
Impacte de la covid-19 
en l’habitatge a la 
demarcació de Girona 

DIAGNOSI, REPTES I PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

 

Servei d’Habitatge 

 

 
  



 

 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Avís legal  
 

Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative 
Commons Reconeixement 4.0 internacional. Se’n 
permet la còpia, 
la distribució, la comunicació pública i la 
transformació 
per generar una obra derivada, restricció sempre 
que 
se n’esmenti el titular dels drets (Diputació de 
Girona). 

 
Consulteu els detalls de la llicència a: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca 

 
 
 
 
Setembre 2021 
 
Autors:  
Guillem Domingo Utset, Alfredo Palomera Zaidel i Irene 
Escorihuela Blasco (Equip d’Habitatge i Dret a la Ciutat, de 
l’Observatori DESC). 
 
Direcció i coordinació:  
Anna Pla, Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona 
Anaïs Varo, Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona 
 
Edita: 
Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca


 

 
3 

 

Sumari 
 
 

 
1. Introducció ....................................................................................................................................... 5 

1.1. Contextualització de l’estudi ......................................................................................................... 5 

1.2. Descripció i objectius de l’estudi .................................................................................................. 8 

2. Diagnosi .......................................................................................................................................... 11 

2.1. Dades bàsiques de la demarcació .............................................................................................. 12 

2.2. Mercat de l’habitatge .................................................................................................................... 20 

Evolució dels preus dels lloguers ................................................................................................ 20 

Compravenda d’habitatges ........................................................................................................... 26 

Construcció d’habitatges .............................................................................................................. 31 

Demanda d’habitatge protegit ...................................................................................................... 35 

Acumulació d’habitatge buit ......................................................................................................... 36 

Noves tendències al mercat .......................................................................................................... 38 

2.3. Dificultats per mantenir l’habitatge ................................................................................................. 41 

Esforç econòmic de pagament de l’habitatge .................................................................................. 41 

Execucions hipotecàries .................................................................................................................. 44 

Pèrdua de l’habitatge principal: desnonaments ............................................................................... 46 

2.4. Polítiques públiques d’habitatge ..................................................................................................... 52 

Parc d’habitatge social: habitatge amb protecció vigent, habitatges de lloguer en borsa, pisos 

d’emergència i construcció d’habitatge protegit ............................................................................... 52 

Ajuts al manteniment de l’habitatge ................................................................................................. 66 

Ajuts per la COVID-19 i mesures específiques d’habitatge per la pandèmia ................................... 70 

Actuacions per reduir el sobreendeutament .................................................................................... 74 

2.5. Conclusions o síntesi de la diagnosi .............................................................................................. 76 

3. Escenaris per als anys 2021, 2022 i 2023 .................................................................................... 85 

3.1. Agudització de la crisi postpandèmica ...................................................................................... 85 

3.2. Reptes al mercat de l’habitatge ................................................................................................... 87 

3.3. Pic de desnonaments (2021-2022) i augment de l’habitatge precari ....................................... 91 

3.4. Tensament de les polítiques públiques contra l’exclusió residencial ..................................... 93 

3.5. Factors de context. Les lleis i polítiques públiques catalanes i estatals ................................ 95 

4. Propostes d’actuació..................................................................................................................... 97 

4.1. Proposta 1. Establir indicadors provincials sobre l’evolució de l’exclusió residencial ..................... 98 

4.2. Proposta 2. Calibrar l’eficàcia dels serveis d’habitatge i plantejar claus de millora ...................... 100 

4.3. Proposta 3. Dimensionament base per constituir un parc d’allotjament d’emergència ................. 102 

4.3.1. Dimensionament a llarg termini: l’Objectiu de Solidaritat Urbana ........................................ 102 

4.3.2. Dimensionament a curt termini: el risc de pèrdua de la llar ................................................. 103 



 

 
4 

 

4.4. Proposta 4. Dissenyar i activar un pla de coordinació interadministrativa contra l’exclusió residencial

 ............................................................................................................................................................ 105 

4.4.1. Captació d’allotjament temporal ........................................................................................... 105 

4.4.2. Captació i promoció d’habitatge públic i habitatge de protecció oficial ................................ 105 

4.5. Proposta 5. Elaborar un estudi específic sobre fenòmens emergents postpandèmia .................. 106 

5. Annexos ............................................................................................................................................... 108 

5.1. Figures: taules i gràfics de la diagnosi.......................................................................................... 108 

5.1.1. Dades bàsiques de la demarcació ....................................................................................... 108 

5.1.2. Mercat de l’habitatge ............................................................................................................ 110 

5.1.3. Dificultats per mantenir l’habitatge ....................................................................................... 113 

5.1.4. Polítiques públiques d’habitatge .......................................................................................... 122 

5.1.5. Escenaris per als anys 2021, 2022 i 2023 ........................................................................... 127 

5.2. Treballs de compilació de dades .................................................................................................. 128 

5.2.1. Estadístiques i dades oficials publicades ............................................................................. 128 

5.2.2. Peticions d’informació a ens públics supralocals o sectorials .............................................. 131 

5.2.3. Qüestionari per als serveis d’habitatge ................................................................................ 132 

5.2.4. Qüestionari per a entitats socials ......................................................................................... 133 

5.3. Qüestionari per als serveis municipals o comarcals ..................................................................... 135 

5.4. Qüestionari del «termòmetre de les entitats socials» ................................................................... 140 

 

 
 
 
 
 

  



 

 
5 

 

1. Introducció  
 

1.1. Contextualització de l’estudi  

El 30 de gener de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) declara que el brot de COVID 

19 constitueix una emergència de salut pública d’abast internacional. L’11 de març de 2020, 

l’OMS declara oficialment l’estat de pandèmia. A l’Estat espanyol es confirma el primer cas positiu 

de COVID-19 a La Gomera el 31 de gener i el 13 de març el Govern d’Espanya decreta l’estat 

d’alarma, que s’estén amb sis pròrrogues successives fins al 21 de juny, amb confinament 

domiciliari fins a finals de maig i una aturada forta de part de l’activitat no essencial. El 28 d’abril 

s’anuncia el Pla de Desconfinament d’Espanya, que inclou quatre fases —implementades de 

forma desigual en funció de l’estat de la pandèmia a les comunitats— fins a arribar a l’anomenada 

nova normalitat, amb l’aixecament de gran part de les mesures de confinament. Catalunya se 

situa dins aquesta etapa el 19 de juny del 2020. El 16 d’octubre i davant de l’augment de casos, 

es declaren de nou mesures de tancament de l’activitat econòmica i social, però sense 

confinament domiciliari, que s’allargaran fins al 23 de novembre, data en què es permet de nou 

l’obertura d’activitats clausurades, encara que amb restriccions. 

A Catalunya, els forts impactes de la pandèmia sobre l’activitat econòmica i social es manifesten 

en cinc fases diferenciades, ocorregudes en poc més d’un any (març de 2020 - maig de 2021): 

la primera, entre els mesos de març i principis de juny, coincidint amb la primera onada de la 

COVID-19, amb una aturada forta de l’activitat en tots els àmbits; la segona, de juny a mitjan 

octubre, amb una obertura progressiva de les restriccions anteriors; la tercera, del 16 d’octubre 

a mitjan novembre, en què de nou s’adopten mesures sanitàries de tancament no domiciliari, 

coincidint amb la segona onada de la pandèmia; la quarta, en què de nou es relaxen les mesures 

durant un mes fins a finals del 2020, i la cinquena, quan novament es restringeix part de l’activitat 

econòmica vinculada a l’activitat social per prevenir la tercera onada, que s’inicia l’any 2021 i 

arriba fins a mitjan mes de març. A partir de finals de desembre del 2020, data en què es vacuna 

per primer cop, s’engega —en paral·lel a la cinquena fase i en plena tercera onada— el procés 

gradual d’immunització de grup que encara no té una data de finalització en el moment de 

redacció d’aquest estudi, però es calcula que arribarà cap a l’estiu o finals del curs 2020-2021. 

En el moment de tancament d’aquest estudi ja s’ha anunciat que la mesura excepcional de l’estat 

d’alarma, base legal per vehicular les mesures de la pandèmia, decau el maig del 2021 sense 

més pròrrogues, sens perjudici de les actuacions complementàries que adoptin les 

administracions autonòmiques. 

Com es pot observar, l’acceleració dels canvis ocasionats o derivats de la pandèmia, amb 

mesures de restricció i obertura successives i alternes, ha estat notable en tan sols un any i 
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escaig. És evident que el principal impacte de la pandèmia ha estat sobre la salut de la població, 

amb milers de morts i persones malaltes, així com sobre el sistema sanitari. Tanmateix, la 

necessitat de restringir l’activitat econòmica i social per aturar els contagis també ha derivat en 

impactes molt importants sobre l’economia i la societat.  

Per posar un parell d’exemples de l’impacte econòmic i de l’acceleració dels canvis, fixem-nos 

en l’evolució del PIB i la taxa d’atur. Pel que fa al primer, l’economia espanyola va registrar una 

caiguda del PIB del 17,8 % entre abril i juny del 2020, segons l’INE, però va tornar a pujar un 

17,1 % durant els mesos d’estiu. Alhora s’esperava que les previsions per al quart trimestre del 

2020 i davant la segona onada del coronavirus serien de nou molt negatives, amb una caiguda 

del 12,4 %, segons les previsions de la Comissió Europea, però finalment va ser un augment del 

0,01 % respecte del tercer trimestre;  per tant, amb una variabilitat forta, tant en les previsions 

com posteriorment a la realitat. Com a segona mostra, fixem-nos en l’evolució de l’atur: abans 

de l’arribada de la pandèmia (al gener) la taxa d’atur era del 13,5 %, al juny (segon trimestre) era 

del 15,3 %, a finals de setembre es comptaven 3.722,9 milers de desocupats a escala estatal, és 

a dir, un 16,2 % d’atur i les previsions per al final del 2020 eren del 16,8 %,  taxa d’atur que es 

mantindria a finals del 2021, i finalment la taxa real del darrer trimestre del 2020 va ser del 16,13 

%. A l’abril del 2021, segons la darrera dada publicada, hi havia 638.283 professionals afectats 

per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a tot l’Estat, mesura de protecció que 

amorteix l’atur, però el pic va ser de 3.552.326 persones el mateix mes del 2020, moment a partir 

del qual ha anat disminuint.  

Així doncs, els impactes econòmics de la pandèmia han estat molt notables al llarg del 2020 2021 

i es preveu que segueixin actius fins que es notin els efectes de la vacunació. A més, el fort 

augment de despesa pública destinada a pal·liar els impactes immediats de la pandèmia s’hauria 

de mantenir per fer front als efectes posteriors. De fet, s’ha alertat fa mesos respecte de la quarta 

onada, no tant epidemiològica com d’afectació mental i econòmica allargada en el temps com a 

conseqüència de la pandèmia (amb efectes sobre la salut mental i el benestar econòmic i social 

de les societats). 

Lògicament, l’accés i el manteniment de l’habitatge habitual s’ha vist notablement afectat pels 

impactes econòmics de la pandèmia, ja que té una connexió directa amb els ingressos de les 

famílies, afectades per la recessió econòmica i l’atur. En un sistema d’habitatge com el nostre, 

caracteritzat per un accés a l’habitatge social circumscrit a la població que no supera certs 

ingressos i on la majoria de la població resol aquesta necessitat fonamental a través del mercat, 

és evident la vinculació entre ingressos i accés a l’habitatge, i les conseqüències d’una reducció 

dràstica dels primers.  

Tanmateix, la crisi de l’habitatge a casa nostra es va iniciar fa ja quasi dotze anys. En efecte, 

patim una crisi residencial greu, que va esclatar amb la bombolla immobiliària i la recessió 
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econòmica del 2008, però que té com a problema de fons un sistema o model d’habitatge que, 

en essència, no acaba de funcionar. Les dades de desnonaments dels darrers deu anys, el 

sobreendeutament per accedir a un habitatge, el creixement elevat dels preus dels lloguers o l’alt 

cost de mantenir-lo, el reduït parc d’habitatge social disponible o els baixos nivells de pressupost 

regional i estatal que es destinen a les polítiques d’habitatge en són manifestacions clares. 

Per fer front a la situació d’emergència esmentada, que presenta risc de convertir-se en 

permanent, s’han adoptat mesures legislatives importants a partir dels anys 2013 i 2015, a l’Estat 

i a Catalunya. Les més significatives s’han traduït en una nova normativa catalana per revertir 

l’emergència residencial o l’exclusió residencial. La norma més destacada —que no l’única— 

d’aquesta nova generació de lleis d’emergència és la Llei 24/2015, de mesures urgents per 

afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, sorgida d’una iniciativa 

legislativa popular impulsada per les entitats socials i aprovada per unanimitat al Parlament de 

Catalunya. També és una referència innovadora en el camp del lloguer, per garantir preus 

assequibles, la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes. 

Al costat de la normativa, les administracions públiques catalanes han desenvolupat una bateria 

de polítiques públiques per amortir els efectes de la crisi de l’habitatge, tractant de remuntar les 

mancances estructurals del model d’habitatge propi, molt distant dels sistemes de protecció que 

ofereixen els models més avançats a Europa, però amb força recorregut per avançar en aquest 

pla.  

Tanmateix, les administracions locals, per ser més properes i habitualment més sensibles a les 

problemàtiques emergents de la ciutadania, sí que han desenvolupat de forma més profunda tot 

un seguit de nous serveis, oficines o dispositius municipals per prevenir o aturar els 

desnonaments i els talls de subministraments. 

El risc al qual ens enfronten els impactes de la pandèmia, en general, però també i en especial 

en el camp de l’habitatge, és que aquests impactes es tradueixin en un agreujament no 

conjuntural de la situació d’emergència sostinguda en el temps, aprofundint i/o consolidant la crisi 

residencial precedent. A més, es dona la paradoxa que la situació actual de pandèmia i 

confinaments ens ha obligat encara més a mirar cap endins dels nostres habitatges i les seves 

condicions i ha fet més crua la situació de les persones que no disposen d’una llar o de les que, 

tot i disposar-ne, estan en risc de perdre-la per un desallotjament imminent. 

