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Experts en urbanisme i economia col·laborativa 

debaten sobre la suspensió de llicències d'habitatges 

d'ús turístic a Girona  

En una taula rodona organitzada per la seu del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya a Girona amb el regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de 

Girona i experts en economia col·laborativa, arquitectura i urbanisme, s’han 

abordat els factors que han portat a una moratòria en les llicències d’habitatges 

d’ús turístic a Girona i els pros i contres de l’avenç de les economies 

col·laboratives. 

Girona, 21 de desembre de 2021.- La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a 

Girona ha organitzat aquesta tarda una taula rodona online al voltant de la suspensió de 

llicències d'habitatges d'ús turístic a Girona i l'avenç de les economies col·laboratives. 

A l’acte hi han participat el regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona 

Lluís Martí Arderiu, l’arquitecta i redactora de l'estudi de l'impacte dels habitatges d'ús 

turístic en el mercat del lloguer a Girona Maria Buhigas San José, l’especialista en 

economia col·laborativa Rosa Guirado Galiana i l’arquitecta i responsable del procés 

participatiu sobre l'ús dels espais del Barri Vell de Girona Itziar González Virós, 

moderats pels economistes i membres de la Comissió d'Economistes en Economia 

Territorial i Urbana del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) Agustí Jover 

Armengol i Rosaura Jiménez Xiberta. 

L’Ajuntament de Girona va aprovar el passat mes de novembre l'aturada temporal per 

un any de les llicències per a habitatges d'ús turístic al Barri Vell i una part del Mercadal 

(entre la plaça Pompeu Fabra i la plaça Independència). També va anunciar que, durant 

la moratòria, el govern municipal treballarà en la definició d'un pla especial que tindrà 

com a finalitat regular la implementació dels pisos turístics i fer un seguiment de si 

sorgeixen altres formes alternatives d'allotjaments turístics, com ara els apartaments. 

Així ho ha exposat durant l’acte el regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de 

Girona Lluís Martí Arderiu.  

La moratòria anunciada per l’Ajuntament de Girona està basada, entre d’altres anàlisis, 

en les dades extretes de l'estudi de l'impacte dels Habitatges d'Ús Turístic sobre el 

mercat del lloguer a Girona en el qual hi ha participat com a redactora l’arquitecta Maria 

Buhigas San José.  

Tal i com recull l’estudi, a la ciutat de Girona hi ha uns 760 habitatges d'ús turístic, dels 

quals un 53% (406) se situen al Barri Vell. L’informe destaca que la centralitat i imatge 

del Barri Vell per la població visitant i el fet que els habitatges destinats a ús turístics 

generalment estiguin rehabilitats fan que el preu/nit sigui més elevat que a d’altres barris; 

pel contrari, el parc d’habitatges en lloguer sovint està poc rehabilitat i el fet que presentin 

característiques qualitatives senzilles (sense ascensor, sense calefacció, etc.) fan que 

els lloguers siguin quelcom inferiors a d’altres barris. Maria Buhigas San José ha 

destacat que “aquests factors expliquen que al Barri Vell hi hagi una forta pressió a 

transformar els habitatges en HUTs”.  



 

 

La llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, advocada i especialista en 

economia col·laborativa Rosa Guirado Galiana ha parlat de les conseqüències 

econòmiques i jurídiques de la suspensió de llicències d’habitatges d’ús turístic a Girona, 

subratllant que “la moratòria i la zonificació previstes a Girona no respecten el dret a la 

competència”. També ha recordat que “la Comissió Europea va dictar una agenda 

europea per l’economia col·laborativa en què es subratllava la legalitat de les 

plataformes d'economia col·laborativa i instava els estats  que permetessin el seu 

exercici i no els imposessin requisits d'accés al mercat, proposant que revisessin les 

seves legislacions nacionals per tal d'eliminar obstacles innecessaris, no justificats o 

mancats de proporcionalitat”. 

L’arquitecta i responsable del procés participatiu sobre l'ús dels espais del Barri Vell de 

Girona Itziar González Virós ha reivindicat “la importància de tenir en compte la funció 

social del veïnat d’una ciutat” i ha assegurat que “ara és més necessària que mai una 

xarxa de cooperació entre tots els agents”. “Si volem que els veïns i veïnes de Girona 

estiguin orgullosos de la seva ciutat i la vulguin compartir hem de poder-los facilitar un 

full de ruta creïble conforme volem que arrelin en un barri, fet que revertirà en una millor 

experiència per al visitant”, ha afegit. Finalment ha fet una crida a hotelers i apartaments 

turístics perquè “facin un debat seriós i transparent per demostrar el seu retorn social”. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades (uns 700 dels 

quals de Girona) i més de 1.500 societats i despatxos vinculats (gairebé 200 dels quals 

de Girona) dedicats a les diferents vessants de l'economia i l'empresa. Mitjançant 

l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre de formació 

i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 

www.coleconomistes.cat  
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