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Míriam Pujola Romero amb DNI. tapat i com a portaveu del Grup Municipal de 
Ciutadans Girona, presenta la següent moció per dur a debat en el ple de 
l’ajuntament de Girona el proper ple del mes de juny: 

 

L’existència de pisos turístics a Catalunya és una realitat indubtable, si bé és 
cert que la majoria dels pisos turístics es concentren a la ciutat de Barcelona.  

La capital catalana pateix una massificació i descontrol actualment que fa que 
sectors de la societat estiguin creant plataformes per la defensa dels seus 
barris i pel manteniment de la seva qualitat de vida. 

La ciutat de Girona, no obstant, no és una realitat com Barcelona, si bé 
comencem a trobar casos d’apartaments turístics a molts dels nostres carrers i 
barris, especialment al barri vell. Dintre de les noves modalitats de lloguer, no 
obstant, no es pot afirmar que tots els lloguers de pisos siguin de lloguer 
turístic, ni molt menys, sinó que s’ha de diferenciar el lloguer convencional, de 
llarga durada, el lloguer d’habitacions que en moltes ocasions permet a 
l’arrendatari aconseguir uns recursos addicionals a situacions de certa 
precarietat o pensions ínfimes, i el lloguer pròpiament dit d’ús turístic. 

L’estructura que Girona té a nivell turístic aglutina hotels, càmpings i 
establiments turístics amb llicència oficial, però a més, compta amb els nous 
usos turístics d’alguns pisos que, sense llicència ni coneixement públic, poden 
generar en ocasions, conflictes amb veïns, situacions de descontrol, males 
condicions d’habitabilitat, sobreexplotació d’habitatges o, inclús, mala imatge de 
la ciutat. 

La realitat de la nostra ciutat és que, si bé sembla llunyà, es podria produir un 
cas d’atracció-expulsió, on els ciutadans , veient un canvi a l’alça dels preus de 
lloguers, comencessin a canviar de barris. Aquests elements es donen a 
algunes de les nostres ciutats, i en ocasions són inevitables, però no per això 
ho hem de contemplar com un trànsit lògic o desitjable. Una ciutat acollidora, 
moderna i de futur ha d’aconseguir punts d’equilibri entre els residents i els 
visitants, que formen part, cada vegada més, de la realitat social i econòmica. 
No podem prescindir dels recursos que aporten, ni hem d’aïllar la nostra ciutat 
de un element que millora la nostra imatge i la nostra projecció. 
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Per ordenar les condicions de lloguer turístic, evitar abusos i establir un marc 
normatiu que distingeixi carament entre els pisos turístics i el lloguer de cases 
particulars que constitueixen la residència habitual,  demanem: 

 

1. Distinció i regulació diferenciada entre l’habitatge d’ús turístic i el lloguer 
de l’habitatge habitual 

2. Horaris, ocupació màxima i normes de comportament dels hostes que 
s’adaptin a les característiques dels diferents tipus d’allotjament 

3. Responsabilitat de l’operador, propietari o arrendatari de l’immoble en 
cas d’incompliment de les normes establertes a l’ordenança 

4. Protocols d’actuació i sancions 

5. Estudiar la possibilitat legal d’establir una fiança pels habitatges d’ús 
turístic i una taxa o impost pel lloguer col·laboratiu  

6. Contemplar la possibilitat de revisió de llicències, per tal de poder tenir 
un bon control del pisos turístics de la nostra ciutat, i revocar-les en cas 
d’incidències reiterades o d’infraccions greus 

7. Establir la suspensió de l’activitat en cas d’infraccions greus i reiterades. 

 