«L’habitatge és la primera línia de defensa davant del brot de COVID-19», va afirmar amb encert 

a principis d’abril la relatora de l’ONU del dret a l’habitatge, Leilani Farha.  Per això, països com 

França, Alemanya, Holanda, Àustria, Bèlgica, Portugal, Croàcia, Hongria, el Regne Unit, els 

Estats Units, Luxemburg o l'Argentina, i també l’Estat espanyol i Catalunya, han establert algun 

tipus de moratòria per aturar els desnonaments d’habitatges durant la crisi del coronavirus. 
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En efecte, les amenaces que suposa la pandèmia per a l’estat del dret a l’habitatge o, millor dit, 

l’agreujament d’aquesta pandèmia que ja comencen a mostrar alguns indicadors, converteixen 

en imprescindible disposar de diagnosis acurades de la situació actual, que canvia ràpidament, 

així com projectar possibles escenaris de futur, per tal d’avançar-se a impactes socials actuals-

futurs de la pandèmia o dels seus efectes i activar, amb vocació preventiva i perspectiva de drets, 

polítiques públiques que esmorteeixin el cop i puguin catalitzar canvis. 

Per les raons esmentades, es considera que estudis com aquest, que facilitin elements de 

diagnosi de la situació actual i avancin possibles escenaris per als propers anys, així com 

propostes d’actuació i millora a escala local destinades a incidir-hi, poden esdevenir eines d’alt 

valor per a l’acció preventiva i proactiva de les administracions públiques. 

1.2. Descripció i objectius de l’estudi 

Els objectius principals d’aquest estudi són: 

1. Avaluar l’impacte de la COVID-19 en l’habitatge a la demarcació de Girona. 

2. Aportar propostes d’actuació a escala local per incidir sobre els escenaris futurs.  

Per assolir aquest doble objectiu i segons l’encàrrec recollit al quadre de característiques 

tècniques elaborat pel Departament d’Habitatge de la Diputació de Girona, que pertany a l’Àrea 

d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, es realitzen les accions 

següents: 

A. S’analitzen les dades existents en relació amb l’augment del risc de perdre l’habitatge o 

l’augment de l’esforç econòmic de les famílies per mantenir l’habitatge.  

B. Es complementen les llacunes d’informació en les dades anteriors a través de consultes 

o peticions específiques. 

C. S’elabora una diagnosi de la situació actual a partir de les anteriors i es realitza un 

exercici d’escenaris i possibles conseqüències per als anys 2021, 2022 i 2023. 

D. Partint de les accions anteriors, es formulen propostes d’actuació i millora a escala local, 

destinades a incidir sobre els escenaris de futurs previstos. 

Els àmbits temàtics també venen definits en l’encàrrec inicial i s’amplien per complementar 

l’anàlisi realitzada: 

 Estudi de mercat de l’habitatge: evolució dels preus de l’habitatge 

o Lloguer. 

o Venda: primera mà i segona mà. 
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o Noves tendències  (lloguer turístic vs. residencial, segones residències que 

esdevenen habitatge habitual, etc.). 

o Demanda d’habitatge protegit. 

 Pèrdua de l’habitatge principal 

o Llançaments (hipoteca, lloguer, ocupacions). 

o Execucions hipotecàries i sobreendeutament. 

 Gestions d’ajuts destinats al manteniment de l’habitatge principal  

o Ajuts de pagament de l’habitatge (lloguer i hipoteca). 

o Ajuts sol·licitats en línies específiques de la COVID-19. 

 Altres actuacions per evitar la pèrdua de l’habitatge principal 

o Habitatges gestionats a escala local i reallotjaments. 

o Adjudicacions d’habitatges de la Mesa d’Emergència. 

o Pròrrogues de contractes o acords/prorrateigs de lloguers per la COVID-19. 

o Nombre de lloguers socials obligatoris. 

o Intermediació per evitar desnonaments. 

 Quantificació del fenomen de les ocupacions irregulars 

o Quantificació local des dels serveis socials. 

o Accés precari a l’habitatge i denúncies d’ocupacions irregulars. 

 Esforç econòmic de pagament de l’habitatge 

o Increment del percentatge destinat al pagament de l’habitatge. 

o Afectació en l’accés a un habitatge: accessibilitat i esforç teòric per a l’accés. 

 El «Termòmetre de les organitzacions socials»  

o Breu qüestionari a les entitats vinculades al dret a l’habitatge. 

o Principals preocupacions i tendències detectades. 

Les fonts de dades són diverses, com per exemple les publicades per la Generalitat de 

Catalunya, els col·legis oficials, el poder judicial i d’altres. A més de la recerca a fonts oficials, 

s’ha realitzat mineria de dades d’altres fonts, peticions d’informació pública o tècniques 

d’obtenció de dades, com qüestionaris, etc. Les fonts de dades resumides són les següents: 

estadístiques i dades oficials publicades, peticions d’informació a ens públics supralocals o 

sectorials, qüestionari per als serveis o oficines d’habitatge, i qüestionari per a entitats socials. 
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Les dades obtingudes a través de peticions d’informació  completen la representativitat de fonts 

per aportar una base sòlida a la diagnosi i se n’ha recopilat dels agents següents: 

 Administracions públiques: Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), Departament 

d’Interior (Serveis Territorials de Girona), onze oficines locals d’habitatge (Lloret de Mar, 

Banyoles, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Olot, Blanes, Figueres, Palafrugell, Salt, 

Puigcerdà i Ripoll)  i quatre de comarcals (l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i 

la Selva). 

 Entitats o moviments socials: Sindicat de Llogateres de Girona, Xarxa de Suport Mutu de 

l’Alt Empordà, La Sopa. Centre d’Acollida i Serveis Socials, Fundació Sergi, PAH 

Vidreres, PAH Gironès, PAH Blanes, Càritas Girona i Més Barri Girona.  

Les dades són essencialment quantitatives, però es complementen amb dades i anàlisis 

qualitatives i s’interrelacionen temàtiques diverses que, sovint, estan connectades. 

L’origen temporal de les dades és de tot l’any 2020 (sempre que s’hagin publicat abans del 

lliurament de l’estudi) i en comparació amb el 2019, i es fa una previsió de l’evolució i de possibles 

escenaris per al 2021. Tanmateix, per situar-nos i entendre el context actual, sovint caldrà anar 

més enrere i veure l’evolució del 2008 en endavant. 

L’escala territorial de l’estudi és la demarcació de Girona, sense descartar poder disposar d’una 

lectura més propera, sense entrar però en detall dels municipis, excepte quan s’analitzen les 

dades que han aportat, i tenint en compte que hi haurà marcs poblacionals dels quals no tindrem 

dades. Tanmateix, les unitats territorials que s’usen són: per referir-se a la demarcació sencera, 

la delimitació de províncies  i, per fixar-se en escales territorials més específiques, les comarques.   

Tenint en compte el que s’ha exposat respecte de les dades, cal realitzar alguns apunts 

metodològics previs respecte de la fiabilitat i representativitat. D’una banda, cal posar-ne en relleu 

la bona representativitat i fiabilitat, perquè la majoria provenen d’estadístiques publicades i de 

fonts oficials. De l’altra, és evident que el tipus de dades, l’origen temporal i l’escala abastada en 

delimiten la representativitat, que igualment és robusta per als objectius proposats. Finalment, 

cal destacar que, d’entre els indicadors  utilitzats a la «Diagnosi», alguns són habituals en les 

recerques sobre habitatge, però d’altres s’han dissenyat ad hoc i s’han calculat per primer cop 

per a aquest estudi i per al cas de la demarcació de Girona.  Als annexos 2, 3, 4 i 5, es pot 

consultar informació ampliada al respecte. 
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2. Diagnosi  

La diagnosi de la situació actual parteix dels escenaris de base dels anys 2019 i 2020, el primer 

sense els impactes del coronavirus, i el segon, eclipsat fortament per aquests impactes. 

Tanmateix, per a alguns indicadors, es presenten dades d’anys anteriors. Tot i que la redacció 

d’aquest estudi s’ha realitzat entre 2020 i 2021, no hi ha dades publicades de la majoria de 

temàtiques respecte de l’any actual. Per tant, la situació de partida, que fonamenta l’exercici 

d’escenaris per als anys 2021, 2022 i 2023 del capítol final, ja presenta un caràcter fortament 

canviant, en què es podran detectar els primers impactes ocasionats per la pandèmia sobre 

l’estat de cobertura del dret a l’habitatge de la població, així com modulacions de les polítiques 

públiques d’habitatge per tal de respondre-hi. 

Així doncs, es realitza un exercici de diagnosi basat en les fonts d’informació o dades publicades 

que es consideren clau en relació amb la qüestió estudiada: estat del mercat de l’habitatge, 

règims de tinença, pèrdua de l’habitatge principal, esforç econòmic per costejar l’habitatge, ajuts 

per mantenir l’habitatge i parc de protecció oficial. Això permetrà esbossar l’escenari base 

d’indicadors seleccionats que expliquen els possibles impactes de la pandèmia sobre el dret a 

l’habitatge. L’escala més petita que s’abasta és la comarcal, ja que incloure els 221 municipis de 

la demarcació demanaria un estudi molt més detallat. Completen aquesta diagnosi les dades i la 

informació sobre les polítiques públiques d’habitatge desplegades al territori gironí. Les dades 

obtingudes del qüestionari a les entitats socials permeten nodrir amb informació qualitativa i 

recollida sobre el terreny l’anàlisi inicial dels impactes de la pandèmia i l’eficàcia de les polítiques 

públiques d’habitatge. 

L’estructura de la diagnosi és la següent: 

2.1. Dades bàsiques de la demarcació 

 Pes poblacional. 

 Distribució dels habitatges segons tipus. 

 Distribució de la tinença dels habitatges principals. 

 Taxa d’atur. 

 
2.2. Mercat de l’habitatge 

 Lloguers: preus i nombre de contractes. 

 Compravenda: preus, nombre d’operacions, i tipus d’adquirent i d’habitatge. 

 Construcció habitatges. 

 Demanda d’habitatge protegit. 

 Acumulació d’habitatge buit. 

 Noves tendències: habitatge turístic i segones residències, ocupacions i habitatge 

precari. 

 
2.3. Dificultats per mantenir l’habitatge 
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 Esforç econòmic per al pagament de l’habitatge. 

 Execucions hipotecàries. 

 Desnonaments. 

 
2.4. Polítiques públiques d’habitatge 

 Parc d’habitatge social: habitatge amb protecció vigent, habitatges de lloguer en borsa, 

pisos d’emergència. 

 Actuacions per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual. 

 Ajuts al manteniment de l’habitatge. 

 Ajuts per la COVID-19 i mesures específiques d’habitatge per la pandèmia. 

 Actuacions per reduir el sobreendeutament. 

 
2.5. Conclusions o síntesi de la diagnosi 

2.1. Dades bàsiques de la demarcació  

La demarcació de Girona és un territori molt divers1 i fortament antropitzat, que inclou 

comarques de muntanya, de plana, àrees rurals i zones costaneres, i on destaca un 

corredor prelitoral que concentra població, activitat i infraestructures.2 Vegem 

ràpidament quatre variables clau per situar després de forma relacionada els indicadors 

sobre l’estat del dret a l’habitatge: ens fixarem en el pes poblacional, els habitatges 

segons tipus i segons tinença, i la taxa d’atur. 

A la província de Girona hi viuen 765.554 persones (2020),3 que representen un 9,9 % 

de la població de Catalunya. És la tercera província catalana en pes poblacional i 

ocupa el 18,4 % de la superfície de Catalunya.4 La distribució de població en comarques 

és força desigual, ja que les comarques del Gironès i la Selva en concentren més del 20 

% cadascuna (25 i 22,3 %), dins de la franja entre el 15-20 % se situen l’Alt i el Baix 

Empordà (18,2 i 17,5 %, respectivament), mentre que la Garrotxa representa un 7,5 %, 

                                                      
1 «El fet que en una distància curta la costa deixi pas a les grans altituds dels cims pirinencs dona una idea 

de la complexitat del relleu i del territori. A les terres gironines predominen les muntanyes, els relleus 

alterosos i solcats per les valls obertes pels cursos fluvials que han configurat un territori sinuós. Les 

planes, com les de l’Empordà, la Selva, el pla d’Olot o el pla de Girona, on es concentra l’activitat agrícola 

i els grans efectius de població, són l’excepció dins d’un escenari dominat per relleus enèrgics». (Extret 

del Catàleg de paisatge de les comarques gironines). 

2 No es realitzarà una descripció de l’estructuració territorial de la demarcació, natural i humana, ja que no 

és l’objecte d’aquest estudi. Per a més informació al respecte, recomanem consultar el Pla Territorial 

Parcial de les Comarques Gironines i el Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA) de la 

Diputació de Girona, així com la informació territorial cartografiada que ofereix el SITMUN, de la mateixa 

Administració. 

3 Font: Idescat, Estimacions de població. 

4 Font: càlcul propi a partir de l’Anuari estadístic de Catalunya 2019. 

http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_G.php
https://gencat.cat/territori/plans/ptp_comarques_gironines/2_memoria/3_ambit.pdf
https://gencat.cat/territori/plans/ptp_comarques_gironines/2_memoria/3_ambit.pdf
https://www.ddgi.cat/xifra/menu_pre.asp
https://sitmun.ddgi.cat/sitmun/visor-ddgi.jsp?app=1&ter=1&lang=ca
https://www.idescat.cat/pub/?id=ep
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=204
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i el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Cerdanya representen un pes comarcal sobre la 

població total de menys del 5 % (un 4,2, 3,3 i 2,4 %, respectivament). 

 
Taula 1. Població de Catalunya i les seves províncies el 2020 

Població/província Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Nombre de 
persones 

5.703.334 765.554 434.613 818.702 7.722.203 

Percentatge  
del total de 
Catalunya 

73,9 9,9 5,6 10,6 100,0 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat, Estimacions de població. 

Figura 2. Població de Girona per comarques el 2020: nombre d’habitants i percentatge respecte 
del total de la província 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat, Estimacions de població. 
 

