
 
 
  
MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL BURG DE SANT PERE DE GALLIGANTS EN 
NOM DE LA PLATAFORMA +BARRI –PISOS TURÍSTICS, PER A LA REGULACIÓ 
DELS HABITATGES DESTINATS A ÚS TURÍSTIC 
  
Exposició de motius 
 
Cap a on va el Barri Vell? 
Fa un temps que en el moviment veïnal  ens fem aquesta pregunta.... En les darrers 
anys  hem observat l’augment important de nous habitatges d’ús turístic, en diferents 
carrers del Barri Vell. També hem detectat la compra d’edificis sencers que es 
dedicaran a aquest tipus de negoci. 
 
Aquest fet provoca, que no s’estiguin renovant contractes de lloguer de pisos destinats 
a l’habitatge permanent i un augment del preu del lloguer, que en alguns casos suposa 
un increment de fins a 400 euros mensuals. 
 
Però aquí no s’acaba tot. L’aposta per un model de ciutat dedicada al turisme 
desdibuixa la identitat dels barris. Fets com la desaparició dels comerços de tota la 
vida, en favor de negocis vinculats a la industria turística, així com la fuga forçada de 
veïns i veïnes que no poden afrontar el preu del lloguer posen en perill els vincles 
comunitaris construïts durant dècades als barris de Girona. 
 
Entenem que aquesta situació entra en contradicció amb el dret a l’habitatge dels 
veïns i veïnes que viuen a la zona del Barri Vell i de retruc, que afecta a la resta de 
persones que habiten a la ciutat de Girona. 
 
D’altra banda, al mes de juliol de 2017, l’Associació Cultural de Sant Pere de 
Galligants, l’AAVV del Barri Vell-Centre i l’AAVV del Pedret, fem arribar un escrit a 
l’alcaldessa on també s’exposa aquesta mateixa situació, tot incloent l’acta de 
l’assamblea veïnal realitzada a l’abril sobre aquesta temàtica, amb l’assistència de 80 
persones, inclosos regidors/es del govern. 
 
La resposta de l’alcaldessa és que no existeix tal problemàtica i que ens convida a 
participar al Pla Estratègic de Turisme, sense especificar de quina manera podem 
participar-hi. Cal dir, que a data d’avui, encara no se’ns a notificat res al respecte. 
 
És per tot l’exposat, doncs, que convençuts/des que som a temps d’actuar per frenar 
aquesta problemàtica, l’Associació Cultural Burg de Sant Pere de Galligants, en nom 
de la Plataforma + Barri –Pisos Turístics, proposa al Ple de l’Ajuntament de Girona 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1.- Moratòria immediata de llicències per a nous habitatges d’ús turístics, fins que no 
s’apliquin les mesures necessàries i a desenvolupar a partir dels resultats d’un estudi 
sobre els efectes que tenen aquests habitatges, en el preu dels lloguers dels 
habitatges destinats a lloguer per residència permanent i per tant, de quina manera 
incideixen en el creixent fenomen de desllogament (significa: “deixar d’estar llogat”) en 
règim general. 
 
2.- Fer un inventari dels pisos turístics de la ciutat que contempli tant els que operen 
amb llicència municipal com els que no (Airbnb, Homeway, Booking i altres 
intermediaris), inventari que ha de servir per a regularitzar la situació dels pisos que 
exerceixen aquesta activitat. 
 



3.- Aplicar les mesures corresponents per fer complir la normativa que regula l’activitat 
dels allotjaments turístics (Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya i 
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatges d’ús turístic), en aspectes tals com tals com són: la contractació de les 
corresponents assegurances, l’establiment de l’aforament permès del pis, la revisió de 
condicions higiènico-sanitàries, el manteniment general, els serveis d’atenció al 
llogater temporal que hi fa una estada, que els veïns/es disposin d’un telèfon de 
contacte davant de possibles conflictes a la comunitat de veïns, etc. 
 
4.- Un cop regularitzada la situació, realitzar un cens real per zones o barris, obert i 
consultable per la ciutadania de tots els immobles que exerceixen aquesta activitat i 
identificació d’aquests a la façana dels edificis 
 
5.- Regular el nombre de pisos turístics, de manera que no superin els percentatges 
que es considerin suficients pel que fa al seu impacte sobre els lloguers i la vida 
comunitària i usos de l’espai públic en funció de l’estudi detallat al punt 1. 
 
6.- Aplicació de mesures per evitar la concentració de la propietat i la gestió dels pisos 
turístics de la ciutat amb finalitats especulatives.  
  
7.- Facilitar eines de participació per al seguiment i desenvolupament de les propostes 
del veïnat i de qualsevol pla i/o projecte de l’Ajuntament, que es realitzi al voltant dels 
habitatges d’ús turístic. 
 
8.- Desenvolupar un pla d’usos del sector, que vetlli per mantenir i promoure la xarxa 
social i veïnal del barri. 
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