels habitatges 

o Es reitera la necessita que l’empresa mixta sigui prou professional com 

per tenir en compte les necessitats socials, com pisos adaptats per a 

persones amb discapacitat. 

 

- Promoure l’elaboració d’un mapa i d’una diagnosi de l’habitatge social a Girona: 
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o Elaboració d’una diagnosi i un llistat a partir de dades obtingudes de 

l’UMAT. 

o Convenis amb universitats i col·legis professionals per a realitzar estudis 

que permetin conèixer l’estat físic dels habitatges socials. 

o En base al coneixement de l’estat de l’habitatge social a Girona, 

promoure una gestió territorialitzada per barris, i vincular la gestió amb 

els serveis socials i la seva distribució territorial. 

 

- Descentralització de l’Oficina Local d’Habitatge (aprofitar la Xarxa de Centres 

Cívics). 

 

- Necessitat de deixar de tractar de forma aïllada i uniforme les polítiques 

d’habitatge: 

o Calen perspectives de gestió de caràcter transversal. 

o Es tracta d’un àmbit/necessitat més d’una realitat complexa i 

interrelacionada (educació, seguretat, mobilitat, sostenibilitat, necessitats 

socials, etc.) 

o Des d’un punt de vista territorial també cal tenir en compte les diferències 

existents segons territori (es reclama major atenció a barris com Can 

Gibert, Santa Eugènia, Taialà, Sant Narcís, Sant Pau, etc.) 

 
 
 
3.1.3.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 1.3  
Impulsar la col·laboració públic-privada en la promoció d’habitatge assequible 

 
- Cessió de sòl públic a entitats privades per a la construcció d’habitatge social, 

amb acords que defensin el bé públic (es considera que el sòl públic no s’hauria 

de vendre al mercat sinó cedir-lo): 

o Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. 

o Promotors/constructors privats. 

o Es tracta d’ampliar l’oferta pública d’habitatge i de millorar la col·laboració 

públic-privada. 

 

- Impulsar la creació d’operacions d’habitatge assequible i de cooperatives 

d’habitatge a partir de patrimoni: 
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o Que l’Ajuntament posi a concurs la promoció i gestió d’habitatges i espais 

dedicats al lloguer. 

o Cessió d’edificis obsolets a cooperatives per tal que s’encarreguin de la 

promoció i gestió d’habitatges. Cessió d’ús. L’Ajuntament en podria 

recuperar la titularitat al cap de 90 anys, per exemple. 

o Es tracta de desenvolupar habitatge a la ciutat a preus assequibles. 

 

- Rehabilitació d’edificis privats a canvi d’una cessió per habitatge social de 

lloguer: 

o Acords entre l’administració i propietaris privats per tal de rehabilitar els 

edificis de propietat privada amb l’objectiu de destinar els immobles a 

lloguer social durant un temps acordat. 

o Es considera que aquests acords permetrien ampliar el parc d’habitatge 

de lloguer social i que alhora es promourien rehabilitacions i millores de 

caràcter urbanístic. 

 

- Agilitzar processos administratius per facilitar l’augment del parc públic 

d’habitatge: 

o Cal aprimar la burocràcia implícita a les col·laboracions públic-privades. 

 

- Es considera cabdal comptar i integrar a tots els actors implicats amb l’àmbit de 

l’habitatge a la ciutat, tant en àmbits de caràcter més general com en àmbits més 

específics. Alhora cal disposar de recursos humans i materials per fer efectives 

les interlocucions. 

 
- Fer atractiva la inversió des del moment del planejament, prioritzant el benestar 

i l’atractiu (més parcs, més espais verds, més esponjaments, etc.) 

 
- Increment de la bonificació sobre l’ICIO, i rebaixar taxes. 

 

 

3.1.4.- LÍNIA D’ACTUACIÓ 1.4  
Millorar la coordinació i la cooperació entre administracions publiques i agents 
privats 
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- Els participants consideren que la millora de la coordinació i la cooperació 

plantejada per la Línia d’Actuació esdevé una prioritat per a garantir el dret a 

l’habitatge.  

 

- Alhora, es matisa la necessitat de tenir clar què s’entén per “agent privat”. Es 

reclama la necessitat de tenir en compte dins el concepte als petits agents i 

implicar-los en el desenvolupament de polítiques d’habitatge a través d’incentius. 

 

 
- Recerca i localització d’espais (solars i edificis) per operacions a l’Àrea 

Metropolitana de Girona: 

o Es parteix de la base que la coordinació i la cooperació s’ha de promoure 

en clau territorial, i anar més enllà de Girona ciutat. 

o Recopilar, a partir del planejament territorial existent, els espais aptes per 

escollir la ubicació de futures operacions (edificis en desús, antigues 

naus, locals abandonats o buits, etc.) 

o Caldria que siguin operacions:  

 A petita escala (5-6 habitatges) per tal d’afavorir la integració 

sociocultural. 