La distribució dels habitatges segons tipus a la província de Girona manté una 

proporció amb la població pel que fa als habitatges principals (residència habitual) que 

representa un 9,9 % del total a Catalunya. Alhora, concentra el 30,1 % dels habitatges 

secundaris de Catalunya (no residència habitual),5 percentatge tan sols superat per 

Barcelona. El percentatge d’habitatges buits6 respecte al total català és del 12,4 %, i és 

la tercera província a concentrar-ne més, després de Barcelona i Tarragona (63,2 i 

                                                      
5 Segons l’Idescat, habitatge destinat a ser ocupat només ocasionalment (per exemple, durant les vacances 

o els caps de setmana) o a utilitzar-se de manera continuada i no estacional, però sense ser residència 

habitual (per exemple, per a lloguers successius de curta durada). 
6 Habitatge que no està ocupat, disponible per a venda o lloguer, o fins i tot abandonat. En censos anteriors, 

es denominaven vacants. 

https://www.idescat.cat/pub/?id=ep
https://www.idescat.cat/pub/?id=ep
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16,2 %). Tot i que les darreres dades són del 2011 i estan desactualitzades, es detecta 

una desproporció entre el pes poblacional i la quantitat d’habitatges secundaris, que 

s’explica per l’alta concentració de segones residències o usos turístics dels habitatges 

(vegeu la figura 85 de l’annex 5.1). 

Dins la província, els habitatges principals tenen un pes del 59,7 %, seguits dels 

secundaris, amb un 29 %, i els buits, amb un 11,3 %; és a dir, hi ha menys habitatges 

principals sobre el total que la mitjana catalana (76,2 %) i més pes dels secundaris sobre 

el parc d’habitatges, molt per sobre de la mitjana a Catalunya (11,6 %). Per comarques, 

l’Alt i el Baix Empordà, la Cerdanya i el Ripollès tenen percentatges d’habitatge 

secundari superiors a la mitjana de la demarcació i inferiors d’habitatge principal, mentre 

que la resta presenten les tendències contràries, en què destaquen el Gironès, el Pla de 

l’Estany i la Garrotxa, amb percentatges d’habitatges principals del 82,3, 76,4 i 75,9 %, 

respectivament, propers en el cas de la comarca on s’ubica la capital, Girona, als nivells 

de la regió metropolitana de Barcelona. El Pla de l’Estany, el Ripollès i la Garrotxa tenen 

els nivells més alts d’habitatge buit sobre el total comarcal i per sobre de la mitjana 

provincial. 

Figura 3. Percentatge d’habitatges segons tipus respecte del total de Catalunya el 2011 

 Principals Secundaris Buits 

Barcelona 73,6 % 32,2 % 63,2 % 

Girona 9,9 % 30,1 % 12,4 % 

Lleida 5,8 % 7,8 % 8,3 % 

Tarragona 10,6 % 29,9 % 16,2 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE (Cens de població i habitatges). 

Figura 4. Percentatge d’habitatges segons tipus per comarques a Girona, a Catalunya, a 
l’àmbit metropolità de Barcelona i a Girona ciutat el 2011 
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 Principals Secundaris Buits 

Alt Empordà 46,7 % 45,1 % 8,2 % 

Baix Empordà 47,1 % 42,2 % 10,7 % 

Cerdanya 36,2 % 53,6 % 10,2 % 

Garrotxa 75,9 % 7,6 % 16,5 % 

Gironès 82,3 % 5,7 % 11,9 % 

Pla de l’Estany 76,4 % 4,8 % 18,8 % 

Ripollès 54,7 % 28,4 % 17,0 % 

Selva 68,0 % 20,4 % 11,6 % 

Àmbit metropolità 
(de Barcelona) 

84,8 % 5,0 % 10,1 % 

Girona província 59,7 % 29,0 % 11,3 % 

Girona ciutat 80,6 % 5,2 % 14,2 % 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE (Cens de població i habitatges). 

 

La distribució dels tipus de tinença dels habitatges principals, sobre la qual 

existeixen dades estimades, mostra un augment dels lloguers del 19,8 al 26,7 % i una 

reducció de la compra-propietat del 74,3 al 68,6 % a Catalunya des del 2011 fins al 

2019. El pes dels habitatges principals segons tinença respecte del total a la província 

de Girona el 2019 es distribueix de la manera següent: 69,5 % per a compra-propietat, 

24,9 % per a lloguers i el 5,5 % restants serien habitatges cedits o a baix preu (el 2011, 

els percentatges eren del 71,3 % per a compra-propietat i del 22 % per a lloguers). 

Girona és la segona província amb més lloguer sobre el total d’aquesta tinença a 

Catalunya, però s’ha reduït del 2011 al 2019, en passar de l’11 al 9,1 %, mentre que el 
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pes dels habitatges principals de compra sobre el total català es manté. En distingir, dins 

la compra-propietat, entre la que és d’herència o està totalment pagada de la que té 

pagaments pendents (per tant, amb endeutament), tenim que s’ha reduït a totes les 

províncies i a Catalunya, però la de Girona el 2019 presenta un valor més elevat (29,1 

%) i lleugerament superior al català (27,3 %).7 Per comarques, en què tan sols es 

disposa de dades del 2011, el Gironès i la Selva tenen valors d’habitatge amb més 

endeutament, del 34,8 i 35,6 %, respectivament. 

Figura 5. Percentatge d’habitatges principals segons tinença respecte del total a Catalunya 
el 2011 

 
Lloguer 

Compra-
propietat 

Altres formes 
Cedits / A 
baix preu 

Total 
Catalunya 

19,8 % 74,3 % 4,1 % 1,8 % 

Barcelona 14,9 % 54,7 % 2,8 % 1,3 % 

Girona 2,2 % 7,1 % 0,4 % 0,2 % 

Lleida 1,1 % 4,3 % 0,3 % 0,1 % 

Tarragona 1,7 % 8,3 % 0,5 % 0,2 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens de població i habitatges de l’INE (2011). 

Figura 6. Percentatge d’habitatges principals segons tinença respecte del total a Catalunya 
el 2019 

 
Lloguer 

Compra-
propietat 

Cedits / A baix 
preu 

Total 26,7 % 68,6 % 4,7 % 

Barcelona 20,5 % 50,2 % 3,2 % 

Girona 2,4 % 6,7 % 0,5 % 

Lleida 1,5 % 3,9 % 0,5 % 

Tarragona 2,2 % 7,8 % 0,5 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat (d’acord amb l’Encuesta continua de 

                                                      
7 Totes les referències del 2011 es poden veure a les figures 86, 87, 88 i 89 de l’annex. 
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hogares de l’INE).8 

Figura 7. Percentatge d’habitatges principals per tinença respecte del total a cada província i 
a Catalunya el 2019 

 
Lloguer Compra-propietat 

Cedits / A baix 
preu 

Catalunya 26,7 % 68,6 % 4,7 % 

Barcelona 27,7 % 68,0 % 4,3 % 

Girona 24,9 % 69,5 % 5,5 % 

Lleida 25,7 % 66,0 % 8,3 % 

Tarragona 21,2 % 74,0 % 4,8 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat (d’acord amb l’Encuesta continua de 
hogares de l’INE). 

Figura 8. Percentatge d’habitatges principals per províncies respecte del total de cada 
tinença a Catalunya el 2019 

 
Lloguer Compra Cedits / A baix preu 

Barcelona 76,9 % 73,1 % 67,5 % 

Girona 9,1 % 9,8 % 11,4 % 

Lleida 5,7 % 5,6 % 10,3 % 

Tarragona 8,4 % 11,4 % 10,8 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat (d’acord amb l’Encuesta continua de 
hogares de l’INE). 

Figura 9. Percentatge d’habitatges principals segons tinença respecte del total a cada 

                                                      
8 A l’espera de la publicació dels Cens de població i habitatges de l’INE corresponent al 2021, s’han usat 

aquestes dades per aproximar la distribució de les tinences dels habitatges principals. Més informació 

a la web de l’Idescat. Cal fer notar que la categoria «altres» no apareix a la font que es comenta, a 

diferència del cens del 2011. Per a més informació, consulteu la metodologia de l’Encuesta continua de 

hogares. 

https://www.idescat.cat/pub/?id=ecll
https://www.idescat.cat/pub/?id=ecll&n=8793&by=prov&m=m#a3.3
https://www.idescat.cat/pub/?id=ecll&n=8793&by=prov&m=m#a3.3
https://www.idescat.cat/pub/?id=ecll&n=8793&by=prov&m=m#a3.3
https://www.idescat.cat/pub/?id=ecll&n=8793&by=prov&m=m#a3.3
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província el 2019 

 

Lloguer Propietat 

Propis, per 
compra, amb 
pagaments 
pendents 

Cedits 
gratuïtament / 
A baix preu 

Barcelona 27,7 % 40,8 % 27,2 % 4,3 % 

Girona 24,9 % 40,5 % 29,1 % 5,5 % 

Lleida 25,7 % 42,8 % 23,2 % 8,3 % 

Tarragona 21,2 % 45,2 % 28,8 % 4,8 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat (d’acord amb l’Encuesta continua de 
hogares  de l’INE). 

Figura 10. Percentatge d’habitatges principals segons tinença respecte del total a cada 
comarca el 2011 

 

Llogats 
Propis 

(herència 
o donació) 

Propis, 
per 

compra, 
pagats 

Propis, per 
compra, 

amb 
pagaments 
pendents 

Altres 
formes 

Cedits / A baix 
preu 

Alt 
Empordà 

23,2 % 7,6 % 31,0 % 30,8 % 4,8 % 2,6 % 

Baix 
Empordà 

19,3 % 7,3 % 33,3 % 32,2 % 4,8 % 3,1 % 

Cerdanya 29,8 % 10,2 % 28,5 % 20,2 % 6,1 % 5,2 % 

Garrotxa 21,7 % 9,8 % 37,1 % 24,8 % 4,1 % 2,5 % 

Gironès 23,5 % 4,9 % 31,4 % 34,8 % 3,7 % 1,8 % 

Pla de 
l’Estany 

13,6 % 9,2 % 38,9 % 31,1 % 4,4 % 2,8 % 
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Ripollès 23,0 % 9,5 % 36,8 % 23,1 % 4,3 % 3,3 % 

Selva 22,2 % 5,5 % 31,0 % 35,6 % 3,9 % 1,9 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens de població i habitatge de l’INE (2011). 

La taxa d’atur a la província era del 12,6 % el 2020, igual que la catalana, amb un 

augment respecte del 2019 del 22,3 %, mentre que el creixement interanual en l’àmbit 

català ha estat del 14,5 %. L’atur de les dones ha augmentat un 14,8 % del 2019 al 

2020, lleugerament inferior en valor a la mitjana catalana. Pel que fa a l’evolució de l’atur 

del 2008 al 2020, en el període 2014-2020 la taxa d’atur a la demarcació ha estat inferior 

als nivells de 2008-2013, però el 2019 es manifesta un punt d’inflexió cap al creixement, 

quan després del pic màxim de 2013 la tendència era a reduir-se any rere any. 

Comparant-la amb la corba a Catalunya i respecte de la resta de províncies, actualment 

la taxa d’atur de la demarcació de Girona és similar a la catalana i a la de Barcelona, 

però del 2008 al 2015 era la segona superior, només superada per Tarragona, fet que 

s’explica probablement, entre altres factors, per la dependència d’ambdues províncies 

dels sectors del turisme i dels serveis. 

Figura 11. Taxa d’atur, general i femenina, a Girona i a Catalunya, i variació interanual (2019-
2020) 

 

2019 2020 
Variació 

percentual 

Atur general a Girona 10,3 % 12,6 % 22,3 % 

Atur general a Catalunya 11 % 12,6 % 14,5 % 

Atur femení a Girona 10,8 % 12,4 % 14,8 % 

Atur femení a Catalunya 11,5 % 13,4 % 16,5 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat (d’acord amb l’enquesta de població 
activa de l’INE). 

 

Figura 12. Evolució 2008-2020 de la taxa d’atur a Catalunya i a les diferents províncies 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat (a partir de l’enquesta de població activa 
de l’INE). 

2.2. Mercat de l’habitatge 
 

Evolució dels preus dels lloguers  

L’evolució dels preus dels lloguers del 2007 al 2020 és similar a tot Catalunya: després 

del pic del 2008, aquests preus van baixar fins a estabilitzar-se el 2012-2013, mentre 

que a partir del 2014 van pujar de nou fins al 2019, i els valors de preus mitjans per a la 

demarcació van ser inferiors a la mitjana de la regió metropolitana de Barcelona, la 

catalana i la de Girona ciutat. Els diferencials respecte dels preus del lloguer mitjans en 

l’àmbit català i metropolità el 20209 són de 100 i 200 euros per a Girona ciutat i de 200 i 

300 euros, respectivament, per a la província; és a dir, un 34 % menys que el preu mitjà 

català i un 51 % menys que la regió metropolitana de Barcelona.  

Si observem l’evolució dels preus mitjans del 2008 al 2020 (per tant, des del pic de preus 

més alt abans que esclatés la crisi econòmica l’any 2008), es detecten creixements i, 

per tant, preus més alts que els de precrisi, a Catalunya (8,3 %), Girona ciutat (12,1 %), 

Girona província (4,2 %) i les comarques del Gironès (8,9 %), la Garrotxa (9,2 %) i el 

                                                      
9 Les dades del 2020 inclouen el quart trimestre, que ha estat publicat el mes de març del 2021, de manera 

que representen les tendències fins al desembre de l’any 2020. 
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Ripollès (7,8 %), mentre que se situen a nivells similars al Pla de l’Estany (0,8 %), el 

Baix Empordà (−0,5 %), la Selva (1 %) i l’Alt Empordà (2,1 %), i s’han reduït un −11 % 

a la Cerdanya. L’evolució 2013-2020, que representa la pujada de preus dins el que s’ha 

anomenat la nova bombolla dels lloguers, mostra un augment substancial dels lloguers 

mitjans en els darrers vuit anys: 35,5 % a Catalunya, 35,2 % a Girona ciutat i 28,2 % a 

la província de Girona.10 A escala comarcal, els percentatges de creixement són 

diferents però substancials en tots els casos: el Pla de l’Estany (41,7 %), el Gironès 

(34,5 %) i la Garrotxa (34 %), per sobre de la mitjana de la demarcació, i la resta amb 

creixements menors (27, 26,1, 24, 19,9 i 16,4 % al Baix Empordà, la Cerdanya, la Selva, 

l’Alt Empordà i el Ripollès, respectivament). 

Per comarques, les corbes d’evolució dels preus presenten formes similars però no 

iguals, i s’observen lleugers augments del 2019 al 2020. En efecte, mentre que els 

diferencials de preus 2019-2020 a Catalunya i a la regió metropolitana de Barcelona són 

molt testimonials però negatius (−0,1 i −0,2 %) o positius però menors a l’1 % (Girona 

ciutat: 0,6 %), a la província són del 2,4 % i a les comarques gironines són sempre 

superiors a l’1 %. Destaquen els augments del 7,6 % a la Cerdanya, del 6,4 % al Pla de 

l’Estany i del 5,5 % al Ripollès. El 2020, el preu mitjà del lloguer a la província és de 556 

euros, i se situen en els extrems més alt i més baix les comarques del Gironès (620 

euros) i el Ripollès (405 euros).  

Posant el focus en els possibles efectes de la pandèmia sobre els preus dels lloguers 

(període 2019-2020), es constata que al segon trimestre del 2020 (abril-juny) i coincidint 

amb l’aturada general dels confinaments domiciliaris, els lloguers baixen molt 

lleugerament a Catalunya i a les ciutats, com Girona (14 i 13 euros, respectivament), es 

recuperen al tercer trimestre i baixen lleugerament de nou al quart trimestre de l’any, de 

forma similar al 2019 (13 euros en tot el 2020 a Catalunya i 35 euros a Girona ciutat). 

Tanmateix, no es detecten baixades per efecte de la declaració de la pandèmia al segon 

o tercer trimestre a la província de Girona i tampoc a escala comarcal, excepte en el cas 

de la Cerdanya, que baixa al segon trimestre d’ambdós anys ( vegeu la figura 90 de 

l’annex). 

La manca d’efecte de la pandèmia sobre els preus dels lloguers per trimestres 

comparant els anys 2019 i 2020 s’explica en part perquè els preus mitjans es calculen 

                                                      
10 Com a referència, a la regió metropolitana de Barcelona han pujat un 39,5 % del 2013 al 2020. 
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a partir dels contractes vigents i, per tant, els efectes de pujada o baixada es 

manifestarien, en cas que n’hi hagués, a través dels nous contractes signats.11 

Tanmateix, durant el 2020 es van signar menys contractes que el 2019, tant a Catalunya 

com a la província i a Girona ciutat (−16,6, −13,9 i −11,8 %, respectivament), impacte 

que cal associar a l’aturada —també administrativa i comercial en la signatura de 

lloguers— de la pandèmia, i que es visualitza clarament en les dades sobre el nombre 

de contractes signats per trimestre, amb una baixada acusada del primer al segon 

trimestre del 2020, que es recupera al tercer (consulteu el gràfic 91 de Catalunya a 

l’annex 5.1). 

També cal tenir en compte que el 22 de setembre del 2020 va entrar en vigor la Llei 

11/2020, de contenció de rendes,12 que inclou set municipis de la demarcació en la 

declaració inicial d’àrea tensa, on s’aplica la norma durant el primer any de vigència.13 

Es tracta dels municipis de Blanes, Figueres, Girona, Salt, Olot, Palafrugell i Sant Feliu 

de Guíxols. Tanmateix, l’efecte de moderació de preus tan sols es podria detectar a 

través de les mitjanes en les dades agregades o en les dades específiques referents als 

municipis mencionats. És plausible que l’estabilització dels preus del 2019 al 2020 es 

degui de forma combinada a la pandèmia i als efectes inicials de la norma en algunes 

zones amb pujades precedents més importants, motiu pel qual es van incloure 

inicialment en la declaració inicial o transitòria d’àrea amb mercat d’habitatge tens. 

Figura 13. Evolució dels preus dels lloguers a la província, Girona ciutat, àmbit metropolità de 
Barcelona i Catalunya (2007-2020) 

 

                                                      
11 El nombre de contractes anuals mostra tendències per al mercat del lloguer, però la fotografia que 

n’obtenim no és completa, ja que es tracta dels contractes nous i no dels acumulats (restant els que 

vencen dels nous i dels vigents). 
12 Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 

d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, 

relatives a la protecció del dret a l’habitatge. 
13 Aquesta inclusió transitòria s’haurà de renovar o deixar sense efecte, tal com estableix el procediment 

pertinent definit per la norma, a partir del primer any de vigència, és a dir, el 22/9/2021. Les mesures de 

contenció de preus no s’apliquen a tots els habitatges ni contractes de lloguer. Per a més informació, 

vegeu: <http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/guia-llei-contencio-preu-lloguers.pdf>.  

http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/guia-llei-contencio-preu-lloguers.pdf
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INCASÒL. 

Figura 14. Evolució anual dels lloguers a la província, Girona ciutat, comarques i Catalunya 
(2007-2020) 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INCASÒL. 

Figura 15. Lloguers 2008-2020 i 2013-202014 a la província, àmbit funcional, comarques, 
Girona ciutat, àmbit metropolità de Barcelona i Catalunya (preu mitjà mensual per a l’any de 

referència i variació percentual del preu respecte de l’any inicial del període) 

 

2007 2008 2013 2019 2020 
2008-
2020 

(en %) 

2013-
2020 

(en %) 

2019-
2020 

(en %) 

                                                      
14 Variacions de preu acumulades en percentatge respecte de l’any inicial del període. 
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Àmbit metropolità 
de Barcelona 

709 € 749 € 604 € 844 € 842 € 12,4 % 39,5 % −0,2 % 

Catalunya 645 € 678 € 542 € 735 € 734 € 8,3 % 35,4 % −0,1 % 

Girona ciutat 570 € 569 € 472 € 634 € 638 € 12,1 % 35,2 % 0,6 % 

Gironès 551 € 569 € 461 € 610 € 620 € 8,9 % 34,5 % 1,6 % 

Pla de l’Estany 533 € 575 € 409 € 545 € 580 € 0,8 % 41,7 % 6,4 % 

Baix Empordà 545 € 578 € 453 € 565 € 575 € −0,5 % 27,0 % 1,8 % 

Cerdanya 607 € 646 € 456 € 534 € 575 € −11,0 % 26,1 % 7,6 % 

Girona província 510 € 534 € 434 € 543 € 556 € 4,2 % 28,2 % 2,4 % 

Selva 487 € 519 € 423 € 515 € 524 € 1,0 % 24,0 % 1,8 % 

Alt Empordà 484 € 509 € 433 € 501 € 519 € 2,1 % 19,9 % 3,6 % 

Garrotxa 394 € 437 € 356 € 469 € 477 € 9,2 % 34,0 % 1,5 % 

Ripollès 359 € 375 € 348 € 384 € 405 € 7,8 % 16,4 % 5,5 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INCASÒL. 

Figura 16. Lloguers a la demarcació, Girona ciutat i Catalunya: 2019 i 2020 per trimestres 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INCASÒL. 

Figura 17. Lloguers a la demarcació, Girona ciutat, comarques i Catalunya: 2019 i 2020 per 
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trimestres 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INCASÒL. 

Figura 18. Nombre de contractes a la demarcació, Girona ciutat i Catalunya el 2019 i 2020 i 
diferència percentual 

 2019 2020 
Diferència 
percentual 

Girona ciutat 3.572 3.152 −11,8 % 

Girona 
província 

16.065 13.827 −13,9 % 

Catalunya 162.520 135.509 −16,6 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INCASÒL. 

Figura 19. Nombre de contractes a la demarcació: 2019 i 2020 per trimestres 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INCASÒL. 
 

Compravenda d’habitatges 

En l’evolució del preu de l’habitatge de venda, cal distingir entre les transaccions 

realitzades pels habitatges nous i pels usats15 i tenir en compte que les dades mostren 

les transaccions, no el fet que els compradors hi vagin a viure. A diferència de l’augment 

dels lloguers, la seva evolució del 2013 al 2020 presenta un creixement lineal16 i, de 

nou, la mitjana del preu/m2 a la província és menor que la catalana. El preu de l’habitatge 

nou el 2020 a la província era de 1.975,7 euros/m2, i de l’habitatge usat, de 1.867 

euros/m2, mentre que a Catalunya era de 2.496 i 2.171 euros/m2, respectivament, de 

manera que el de l’habitatge nou sempre era més alt. El diferencial del preu/m2 de 

compravenda a la demarcació respecte de les mitjanes en l’àmbit  català i metropolità 

per al 2020 són: per a l’habitatge nou de 520 i 1.072 euros/m2, un 14 % menys que a 

Catalunya i un 31 % menys que a l’entorn de Barcelona; i per a l’habitatge usat, de 304 

i 838 euros/m2; és a dir, un 21 % menys que el preu mitjà català i un 35 % menys que 

el preu/m2 a la regió metropolitana. 

Pel que fa als efectes de la pandèmia (període 2019-2020), els preus de l’habitatge nou 

no es veuen afectats a la baixa i presenten creixements positius (5,1 % a la província, 

7,9 % a Catalunya i 7 % a la regió metropolitana), mentre que els de l’habitatge usat 

s’estabilitzen (0,6 %, 0 % i 2,1 %, respectivament). Es constata que al segon trimestre 

del 2020 (abril-juny) i coincidint amb l’aturada general dels confinaments domiciliaris, a 

Catalunya i a la província de Girona baixa el nombre de compravendes, que es recupera 

al tercer i quart trimestres de l’any, però sense assolir els nivells del primer trimestre del 

mateix any o de l’anterior. A la província de Girona es detecten baixades més fortes 

respecte del primer trimestre de l’any (44,7 %) que a tot Catalunya (36,1 %) i a la regió 

metropolitana (29,8 %), per efecte de la declaració de la pandèmia al segon trimestre. 

Per comarques i tornant als preus de les compravendes, la Cerdanya i el Baix Empordà 

se situen a la franja alta, tant en habitatge nou com usat. La primera comarca, a més, 

puja del 2019 al 2020 en ambdues tipologies. En aquest període, a més de la Cerdanya, 

també augmenta el preu/m2 de l’habitatge nou al Gironès, la Garrotxa i la Selva, i el de 

l’habitatge usat a l’Alt Empordà, mentre que a la resta de comarques baixen o 

                                                      
15 Els habitatges usats es defineixen com els transmesos com a mínim un cop i amb més d’un any i mig 

d’antiguitat a partir de l’emissió del certificat de final d’obra. 
16 L’augment dels preus dels lloguers presenta una corba de creixement de tipus logístic. 
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s’estabilitzen els preus per a ambdós tipus de compravendes d’habitatges (vegeu les 

figures 92 i 93 de l’annex esmentat anteriorment). 

Distingint les operacions de compravenda segons el tipus d’adquirent17 (persona física 

o persona jurídica i operacions per part de persones estrangeres), s’observa que, tant 

en les referents a habitatge nou com usat, en general redueixen el seu pes les persones 

jurídiques i també les estrangeres. Tanmateix, destaca l’excepció de la província de 

Girona, on, a diferència de les dades de Barcelona ciutat, l’AMB, Catalunya i Tarragona 

província, es detecta un major percentatge d’operacions per part de persones jurídiques 

el 2020 respecte del 2019 tant en habitatge nou com usat, passant d’un 11,8 a un 23,6 

% per al nou, i d’un 11,5 a un 13,2 % per al de segona mà. 

El tipus d’habitatges que han estat majoritàriament objecte de compravenda el 2019 i el 

2020 són els usats, tant a la demarcació (84,3 %) com a Catalunya (82,9 %),18 i el 

percentatge d’habitatges lliures o nous sobre el total és menor a Girona (14,9 %) que a 

Catalunya (16,2 %). Destaca a tots els territoris el baix pes de les compravendes 

d’habitatge de protecció oficial. Per comarques, s’observa un panorama amb més 

matisos, en què les operacions sobre el total provincial es concentren a l’Alt i el Baix 

Empordà (25,2 i 24,5 % de les compravendes), el Gironès (17 %) i la Selva (21,3 %). 

Les compravendes d’habitatge usat són superiors a la mitjana provincial a l’Alt Empordà, 

la Selva i el Ripollès, i les d’habitatge lliure, a la Garrotxa, el Gironès, la Cerdanya, el 

Pla de l’Estany i el Baix Empordà.  

Figura 20. Evolució del preu/m2 de venda de l’habitatge nou19 a la província amb taula 
comparativa (euros/m2) (2013-2020) 

                                                      
17 Per a més informació, vegeu: 

<http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistique

s_de_construccio_i_mercat_immobiliari/estadistica-de-les-compravendes/compravendes-habitatge-

catalunya-adquirent/>.  
18 Vegeu la referència per comparar Girona amb Catalunya i l’Àrea Metropolitana a la figura 94 de l’annex 

5.1. 
19 Habitatge nou: habitatge de màxim un any i mig d’antiguitat, a partir de l’obtenció del certificat final d’obra. 

http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/estadistica-de-les-compravendes/compravendes-habitatge-catalunya-adquirent/
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/estadistica-de-les-compravendes/compravendes-habitatge-catalunya-adquirent/
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/estadistica-de-les-compravendes/compravendes-habitatge-catalunya-adquirent/
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

 

Figura 21. Evolució 2013-2020 del preu/m2 de l’habitatge usat20 de venda a la província amb 
gràfic comparatiu (euros/m2) 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

                                                      
20 Habitatge usat: habitatge de més d’un any i mig d’antiguitat, a partir de l’obtenció del certificat final d’obra, 

hi hagi hagut o no més d’una transmissió registrada. 
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Figura 22. Nombre total de compravendes a Catalunya, a la província i a la regió metropolitana 

de Barcelona: 2019 i 2020 per trimestres 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Figura 23. Percentatge d’operacions de persones físiques, jurídiques i estrangeres respecte del 
total de compravendes d’habitatge usat el 2019 i el 2020 

 2019 2020 

 Persones 
físiques 

Persones 
jurídiques 

Persones 
estrangeres 

Persones 
físiques 

Persones 
jurídiques 

Persones 
estrangeres 

Barcelona ciutat 82,4 % 17,6 % 14,9 % 85,5 % 14,5 % 15,7 % 

AMB 85,2 % 14,8 % 9,5 % 88,6 % 11,4 % 9,3 % 

Girona 88,5 % 11,5 % 29,1 % 86,8 % 13,2 % 28,1 % 

Catalunya 85,3 % 14,7 % 12,9 % 87,6 % 12,4 % 12,8 % 

Tarragona 85,9 % 14,1 % 14,1 % 88,8 % 11,2 % 13,4 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
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Figura 24. Percentatge d’operacions de persones físiques, jurídiques i estrangeres respecte del 
total de compravendes d’habitatge nou el 2019 i el 2020 