 Consensuades. 

 Vinculades amb plans de mobilitat. 

 

- Modificar el concepte urbà ampliant-lo i obrint-se a d’altres municipis adjacents. 

Es tracta de garantir equilibri territorial i visió àmplia a través de la coordinació i 

la cooperació. (es posa com exemple de mirada àmplia com la localització de 

certes indústries del sector càrnic a d’altres municipis pot influir en les polítiques 

d’habitatge de Girona). 

 

- Aprofitar propostes i iniciatives privades i integrar-les (per exemple: parc Mas 

Masó). 

 
- Cal cercar una solució cooperativa per afrontar la problemàtica de l’ocupació i la 

delinqüència. 
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3.2.- EIX ESTRATÈGIC 2:  
Garantir un habitatge de qualitat. 
 

 
3.2.1.- 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. 

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

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

rehabilitacions = cultura preventiva. 

 

 
 
3.2.2.- 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. 

 

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). 
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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).  

 

 
3.2.3.- 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. 

- 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. 
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3.2.4.- 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.  

 

3.2.5.- 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. 

 

 

3.2.6.- 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: 
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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. 

 

 

3.2.7.- 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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3.3.- 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. 

 
 
3.3.1.- 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 

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. 

                                                        
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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- 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. 

 

- 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. 
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- 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. 

 
 
 
3.3.2.- 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 
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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.  

 
- 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:  

                                                        
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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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. 

 

 
 

3.3.3.- 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”: 
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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”. 

 

- 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. 
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3.3.4.- 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. 

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. 
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3.3.5.- 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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3.4.- EIX ESTRATÈGIC 4:  
Vetllar per un funcionament correcte i equitatiu del mercat de l’habitatge 
 

 
3.4.1.- 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. 

 
 
 
3.4.2.- 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):   
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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. 

 

- 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).  
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- 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. 

 

 

3.4.3.- 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: 
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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.  

 
 

 

3.4.4.- 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. 

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. 
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3.4.5.- 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. 

 

 

3.4.6.- 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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3.4.7.- 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.- APORTACIONS CIUTADANES SOBRE EL PLA LOCAL D’HABITATGE I EL 
PROCÉS PARTICIPATIU  

 
A continuació es recullen aportacions exposades per algunes de les entitats 

representades durant els tallers participatius, en relació al Pla Local d’Habitatge de 

Girona i al procés participatiu dinamitzat. Són les següents: 

 

 

SOBRE EL PLA LOCAL D’HABITATGE: 
- Més enllà de les aportacions exposades a les sessions s’expressa un consens 

general pel que fa a la idoneïtat de les policy options (propostes d’acció) 

plantejades a les fitxes informatives de les Línies d’Actuació. 

- Cal tenir molt clar que el PLH no es podrà desplegar tot de cop. Esdevé molt 

important elaborar una bona priorització. 

- Cal passar del paper a l’acció. Es considera cabdal la necessitat d’implementar 

les estratègies i actuacions recollides al PLH i no quedar-se només en una 

declaració d’intencions. 

- Es reitera que la Taula de l’Habitatge està infrautilitzada. Cal reconfigurar-la i 

vincular-la, d’entre d’altres, al seguiment i avaluació del PLH. 

 

 

SOBRE EL PROCÉS PARTICIPATIU: 
- Es considera que el procés participatiu s’hauria d’haver activat durant la fase de 

diagnosi del PLH, i no només a la fase de propostes. 

- El temps dedicat a la participació ciutadana es considera escàs per part 

d’algunes entitats participants. Es considera que la rellevància i profunditat del 

projecte requeriria de més temps per al debat amb la ciutadania. 

- S’ha trobat a faltar participació de representants d’administracions 

supramunicipals a les sessions deliberatives. Malgrat tot, els participants 

agraeixen la presència d’una representant de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya a la darrera sessió (Eix 4 – virtual). 

- El context de pandèmia pot haver afectat als nivells de participació. 

  



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

AJUNTAMENT DE GIRONA 39 

 
5.- GALERIA D’IMATGES 

 
SESSIÓ INFORMATIVA (16/07/2020) 
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TALLER PARTICIPATIU 1 (14/09/2020) 
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TALLER PARTICIPATIU 2 (21/09/2020) 
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TALLER PARTICIPATIU 3 (05/10/2020) 
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TALLER PARTICIPATIU 4 (26/10/2020) 
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6.- ANNEXOS 

 



ESQUEMA D’EIXOS ESTRATÈGICS I LÍNIES D’ACCIÓ 
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EXEMPLE DE FITXA I9NFORMATIVA 
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