 2019 2020 

 Persones 
físiques 

Persones 
jurídiques 

Persones 
estrangeres 

Persones 
físiques 

Persones 
jurídiques 

Persones 
estrangeres 

Barcelona ciutat 81,2 % 18,8 % 19,2 % 84,7 % 15,3 % 14,0 % 

AMB 90,2 % 9,8 % 7,7 % 91,3 % 8,7 % 6,8 % 

Girona 88,2 % 11,8 % 14,1 % 76,4 % 23,6 % 12,4 % 

Catalunya 85,7 % 14,3 % 9,9 % 86,2 % 13,8 % 8,1 % 

Tarragona 86,7 % 13,3 % 12,3 % 80,0 % 11,9 % 9,9 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Figura 25. Tipologia d’habitatge de les compravendes 2020: per comarques i percentatge del 
total de compravendes 

 
Lliure Protegit Usat 

Percentatge 
del  total 

Alt Empordà 6,5 % 0,0 % 93,5 % 25,2 % 

Baix Empordà 17,0 % 1,5 % 81,5 % 24,5 % 

Cerdanya 27,4 % 0,3 % 72,3 % 3,8 % 

Garrotxa 30,3 % 1,6 % 68,0 % 4,7 % 

Gironès 28,6 % 1,9 % 69,5 % 17,0 % 

Pla de l’Estany 18,1 % 2,3 % 79,6 % 2,4 % 
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Ripollès 11,8 % 0,0 % 88,2 % 1,1 % 

Selva 6,5 % 0,2 % 93,3 % 21,3 % 

Girona província 14,9 % 0,9 % 84,3 % 100 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Construcció d’habitatges 

Pel que fa a la construcció d’habitatges, al pic de la bombolla immobiliària, el 2006, se’n 

van iniciar 22.398 a Girona província i 127.117 a Catalunya. L’any 2020 és el primer any 

en el qual la variació interanual del nombre d’habitatges iniciats és negativa des del 

2014, en què es van iniciar menys habitatges en nombres absoluts després de la crisi 

del 2008 i fins a l’actualitat. L’evolució del pes dels habitatges iniciats a la província 

respecte del total català s’ha reduït a la meitat des del 2008, i el 2020 ha assolit un 10,4 

% del total, que es concentra comarcalment al Baix i l’Alt Empordà (24 i 20 %) i al 

Gironès (19,7 %), tot i que aquest darrer ha perdut pes des del 2019, quan tenia un 25,3 

%, i l’han guanyat la Garrotxa i la Cerdanya (que han passat del 6,1 al 11,3 % i del 7,2 

al 9,2 %, respectivament). 
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Figura 26. Nombre d’habitatges iniciats: Catalunya i Girona província 
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Girona 6.039 2.924 1.978 841 716 545 491 725 1.108 1.077 1.476 1.530 1.185 

Catalunya 27.56 12.358 13.523 7.898 5.311 3.036 3.846 6.176 8.317 11.340 14.517 14.549 11.395 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Figura 27. Variació interanual dels habitatges iniciats: Catalunya i Girona província (en percentatge respecte de l’any anterior) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Girona −51,6 % −32,4 % −57,5 % −14,9 % −23,9 % −9,9 % 47,7 % 52,8 % −2,8 % 37 % 3,7 % −22,5 % 

Catalunya −55,2 % 9,4 % −41,6 % −32,8 % −42,8 % 26,7 % 60,6 % 34,7 % 36,3 % 28 % 0,2 % −21,7 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
 

Figura 28. Percentatge d’habitatges iniciats a Girona província sobre el total d’habitatges iniciats a Catalunya, i en l’àmbit comarcal respecte de la província 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Girona 21,9 % 23,7 % 14,6 % 10,6 % 13,5 % 18,0 % 12,8 % 11,7 % 13,3 % 9,5 % 10,2 % 10,5 % 10,4 % 

Percentatge comarcal sobre el total 

Alt Empordà 
15,9 % 17,1 % 23,5 % 24,1 % 32,8 % 30,3 % 27,3 % 30,2 % 24,8 % 22,6 % 21,7 % 22,6 % 20,0 % 

Baix Empordà 
26,5 % 17,2 % 12,8 % 14,6 % 14,2 % 22,6 % 23,6 % 24,0 % 30,6 % 20,5 % 23,6 % 22,9 % 24,0 % 

Cerdanya 4,8 % 4,7 % 2,5 % 3,2 % 2,8 % 5,0 % 4,1 % 8,3 % 3,6 % 9,6 % 2,7 % 7,2 % 9,2 % 

Garrotxa 8,4 % 6,9 % 14,3 % 3,6 % 3,2 % 2,4 % 4,5 % 7,7 % 3,9 % 5,0 % 9,3 % 6,1 % 11,3 % 

Gironès 20,7 % 32,0 % 19,5 % 18,4 % 32,3 % 13,2 % 14,3 % 17,2 % 19,3 % 25,2 % 29,9 % 25,3 % 19,7 % 

Pla de 
l’Estany 1,8 % 3,1 % 6,6 % 8,7 % 4,3 % 9,7 % 3,3 % 2,1 % 2,4 % 3,4 % 3,4 % 2,7 % 3,2 % 
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Selva 18,2 % 16,9 % 19,0 % 25,2 % 10,5 % 16,1 % 21,8 % 9,8 % 14,4 % 12,3 % 9,5 % 13,1 % 14,5 % 

Ripollès 3,3 % 2,3 % 2,5 % 3,6 % 1,1 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 2,4 % 1,8 % 0,7 % 2,0 % 2,3 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

 



Demanda d’habitatge protegit 

L’evolució de la demanda d’habitatge protegit a la província de Girona ha representat des 

del 2015 entre el 8 i el 9 % de la total de Catalunya, i ha estat d’un 8,8 % l’any 2020. Durant 

els darrers 5 anys (2015-2020), aquesta demanda ha augmentat un 79,3 % a la demarcació 

i un 69,3 % a Catalunya. La distribució per comarques d’aquesta demanda viva d’habitatge 

de protecció oficial es reparteix aproximadament de forma proporcional al pes poblacional 

d’aquestes comarques dins la demarcació, de manera que el Gironès és la comarca que en 

concentra més (30,9 %) i la Cerdanya la que menys (2,2 %), exceptuant els casos de la 

Garrotxa i la Selva, que presenten un pes en demanda del 14,4 % i del 12,6 %, tot i que 

tenen el 7,5 % i el 22,3 % de la població. Les inscripcions vigents al Registre de Sol·licitants 

d’Habitatge de Protecció Oficial no mostren tota la demanda potencial o viva, sinó només la 

inscrita, que és sovint menor a la real, i més en contextos de baixa producció o oferta 

d’habitatge protegit.21 

 

Figura 29. Inscripcions vigents: Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb  Protecció Oficial a 
Catalunya i a la província 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Girona 6.930 8.295 9.311 10.163 11.279 12.425 

Catalunya 83.347 96.087 115.634 125.426 137.626 141.070 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
 
 
 
 
 

 

Figura 30. Inscripcions vigents: per comarques, en nombre i en percentatge respecte del total de la 
demarcació 

                                                      
21 Quan socialment es percep que l’habitatge protegit és escàs, part de la demanda que hi optaria no s’inscriu al 

Registre. Per altra banda, modificacions legals recents han reduït la durada de les inscripcions al Registre 

de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (article 7.9 del DL 17/2019, de 23 de desembre, de 

mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge), que anteriorment era de 3 anys (article 18 del Decret 

106/2009, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i 

els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial). 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Acumulació d’habitatge buit 

Tot i que ja s’ha mencionat anteriorment el pes de l’habitatge buit a la demarcació, val la 

pena analitzar dades més actuals22 sobre el parc en desús que han acumulat les entitats 

financeres i altres grans tenidors, com a resultat del procés de reestructuració bancària i del 

sector immobiliari després de la crisi del 2008, dels milers de desnonaments practicats des 

de llavors i de l’aparició de nous actors, com són els fons d’inversió o una constel·lació 

d’empreses de nova creació que adquireixen habitatges nous o usats provinents de tots els 

processos esmentats. Tot i que les dades publicades no ens mostren una fotografia 

completa de l’estructura de la propietat actual, és clar que s’ha donat un procés d’acumulació 

de l’estoc d’habitatges nous i usats, en un primer moment en mans de les entitats financeres, 

per transitar posteriorment cap a fons d’inversió, societats anònimes cotitzades d’inversió 

immobiliària (SOCIMI) i empreses de tot tipus, moltes d’instrumentals, destinades a adquirir 

habitatges provinents d’execucions hipotecàries o desnonaments, o bé del desmantellament 

d’empreses promotores i constructores. 

Es pot trobar informació sobre  l’acumulació d’habitatge buit en mans d’entitats financeres o 

altres grans tenidors a partir de les dades del Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats 

sense títol habilitant, on es poden conèixer els habitatges adquirits en un procés d’execució 

hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària que 

no disposin d’un contracte que habiliti per a la seva ocupació. Les dades mostren que el 

                                                      
22 El Cens de població i habitatges, font estadística oficial per conèixer el nombre d’habitatges buits, és totalment 

insuficient perquè està desactualitzat. Està previst un nou cens per al 2021. 
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parc d’habitatge buit procedent dels impactes i conseqüències de la crisi del 2008 és 

significatiu, 4.977 a la demarcació de Girona i 29.886 a tot Catalunya el 2019, però molt 

menor al que quantifica el cens del 2011, de 55.460 i 448.356, respectivament, diferència 

esperable perquè la segona base de dades inclou tots els habitatges buits. També és clar 

que els habitatges buits acumulats han disminuït els darrers 5 anys (vegeu a la figura 95 de 

l’annex les dades del 2015), en passar de 6.672 el 2015 a 4.977 el 2019, però a Girona a 

menor ritme (−25,4 %), mentre que a Catalunya més ràpidament (−39,8 %). El 2019 la 

demarcació tenia 1.826 habitatges buits en condicions d’habitabilitat (37 % del total), 592 

per rehabilitar (12 %), 1.789 ocupats amb o sense títol (15 %) i 1.789 habitatges sense dades 

(36 %). Els habitatges inscrits al registre amb habitabilitat s’han reduït menys a Girona que 

a Catalunya del 2015 al 2020 (12,5 % i 32,5 %, respectivament). Val a dir que no es disposa 

de les dades d’altres tipologies de propietaris, que en micropobles i pobles petits presenten 

un pes important dins l’habitatge buit, a diferència de zones més poblades i ciutats, on  

l’habitatge buit s’acumularia en grans tenidors. 

 

Figura 31. Habitatges inscrits al Registre segons característiques a Catalunya i per províncies el 
2019 

 
Buits amb 

habitabilitat 
Buits per 
rehabilitar 

Ocupats 
amb o sense 

títol 
Sense dades Totals 

Barcelona 5.977 1.851 3.274 3.945 15.047 

Girona 1.826 592 770 1.789 4.977 

Lleida 1.271 552 352 961 3.136 

Tarragona 2.486 1.198 959 2.063 6.706 

Catalunya 11.560 4.193 5.355 8.758 29.866 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Figura 32. Percentatge sobre el total d’habitatges inscrits al Registre segons característiques a 
Catalunya i províncies el 2019 

 
Percentatge amb 

habitabilitat 

Percentatge 
pendent de 
rehabilitar 

Percentat
ge ocupat 

Percentatge 
sense dades 
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Barcelona 40 % 12 % 22 % 26 % 

Girona 37 % 12 % 15 % 36 % 

Lleida 41 % 18 % 11 % 31 % 

Tarragona 37 % 18 % 14 % 31 % 

Catalunya 39 % 14 % 18 % 29 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Noves tendències al mercat  

Existeixen poques dades publicades sobre lloguers turístics en relació amb els usos 

residencials precedents o emergents. Tampoc n’hi ha sobre les segones residències que 

esdevenen habitatge habitual, ni sobre l’habitatge precari, com són les ocupacions de 

resultes de la crisi de l’habitatge i la manca d’alternatives de reallotjament. Possiblement ho 

explica el fet de tractar-se de tendències emergents, tot i que algunes ja estan consolidades 

o s’inicien fa més de 6-7 anys, com és el cas de l’accés sense títol en habitatges de grans 

tenidors o altres tipus de propietaris. Les dades existents en aquestes temàtiques es 

complementen amb la recopilació d’informació demandada a la Generalitat, els ajuntaments 

i les entitats socials. 

Respecte de les segones residències, ja s’ha apuntat a l’apartat anterior la desproporció 

existent al territori gironí entre el pes poblacional i la quantitat d’habitatges secundaris, que 

s’explica per l’alta concentració de segones residències a Catalunya, situada en especial a 

les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, la Cerdanya, el Ripollès i la Selva.23 Aquesta 

dinàmica precedent pot agafar un protagonisme renovat a causa de la pandèmia, ja sigui 

amb la transformació d’aquestes segones residències en habitatge habitual per part de les 

mateixes persones propietàries o llogateres o de nous habitants, o amb una intensificació 

més gram de la recerca i del pes de les segones residències. Hi ha poques dades respecte 

d’això, més enllà de la presència als mitjans de comunicació i les tendències emergents en 

l’oferta/demanda d’habitatge. Les oficines d’habitatge municipals i comarcals no han 

respost, possiblement per manca de dades, les preguntes del qüestionari sobre possibles 

                                                      
23 La Selva té el percentatge menor (20 % d’habitatge secundari el 2011), però superior a la mitjana catalana. 

Possiblement, la seva bona connectivitat i proximitat a Barcelona i la seva regió metropolitana expliquen la 

concentració d’habitatge secundari. 
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indicadors al respecte, com són l’evolució 2019-2020 de les altes al padró en segones 

residències o les noves escolaritzacions d’alumnes amb nou padró.24 

Sobre els efectes dels usos turístics de l’habitatge, la pandèmia ha significat una aturada 

abrupta de gran part del turisme, també intern però en especial extern o internacional. Així 

doncs, temporalment, la pressió que la turistització provoca en l’ús residencial dels 

habitatges ha amainat. En efecte, si comparem el nombre de places d’habitatges turístics 

entre 2019 i 2020 —que van passar de 4.835 a la ciutat i de 203.324 a la província el 2019, 

a 2.010 a Girona i 129.896 a la demarcació el 2020—,25 observem una reducció del 58 % 

en el primer cas i del 36 %, en el segon en un any. El 2020, el nombre d’habitatges turístics 

en ambdues escales era de 627 a la capital de la província i de 34.341 a tota la demarcació, 

segons la Generalitat, i de 473 i 22.106, respectivament, segons l’INE. Les dades que hi han 

aportat les oficines d’habitatge de baixes/altes d’habitatges turístics són quasi nul·les. 

 

Figura 33. Nombre de places turístiques a Girona ciutat i província el 2019 

 Hotels Càmpings Residències Habitatges Apartaments 

Girona ciutat 2.076 0 16 4.835 118 

Província 83.789 133.182 6.747 203.324 6.230 

Font: elaboració pròpia a partir de l’indicador específic26 del XIFRA (Diputació de Girona). 

 

Figura 34. Variació percentual de places turístiques a Girona ciutat i província (2019-2020) 

 % ∆ 2019-2020 

Girona ciutat −58,4 % 

Província −36,1 % 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació per al 2019 i de l’estimació de l’INE per 
al 2020. 

 

                                                      
24 Una resposta per al padró i tres per a les escolaritzacions, de dotze oficines que han aportat alguna dada al 

bloc del qüestionari corresponent. 
25 Les dades del 2020 s’han extret de l’estimació experimental de l’INE: Medición del número de viviendas 

turísticas en España y su capacidad. 
26 Places turístiques per 1.000 habitants: 

<https://www.ddgi.cat/xifra/indicadors/ActivEcon/TurX1000h.asp?IdMenu=040403>.  

https://www.ine.es/experimental/viv_turistica/experimental_viv_turistica.htm
https://www.ine.es/experimental/viv_turistica/experimental_viv_turistica.htm
https://www.ddgi.cat/xifra/indicadors/ActivEcon/TurX1000h.asp?IdMenu=040403
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Figura 35. Nombre d’establiments turístics a Girona ciutat i província (2020) 

 Hotels Càmpings Residències Habitatges Apartaments 

Girona ciutat 28 0 1 627 2 

Província 884 141 822 34.341 96 

Font: elaboració pròpia a partir de la web de la Generalitat: Guia oficial d’establiments turístics. 

 

Pel que fa a les ocupacions i habitatges precaris, a més de les xifres de desnonaments 

practicats en la categoria «altres», que s’analitza en apartats següents, les dades facilitades 

per Interior per a Catalunya i la regió policial de Girona indiquen que l’accés precari a 

l’habitatge amb denúncia i, per tant, comptabilitzades pel Departament d’Interior, augmenten 

un 20,1 % a Catalunya del 2019 al 2020 i un 37,4 % a la província de Girona (vegeu la figura 

96 de l’annex 5.1 per al cas català). Tanmateix, si ens fixem en l’exemple d’alguns municipis, 

aquest creixement és desigual. Cal tenir en compte que les dades són molt parcials, ja que 

no distingeixen tipologies, però les dades a Catalunya mostren que les usurpacions, és a 

dir, les entrades a l’habitatge vehiculades per la via penal, es mantenen en percentatges 

sobre el total d’ocupacions de menys del 2 % del 2018 al 2020. Segons el Departament 

d’Interior, entre els 43.403 fets relacionats amb l’ocupació d’habitatges a tot Catalunya del 

2009 a l’agost del 2020 (total d’usurpacions i ocupacions d’habitatges), els produïts sense 

violència són els més nombrosos, amb 41.062, que corresponen a un 94,6 %. 

 

Figura 36. Nombre de denúncies per ocupacions a la província de Girona i variació 2019-2020 

 
2019 2020 % ∆ 2019-2020 

Denúncies 572 786 37,4 % 

Font: Serveis Territorials a Girona, Departament d’Interior. 

 

Figura 37. Nombre de denúncies per ocupacions en alguns municipis de Girona i variació 2019-
2020 

 2019 2020 % ∆ 2019-2020 

Girona ciutat 81 107 32,1 % 

Figueres 67 65 −3,0 % 
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Lloret de Mar 71 52 −26,8 % 

Blanes 37 43 16,2 % 

Salt 40 41 2,5 % 

Font: Serveis Territorials a Girona, Departament d’Interior. 
 

 

2.3. Dificultats per mantenir l’habitatge 

Esforç econòmic de pagament de l’habitatge 

A més de l’atur, els salaris o els ingressos de les famílies són un altre factor que explica 

l’emergència residencial dels últims 12 anys. Per analitzar-ne les tendències a la 

demarcació, ens fixem en l’evolució de la part del salari dedicada a l’habitatge, d’acord amb 

una comparació del salari mínim interprofessional27 en relació amb el preu de l’habitatge 

de lloguer. Per a això, es farà servir l’indicador «esforç d’accés al lloguer per a ingressos de 

2,5 SMI», que estableix la ràtio entre el preu mitjà del lloguer i els ingressos de 2,5 vegades 

el salari mínim interprofessional28 de l’any corresponent, actualitzat fins al 2020, aplicat per 

primer cop al territori de Girona. Als gràfics es pot veure la referència del 30 % que, segons 

les recomanacions internacionals i la normativa pròpia, caldria dedicar com a màxim als 

costos de l’habitatge i els subministraments bàsics.29  

Així, tenim que a Girona província resulten uns esforços tolerables per a uns ingressos 

mensuals de 2.375 euros (2,5 SMI), però a la capital se supera el 30 % recomanat del 2015 

al 2018. Val a dir que al lloguer caldria sumar-hi els subministraments bàsics; per tant, 

possiblement se superaria la referència esmentada, igual que passa a Catalunya i a la regió 

metropolitana de Barcelona el 2020. A més, l’indicador d’esforç d’accés a l’habitatge de 

lloguer varia molt si el referenciem al topall per sota el qual es defineix normativament 

l’exclusió residencial per part de la normativa de referència: 2,5 IRSC, segons la Llei 24/2015 

(1.752,4 euros mensuals). En aquest cas, tant la província com la capital superen la 

recomanació internacional des del 2018, esperable si tenim en compte que la referència és 

el topall legal de l’exclusió residencial. També es detecten nivells de sobreesforç encara 

més elevats si calculem l’esforç d’accés a un lloguer referenciat a l’1,5 % de l’SMI, indicador 

                                                      
27 En endavant, SMI. Quantia retributiva mínima que ha de percebre el treballador, referida a la jornada legal de 

treball. 
28 Usat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) en el seu sistema d’indicadors. 

Per a més informació, consulteu: <https://iermbdb.uab.cat/index.php?ap=0&id_ind=1900&id_cat=-2>.  
29 La recomanació esmentada es recull a l’Observació General núm. 4 sobre el PIDESC per part del Comitè 

DESC (apartats 8: b, c i e), que inclou habitatge i subministraments. El percentatge concret del 30 % apareix 

en diversos documents de l’ONU (document 1 i document 2) i és una referència que ha estat acceptada i 

adoptada. A Catalunya, hi ha lleis pròpies que ho recullen, com és el cas de la Llei 24/2015, a l’article 8, i, tot 

i estar limitat a lloguers i subministraments amb topalls per ser una referència de cara als poders públics, 

opera en la legalitat a casa nostra. 

https://iermbdb.uab.cat/index.php?ap=0&id_ind=1900&id_cat=-2
https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-4-derecho-una-vivienda-adecuada-parrafo-1-del-articulo-11-del-pacto
https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-4-derecho-una-vivienda-adecuada-parrafo-1-del-articulo-11-del-pacto
https://undocs.org/pdf?symbol=es/E/CN.5/2020/3
https://onuhabitat.org.mx/index.php/elementos-de-una-vivienda-adecuada
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que vol representar una unitat familiar en què tan sols existeixen ingressos mínims d’una 

persona (1.425 euros mensuals), situació en la qual, sense considerar els subministraments 

bàsics, la demarcació se situaria en esforços del 39 % i la ciutat de Girona del 45 %, mentre 

que Catalunya se situaria en el 51 % i el territori metropolità de Barcelona en quasi el 60 %. 

La visió comarcal ens mostra un panorama d’esforç important: respecte de 2,5 SMI, totes 

se situen per sota del 30 %, però possiblement molt a prop en sumar-hi subministraments, 

excepte la Garrotxa i el Ripollès, que no superen el topall recomanat. Respecte de la 

referència legal d’exclusió residencial, totes les comarques superen l’esforç màxim, excepte 

les dues acabades de mencionar; i, en el cas de l’1,5 SMI, totes les comarques superen el 

30 % d’esforç (consulteu els gràfics 98 i 99 de l’annex).  

Segons els indicadors d’esforç per accedir al lloguer, referits a la definició d’exclusió 

residencial, la província supera la recomanació d’esforç del 30 % des del 2018, d’1,5 SMI 

tant la província com les comarques des del 2015. El fet que l’esforç se situï per sota del 30 

% no significa que l’oferta d’habitatge de lloguer sigui suficient, sinó que els llogaters actuals 

poden fer-se càrrec millor dels pagaments d’acord amb els seus ingressos. El cas de la 

dificultat de l’emancipació per part dels joves, que sovint cerquen lloguers que no poden 

pagar, n’és un clar exemple.  

Figura 38. Esforç d’accés al lloguer per a ingressos de 2,5 SMI (2015-2020) (%): gràfic general 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística oficial. 

 

Figura 39. Esforç d’accés al lloguer per a ingressos de 2,5 IRSC (2015-2020) (%): gràfic general 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística oficial. 

 

Figura 40. Esforç d’accés al lloguer per a ingressos de 2,5 IRSC (2015-2020) (%): gràfic per 
comarques 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística oficial. 
Figura 41. Esforç d’accés al lloguer per a ingressos d’1,5 SMI (2015-2020) (%): gràfic general 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística oficial. 

 

Execucions hipotecàries 

Les execucions hipotecàries van ser un indicador de primera magnitud després de l’esclat 

de la crisi del 2008, ja que representaven el sobreendeutament de les famílies per accedir a 

l’habitatge habitual i anunciaven els processos de pèrdua d’habitatge per desnonaments 

hipotecaris. Si bé és cert que actualment ja es disposa de les dades sobre els llançaments 

d’aquesta tipologia, avui dia les famílies segueixen passant per processos d’execució del 

deute, mitjançant el qual perden la propietat però no el deute, i posteriorment són llançades 

de l’habitatge. 

Analitzant les dades i la seva evolució, tenim que aquests procediments van créixer de forma 

alarmant, i en condicions pitjors de subhasta i de manteniment del deute amb pèrdua de 

l’habitatge que avui dia, del 2007 al 2010-2013, en la primera fase de la crisi econòmica que 

va seguir a l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi financera global. Posteriorment i fins 

al 2017, baixen els procediments, degut al menor nombre d’hipoteques i impagaments, així 

com a les modificacions legislatives i la jurisprudència estatal i europea, que millora la 

protecció dels deutors hipotecaris, per augmentar del 2017 al 2018, baixar de nou el 2019 i 

tornar a pujar el 2020. Aquesta evolució és similar en l’àmbit català i de la província de 

Girona. L’augment el 2019-2020 és del 24,7 % a la demarcació i del 16,9 % a Catalunya; 

per tant, no presenta afectació per la pandèmia en el sentit que l’aturada de l’activitat i dels 

procediments judicials no mostra efectes sobre la seva evolució. 

Comparant el 2019 i el 2020 per trimestres, al territori de Girona es detecta una reducció al 

segon trimestre, per l’aturada obligada de l’activitat als jutjats, i torna a créixer fins a finalitzar 
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el 2020. En canvi, si comparem l’evolució del primer al segon trimestre de 2019 i 2020, a 

Catalunya no s’observa aquest efecte, per seguir creixent en ambdós casos, però menys el 

segon any que el primer (vegeu les figures 101 i 102 de l’annex per al cas català). 

Figura 42. Nombre d’execucions hipotecàries a la província (2007-2020) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 
 
 

Figura 43. Execucions hipotecàries totals a la província: 2019 i 2020 per trimestres 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 
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Pèrdua de l’habitatge principal: desnonaments 

Observem ara l’evolució dels desnonaments del 201330 al 2020, així com l’evolució dins el 

període 2019-2020, i també la seva distribució per tipus. L’evolució dels desnonaments 

totals a la província s’ha mantingut en quantitats entorn dels 1.965 anuals de mitjana, entre 

el 2013 i el pic de desnonaments del 2018, amb 2.120 llançaments practicats. No es disposa 

de dades assimilables per al període 2008-2013, però la recerca en aquest àmbit31 mostra 

que durant el període esmentat els desnonaments van créixer any rere any fins a assolir un 

primer pic (el 2012 a Espanya i el 2013 a Catalunya), moment a partir del qual la tendència 

és una fase de descens en altiplà, que és la que observem a les figures que mostren les 

xifres de 2013-2020. A partir del 2018, les quantitats anuals disminueixen, en especial l’any 

2020, a causa de les mesures excepcionals adoptades en el context de la pandèmia, com 

són la suspensió general dels procediments judicials de març a juny i les moratòries d’alguns 

llançaments d’habitatge habitual o les pròrrogues dels contractes de lloguer que finalitzaven 

en casos de persones vulnerables.  

Si comparem les corbes catalanes i de la província, observem, però, que a Girona els 

desnonaments creixen anualment del 2013 al 2018, mentre que a Catalunya descendeixen 

gradualment. Del 2018 en endavant, les quantitats anuals descendeixen, en especial el 2020 

i sempre en un percentatge més alt a Catalunya: a la demarcació baixen un 15,4 % del 2018-

2019, mentre que a Catalunya un 30,7 %, i del 2019 al 2020 es redueixen un 45,5 % en el 

nostre àmbit d’anàlisi, mentre que a Catalunya ho fan en un 53,9 %. 

Si distingim per tipus, observem un clar creixement dels desnonaments de lloguer, que 

assoleixen el 70 % dels totals a la demarcació el 2020, amb un augment de 8 punts 

percentuals del 2019 al 2020 (la pujada anual més gran des del 2013), mentre que els 

d’hipoteca es redueixen d’un 28 a un 24 % i els «altres», que engloben els procediments 

derivats de desnonaments per precari, d’ocupació d’habitatges o de processos derivats de 

família, passen d’un 10 a un 6 %. A Catalunya, l’evolució per tipus ha estat similar, però 

s’han aguditzat les tendències a l’augment dels lloguers i la reducció dels hipotecaris abans: 

els percentatges de desnonaments per tipus el 2020 era d’un 73 % de lloguers, un 19 % 

d’hipoteca i un 8 % de la resta (vegeu la figura 104 a l’annex). 

Comparant el 2019 i el 2020 per trimestres, al territori de Girona identifiquem una evolució 

similar d’ambdós, però són inferiors les quantitats del segon, i amb una caiguda destacada 

del nombre de desnonaments el segon trimestre del 2020, amb 43 llançaments practicats, 

                                                      
30 Per al període 2008-2013, tan sols disposem de dades sobre desnonaments rebuts i amb compliment positiu 

per part dels Jutjats on hi ha serveis comuns de notificacions i embargaments, que no són tots. Per aquest 

motiu, com a primera mostra de dades, s’ha optat pel període 2013-2019. 
31 Vegeu, per exemple, l’informe L'evolució dels desnonaments 2008-2019: de l’emergència a la consolidació 

d’una crisi habitacional (Observatori DESC, 2020, pàgines 5 a 10). 

https://observatoridesc.org/ca/download/file/fid/2955
https://observatoridesc.org/ca/download/file/fid/2955


 

Diputació de Girona  47 
 

que coincideix exactament amb els mesos de suspensió dels procediments judicials degut 

a l’estat d’alarma i que, de forma similar al que passa amb el nombre de contractes de 

lloguer, pugen de nou —però amb quantitats absolutes menors que l’any anterior— al tercer 

i quart trimestre, amb 168 i 367 desnonaments (el 2019 n’hi va haver 282 i 516, 

respectivament).32 Per tipus, s’observa un augment rellevant dels desnonaments de lloguer 

el segon trimestre del 2020, en què es va assolir un percentatge sobre el total del 81 %, el 

més alt d’aquesta tipologia a la demarcació des del 2013. 

El territori de Girona s’estructura judicialment en 9 partits i la font estadística oficial de dades 

sobre desnonaments no distingeix per comarques ni per municipis, sinó tan sols per partits 

judicials, províncies i comunitats autònomes.33 La correspondència entre comarques i partits 

judicials és la següent: la Selva se secciona en els partits judicials de Blanes i Santa Coloma 

de Farners, el Gironès i el Pla de l’Estany conformen el partit judicial de Girona, el Baix 

Empordà se secciona entre els partits de la Bisbal d’Empordà i Sant Feliu de Guíxols, l’Alt 

Empordà es correspon amb el de Figueres, la Garrotxa amb el d’Olot, el Ripollès amb el de 

Ripoll, i la comarca de la Cerdanya correspon al partit judicial de Puigcerdà.34 La distribució 

dels desnonaments els darrers dos anys per partits judicials, de més a menys pes en 

percentatge, és la següent: Girona, Figueres, la Bisbal d’Empordà, Santa Coloma de 

Farners, Sant Feliu de Guíxols, Puigcerdà i Blanes, Olot i Ripoll. El 2020 augmenten el seu 

pes Girona i la Bisbal, mentre que la resta el baixen. Destaca, dins l’evolució del pes sobre 

el total dels partits judicials del 2013 al 2020, la baixada de Blanes, del 13,1 al 4 %; la 

concentració a Girona, del 26 al 38 %, i l’augment del pes de la Bisbal d’Empordà, del 9,3 al 

15 % (vegeu els gràfics 105, 106 i 107 que complementen el mapa de la figura 49 a l’annex 

5.1). 

Si distingim els desnonaments en partits judicials per tipus, partint de la referència de la 

província (any 2019: 62 % lloguer, 28 % hipoteca i 10 % altres; any 2020: 70, 24 i 6 %), 

s’observa el següent (consulteu les figures específiques, de la 108 a la 116, a l’annex): 

 Girona: pugen els de lloguers el 2020 fins a nivells similars al provincial (un 72 %), 

baixen els «altres». 

                                                      
32 Vegeu que hi ha un augment respecte de l’aturada quasi total durant l’estat d’alarma, però encara molt limitat, 

ja que eren vigents les mesures de contenció i moratòries per la pandèmia de força situacions de 

desnonaments. Per a més informació, consulteu l’apartat específic sobre les mesures d’habitatge que s’han 

anat adoptant durant la pandèmia a la web de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona, una 

font molt completa al respecte: <https://pahbarcelona.org/ca/category/covid-19/>.  
33 Caldrà complementar aquestes dades amb les obtingudes en les consultes a les administracions públiques. 
34 A la cartografia següent els trobem representats sobre un mapa i desgranats per municipis: 

<https://www.mjusticia.gob.es/es/-

JusticiaEspana/OrganizacionJusticia/InstLibraryCartographyJudProv/Girona/Girona.pdf>.  

https://pahbarcelona.org/ca/category/covid-19/
https://www.mjusticia.gob.es/es/JusticiaEspana/OrganizacionJusticia/InstLibraryCartographyJudProv/Girona/Girona.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/JusticiaEspana/OrganizacionJusticia/InstLibraryCartographyJudProv/Girona/Girona.pdf
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 Figueres: augmenten els de lloguers, es mantenen els d’hipoteques i no n’hi ha del 

tipus «altres». 

 La Bisbal d’Empordà: del 2019 al 2020 augmenta molt notablement el pes dels 

lloguers, del 40 % al 62 %, mentre que disminueixen les hipoteques i els «altres», 

que se situen en un 13 %, per sobre del valor provincial. 

 Santa Coloma de Farners: no es notifica cap desnonament de la categoria «altres» 

durant els darrers dos anys i presenta un pes més alt en percentatge sobre el total 

dels desnonaments d’hipoteca (41 %) i menor pel que fa als de lloguer (59 %). 

 Sant Feliu de Guíxols: minora 2 punts percentuals de la categoria «altres» el 2020 

fins al 6 %, mentre que augmenten els de lloguers, que són més baixos que el 

general (64 % davant de 70 %), i els desnonaments d’hipoteques són majors (30 %) 

però es redueixen respecte del 2019. 

 Puigcerdà: no se’n notifica cap de la categoria «altres» durant els dos anys i la resta 

de tipus són similars a la demarcació. 

 Blanes: no se’n notifica cap de la categoria «altres» durant els dos anys i el 2020 el 

tipus de lloguer arriba quasi al 90 % dels desnonaments, amb els d’hipoteca en 

nivells força menors que a la província (11 %). 

 Olot: el 2020 pugen els desnonaments de lloguers i passa a un 0 % la categoria 

«altres», mentre que els d’hipoteques són superiors (33 %) als de la província. 

 Ripoll: es manté el 9 % de la categoria «altres» el 2020, mentre que es redueixen en 

dos punts els de lloguer, que són més baixos que el general (55 % davant de 70 %) 

i els desnonaments d’hipoteques són més alts (36 %). 

Per tancar la diagnosi d’aquest aspecte central de l’estudi, la pèrdua de l’habitatge habitual, 

s’ha calculat un indicador específic sobre desnonaments en funció de la població, per als 

anys 2019 i 2020 en els àmbits provincial, de partits judicials i català: els desnonaments 

practicats per cada 1.000 habitants. En analitzar-lo, s’observa una reducció esperable del 

2019 al 2020 en tots els àmbits, però destaca que Girona és la província catalana amb més 

desnonaments per cada 1.000 habitants, i el valor de l’indicador el 2020 és d’1,3 

desnonaments/1.000 habitants, mentre que la mitjana a Catalunya és del 0,7, i a la província 

de Barcelona, del 0,6. És evident que, en nombres absoluts, els territoris més poblats i 

urbans concentren més desnonaments, però l’impacte en territoris com Girona és molt 

notable si el vinculem a variables poblacionals. En efecte, si observem el percentatge de 

desnonaments a la demarcació respecte del total català, destaca un creixement del seu pes 

del 2013 al 2020, que passa d’un 11,5 % (més similar al pes poblacional de la província) a 

un 17 %, amb un augment any rere any.  

Figura 44. Gràfic comparat de l’evolució dels desnonaments practicats del 2013 al 2020 a 
Catalunya i a la província de Girona 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

 

Figura 45. Variacions 2018-2019 i 2019-2020 dels desnonaments respecte del primer any (en %) 

 % ∆ 2018-2019 % ∆ 2019-2020 

Girona província −15,4 % −45,5 % 

Catalunya −30,7 % −53,9 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

Figura 46. Evolució dels desnonaments practicats per tipus del 2013 al 202035 a la província de 
Girona 

 
 

                                                      
35 Les dades del 2020 inclouen fins al quart trimestre. 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

 

Figura 47. Desnonaments totals a la província: 2019 i 2020 per trimestres 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

 

Figura 48. Desnonaments per tipus a la província: 2019 i 2020 per trimestres 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

Figura 49. Distribució percentual sobre mapa dels desnonaments practicats per partits judicials els 
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anys 2019 i 2020 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

Figura 50. Desnonaments practicats per cada 1.000 habitants36 els anys 2019-2020: per província i 
per partit judicial, i en relació amb el total de Catalunya 

 2019 2020 

Província de Girona 2,3 1,3 

Blanes 0,8 0,4 

Figueres 2,6 1,2 

Girona 2,6 1,6 

                                                      
36 Dades de població per partits judicials i per províncies a partir de l’estadística del CGPJ: Población por partidos 

Judiciales y municipios. Per a més informació, consulteu: 

<https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Poblacion-por-

Partidos-Judiciales-y-municipios/>.  
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La Bisbal d’Empordà 2,7 1,7 

Olot 0,7 0,2 

Puigcerdà 5,5 2,7 

Ripoll 0,9 0,4 

Sant Feliu de Guíxols 3,4 1,3 

Santa Coloma de 
Farners 

2,8 1,4 

Catalunya 1,6 0,7 

Província de 
Barcelona 

1,5 0,6 

Província de Lleida 1,8 1,0 

Província de 
Tarragona 

1,8 0,9 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

Figura 51. Pes en percentatge dels desnonaments a la província sobre el total català (2013-2020) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Percentatge provincial 
respecte del total de 

Catalunya 

11,5 % 12,5 % 12,3 % 13,7 % 15,3 % 15,2 % 14,4 % 17,0 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

 
 

2.4. Polítiques públiques d’habitatge 

Parc d’habitatge social: habitatge amb protecció vigent, habitatges de lloguer en 

borsa, pisos d’emergència i construcció d’habitatge protegit 

La província de Girona té actualment 12.314 habitatges amb protecció oficial vigent, un 9,6 

% dels 128.444 existents a Catalunya. La promoció d’aquest parc (període 1993-2019) ha 

estat principalment per part del sector privat (65 %) i també del públic (18,8 %). Tanmateix, 

en l’àmbit català han predominat quasi igual la promoció pública (38,9 %) que la privada 

(42,4 %), seguides de les cooperatives (14 %) i de les entitats sense ànim de lucre (4,6 %), 

tipus de promocions que a la província presenten una importància inversa (un 4,6 % les 

cooperatives i un 10,9 % les entitats sense ànim de lucre). 
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Aquests habitatges amb protecció vigent representaven l’any 2019 el 2,5 % i el 3 % del parc 

total d’habitatges, a Girona i Catalunya, respectivament.37 Tanmateix, es tracta d’habitatges 

que no necessàriament són públics i, per aquest motiu, els percentatges de l’1-2 % que 

habitualment es referencien al parc assequible públic acostumen a ser els de lloguer, ja que 

no es perden en el temps a causa de la seva desqualificació i venda. A més, els habitatges 

protegits privats de qualsevol tipus i els públics que s’han venut estan habitats i no 

disponibles per a les polítiques públiques, mentre que els de lloguer públics tenen certa 

rotació a aquest efecte.38 De fet, si calculem el pes de l’habitatge amb protecció vigent de 

promoció pública respecte del total del parc,39 resulten percentatges estimats del 0,4 % i 

de l’1,1 % per a la demarcació de Girona i per a Catalunya, respectivament. El mateix càlcul 

per als promoguts de lloguer i per a tot tipus de promotors resulta en el 0,6 i el 0,7 %, 

respectivament. 

Figura 52. Habitatges amb protecció vigent (1990-2019) 

 
Habitatges 

Percentatge  
total 

Girona 12.314 9,6 % 

Catalunya 128.444 100 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Figura 53. Percentatge d’habitatges amb protecció vigent (1993-2019) segons promotor, a 
Catalunya i Girona 

 
Girona Catalunya 

Cooperatives 5,3 % 14,0 % 

Promotors sense 
ànim de lucre 

10,9 % 4,6 % 

Promotors privats 65,0 % 42,4 % 

                                                      
37 S’han agafat les xifres del parc total d’habitatges a partir de les estimacions del Ministeri de Foment per al 

2019, ja que el darrer cens de població i habitatges és del 2001. Per a més informació sobre les dades, 

consulteu: <https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&orden=33000000>.  
38 Tanmateix, l’estat actual de preus del mercat de l’habitatge, així com els ingressos de les famílies que 

accedeixen a un habitatge protegit, no afavoreixen la rotació en l’habitatge protegit de lloguer. 
39 Les dades de referència són les de l’Agència de l’Habitatge per al parc d’habitatge amb protecció vigent, i del 

Ministeri de Foment, per al total del parc el 2019. 

https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&orden=33000000
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Promotors públics 18,8 % 38,9 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

Figura 54. Percentatge d’habitatges amb protecció vigent (1993-2019), segons règim de tinença, a 
Catalunya i Girona 

 Girona Catalunya 

Lloguer 25,1 % 24,5 % 

Compravenda 72,2 % 70,8 % 

Allotjaments 0 % 0,3 % 

Indeterminat 
(lloguer/venda) 

2,6 % 4,4 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

Pel que fa al nombre d’habitatges llogats a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer 

Social, tant per al programa de cessió com per al programa de mediació, les dades per a 

l’any 2020 en localitzen 107 unitats a la província de Girona, que representen un 9,4 % dels 

1.143 que hi ha a tot Catalunya; per tant, igualats al seu pes poblacional, però amb nombres 

absoluts molt baixos (0,1 habitatges per cada 1.000 habitants, indicador del mateix valor que 

per a Catalunya). Succeeix el mateix amb la seva distribució per comarques, similar al pes 

poblacional respecte del total de la província al Baix Empordà i al Gironès, però desequilibrat 

per menys proporció d’habitatges a l’Alt Empordà i a la Garrotxa.  

 

Figura 55. Habitatges llogats per les borses d’habitatge de lloguer social 

 
Nombre 

d’habitatges 
Percentatge 
sobre el total 

Alt Empordà 2 1,9 % 

Baix Empordà 18 16,8 % 

Cerdanya 12 11,2 % 

Garrotxa 4 3,7 % 

Gironès 23 21,5 % 

Pla de l’Estany 12 11,2 % 

Ripollès 18 16,8 % 

Girona província 107 9,4 % 
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Catalunya 1.143 100 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

Partint de l’aportació de dades de les oficines d’habitatge i de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya, es pot fer una primera aproximació a la dimensió del parc d’habitatges de lloguer 

de gestió pública o vinculada a les administracions a la demarcació el 2020: 3.092 

habitatges,40 dels quals l’Agència en gestiona 2.057 (1.660 públics, 31 cedits per privats i 

366 d’entitats financeres), 282 són propis dels municipis, 657 són dins les borses de lloguer 

d’habitatges cedits per privats41 i 96 d’entitats socials o gestionats per aquestes entitats. 

Aquesta quantitat d’habitatges representa un 0,6 % del parc total d’habitatges principals a 

la demarcació, dels quals el 66,5 % els aportaria la Generalitat, el 21,2 % les borses 

d’habitatge municipals, el 9,1 % els municipis i el 3,1 % la col·laboració amb entitats socials. 

Respecte de la gestió i procedència dels habitatges esmentats, tenim que: 

● El 68 % dels habitatges els gestiona la Generalitat i el 32 % l’Administració local.42 

● El 79 % del parc de l’Agència és públic, el 17,4 % cedit per entitats financeres, el 2,1 % cedit 

o gestionat per entitats socials i l’1,5 % cedit per particulars. 

● El 28,5 % del parc de l’Administració local és públic, el 5,2 % cedit o gestionat per entitats 

socials i el 66,4 % cedit per privats.43 

 

Figura 56. Parc d’habitatges de lloguer de gestió pública a la província 

 
Agència (AHC) 

Públic 
(municipi) 

Borsa de 
lloguer 

Conveni amb 
entitats 

Total 

Nombre 
d’habitatges 

2.057 282 657 96 3.092 

Percentatge 
total 

66,5 % 9,1 % 21,2 % 3,1 %  

Font: elaboració pròpia a partir de dades de les oficines d’habitatge i de l’AHC. 

Figura 57. Parc d’habitatges de lloguer de l’AHC a la província per tipus 

 
Nombre 

d’habitatges 
Percentatge  
total (2020) 

                                                      
40 Es tracta d’una aproximació no exhaustiva. Han respost 11 de 14 oficines locals. Manca la informació de 

Blanes i de l’oficina comarcal de la Selva. A més, l’aportació d’informació d’algunes oficines no era completa. 
41 Per tant, gestionats per l’Administració o tercers al seu servei, habitualment en l’àmbit local, però no de 

propietat pública. 
42 Vegeu la figura 117 de l’annex 5.1. 
43 No tenim informació sobre si són particulars o empreses, però la majoria provenen de les borses de lloguer, 

motiu pel qual podem deduir que són particulars. 
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Públic 1.660 79,0 % 

Cessió privada (particulars) 31 1,5 % 

Cessió privada (entitats 
financeres) 

366 17,4 % 

Convenis amb entitats 
socials 

45 2,1 % 

Totals 2.102 100 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

Figura 58. Parc d’habitatges de lloguer dels municipis a la província per tipus 

 

Nombre 
d’habitatges 

Percentatg
e  total 
(2020) 

Públic 282 28,5 % 

Cessió privada (particulars) 657 66,4 % 

Convenis amb entitats 
socials 

51 5,2 % 

Totals 990 100,0 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de les oficines d’habitatge. 

 

Vegem, tot seguit, la situació de la construcció d’habitatge de protecció oficial: juntament 

amb el 2017, el 2020 va ser el quart any amb menys habitatges de protecció oficial iniciats 

a la província des del 2008, 4 unitats en un any, un 0,2 % dels iniciats a tot Catalunya, el 

tercer percentatge anual més baix en 13 anys, mentre que el 2008 els iniciats a la 

demarcació eren el 8,1 % del total català. Els habitatge protegits per cada 1.000 habitants 

s’han reduït de l’1,9 el 2008 al 0,01 % actuals a Girona província, i a Catalunya de l’1,43 al 

0,25 % el 2020. La reducció de la producció el 2020 respecte del 2008 és del 81,6 % a 

Catalunya i del 99,5 % a la província. 

Per comarques, el 2020 els 4 habitatges protegits iniciats es localitzen a la comarca del 

Gironès, mentre que el 2019 es reparteixen entre la comarca esmentada i l’Alt Empordà, el 

2018 no se’n va iniciar cap en tota la demarcació i del 2012 al 2017 la producció d’aquest 

tipus d’habitatge és nul·la a totes les comarques, excepte en una, que va variant 
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successivament, molt possiblement perquè són promocions úniques de promoció privada 

(vegeu la figura 118 a l’annex de gràfics i taules). 

Si distingim segons el tipus de promotor i per als darrers dos anys, a la demarcació de Girona 

tenim que el 100 % dels habitatges de protecció oficial (HPO) iniciats el 2020 van ser 

construïts per promotors privats, mentre que el 2019 el 70 % van ser promoguts per 

cooperatives o altres promotors sense ànim de lucre, un 20 % per promotors públics que no 

són l’INCASÒL i un 2 % per privats. A Catalunya, la distribució per promotors va ser: el 2020, 

un 2 % l’INCASÒL, un 21 % altres promotors públics, un 30 % cooperatives o promotores i 

un 47 % entitats privades sense ànim de lucre; i el 2019, un 1,2 % l’ens català del sòl, un 

33,2 % altres administracions, un 24,7 % el sector sense ànim de lucre i un 40,9 % privats. 

Lògicament, la quota de mercat de l’habitatge protegit en relació amb els habitatges iniciats 

totals anuals s’ha reduït un 98 % del 2008 al 2020 a la demarcació de Girona, on ha passat 

del 14 al 0,3 %, mentre que a Catalunya ha minorat un 55 %, en passar del 38,2 % al 17,1 

%. Durant els anys 2010-2011, va assolir els percentatges màxims postcrisi, amb un 56 % 

a Catalunya el 2010 i un 33 % a Girona província el 2011. 

 

Figura 59. Construcció d’habitatges de protecció oficial: a Catalunya i Girona província (HPO 
iniciats/1.000 habitants44) i nombre d’HPO iniciats a Girona 
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Catalunya 1,43 1,21 1,01 0,37 0,22 0,09 0,13 0,13 0,01 0,01 0,02 0,25 0,25 

Girona 
província 

1,19 0,87 0,75 0,38 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,08 0,01 

Nombre 
d’HPO 

855 641 557 284 7 2 0 16 8 4 0 61 4 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

Figura 60. Construcció d’habitatges de protecció oficial: Catalunya i Girona (nombre d’HPO iniciats) 
i percentatge provincial respecte del català 

                                                      
44 L’indicador s’ha calculat de la manera següent: Habitatges de protecció oficial iniciats / Població total x 1.000. 

Les dades de població s’han extret de l’any corresponent, segons l’IDESCAT: 

<https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=246&lang=es>.  

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=246&lang=es
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Catalunya 
10.54

2 

9.02

7 

7.60

2 

2.76

7 

1.63

8 

67

8 

99

2 

1.01

3 

87

9 

1.05

7 

1.39

4 

1.88

4 

1.94

3 

Girona 
província 

855 641 557 284 7 2 0 16 8 4 0 61 4 

Percentatg
e de 

Girona 

8,1 7,1 7,3 10,3 0,4 0,3 0,0 1,6 0,9 0,4 0,0 3,2 0,2 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

Figura 61. Quota de mercat de l’habitatge protegit iniciat45 
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Catalunya 38,2 73,0 56,2 35,0 30,8 22,3 25,8 16,4 10,6 9,3 9,6 12,9 17,1 

Girona 14,2 21,9 28,2 33,8 1,0 0,4 0,0 2,2 0,7 0,4 0,0 4,0 0,3 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Actuacions per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual 

Les dades aportades per les oficines locals i comarcals d’habitatge sobre el nombre de 

casos de llançaments gestionats fan possible esbossar una primera aproximació a l’impacte 

de les actuacions públiques en desnonaments:46 el 2019 la cobertura arribaria al 49,6 % 

dels procediments (889 casos) i el 2020 al 72,6 % (709 casos).47 Cal tenir en compte que 

la cobertura és possiblement menor, ja que les dades dels casos gestionats poden referir-

se al mateix procediment en què s’han assenyalat diverses dates de llançament el mateix 

any, mentre que l’estadística judicial es refereix als procediments en què s’acorda un 

                                                      
45 Indicador que es calcula de la manera següent: (Habitatges protegits iniciats / Habitatges totals iniciats) x 100. 
46 No existeixen dades per comparar aquest indicador a tot Catalunya, ja que fins al moment no s’ha calculat per 

part de l’Administració pública ni tampoc en el camp de la recerca en la matèria. És el primer cop que 

s’apliquen la majoria d’indicadors respecte de la cobertura pública en els desnonaments. 
47 Han respost sobre els desnonaments totals en què s’ha intervingut 13 de 14 oficines locals i comarcals, així 

que l’indicador és força fidedigne. Manquen les dades d’Olot per a ambdós anys i de la ciutat de Girona per 

al 2020; per tant, el percentatge de cobertura podria ser major.  
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llançament, independentment dels assenyalaments; però és útil com a primera 

aproximació.48 Tanmateix, el 2020 s’ha intervingut en menys casos que el 2019 (un 20 % 

menys). Des del servei d’Ofideute, s’han atès 115 i 167 casos el 2019 i 2020, 

respectivament, els quals no s’afegeixen al càlcul de cobertura, perquè ja estan inclosos en 

les dades de les oficines d’habitatge. 

També es detecta una diferència important del tipus de desnonaments en què s’intervé 

respecte de la tipologia dels desnonaments practicats: s’actua en menys grau en els 

hipotecaris i de lloguer en relació amb el pes real que tenen, i en més proporció en els 

d’ocupacions.49 En efecte, mentre que el 2020 el 24 % dels desnonaments practicats 

segons l’estadística judicial van ser hipotecaris, aquest tipus va ser tan sols el 8 % dels 

desnonaments en què va intervenir l’Administració. Per altra banda, els de lloguer han estat 

el 69,8 % dels practicats i el 53 % sobre els que l’Administració actua, mentre que els 

d’ocupacions van representar el 39 % de les actuacions públiques quan són un 6 % dels 

practicats, percentatge que no és real, perquè no inclou els procediments penals de 

desallotjament.50 Pel que fa als casos vehiculats per Ofideute, la tipologia n’inclou més 

d’hipoteques (15 %), i similars de lloguer i ocupacions (52,7 % i 32,7 %, respectivament), fet 

que possiblement s’explica per les funcions d’intermediació hipotecària que realitza (de fet, 

el 2019 els expedients hipotecaris eren del 49,6 % i cap d’ocupació, intervenció que s’inclou 

arran de l’ampliació de la Llei 24/2015 a finals d’aquest mateix any del lloguer social 

obligatori en alguns casos d’ocupacions).51 Tot i que no tenim informació sobre el pes dels 

grans tenidors en els desnonaments practicats (estadística judicial), les dades dels 

qüestionaris mostren que serien els propietaris dels habitatges d’un 75 % dels casos en què 

s’ha intervingut el 2019 i el 2020,52 i en un 100 % dels casos pel que fa a les actuacions 

d’Ofideute.  

Respecte del tipus de solucions dels casos de desnonaments en què s’ha intervingut, tenim 

el següent: 

                                                      
48 Segons el CGPJ: «Se contabiliza un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo lanzamiento o entrega 

posesoria se acuerde, con independencia de los señalamientos que genere y del tipo de proceso en el que 

se acuerde o la fase en que éste se encuentre, siempre que implique un cambio en la posesión de un 

inmueble, y sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana ni si es o no una vivienda». 
49 Han respost aquesta dada de forma completa 9 de les 14 oficines que han participat al qüestionari. No han 

respost Olot i Salt. 
50 La categoria «altres» de les estadístiques del CGPJ no inclou tots els procediments de desnonament o 

desallotjament d’ocupacions, tan sols els de naturalesa civil. Si comparem les dades, veiem que el 2019 el 

nombre de desnonaments practicats «altres» fou de 187, mentre que les administracions van intervenir en 

199 casos de desnonaments d’ocupacions. El 2020 l’estadística judicial mostra 60 desnonaments practicats 

«altres» i les oficines d’habitatge van intervenir en 230 casos de desnonaments d’ocupacions. 
51 Per mitjà del DL 17/2019. 
52 Han respost aquesta qüestió 6 de les 14 oficines que han participat en el qüestionari. Per anys, el 2019 els 

grans tenidors tenien un pes del 71,1 % dels desnonaments en què s’intervingué i el 2020, un 77,5 %. 
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● El 2019 es va reallotjar en el 16,4 % dels casos de desnonaments en què es va intervenir, el 

2020 en un 12,8 % (71 i 63 reallotjaments cada any), dades que deriven en una cobertura 

dels reallotjaments durant ambdós anys del 14,5 % dels casos de desnonament en què es 

va intervenir (134 reallotjaments). Aquesta tendència s’ha de llegir amb la prudència que 

demana el fet que les conclusions es basen en la resposta de 6 oficines.53 No s’han pogut 

obtenir dades sobre el pressupost usat en els reallotjaments temporals. 

● Pel que fa als desnonaments executats el 2019 i 2020 respecte dels quals s’ha intervingut, 

representen un 11,6 % (72 desnonaments, de 621 casos);54 per tant, amb un èxit d’intervenció 

notable. Tanmateix, la manca de cobertura de les intervencions públiques sobre els 

desnonaments practicats totals abans mencionada ens mostra l’altra cara de les dades.  

● El tipus d’intervencions i de sortides als casos engloben accions com seguiment dels 

desnonaments sense data o els posposats, negociacions amb la propietat, intervenció als 

jutjats, contacte amb advocats d’ofici, sol·licitud de justícia gratuïta, presentació d’escrits,55 

gestió de casos per la mesa d’emergència, reallotjaments, entrega de claus de l’habitatge i 

recerca d’alternativa al mercat lliure,56 lloguers socials o renovacions d’aquests lloguers, etc.  

● Les dificultats en la resolució dels casos són, per exemple, la manca d’informació per part 

dels jutjats, un seguiment insuficient perquè la família no proporciona informació, la 

intervenció en desnonaments de petits tenidors i l’obtenció de solucions en ocupacions. 

També es menciona la fragmentació d’aquests grans tenidors en grups inversors o SOCIMI, 

en què resulta molt complicat tenir interlocutors o valorar si segueixen tenint la condició de 

grans tenidors. 

● Segons les dades de 5 qüestionaris57 que responen sobre els lloguers socials obligatoris58 

com a solució, durant els anys 2019 i 2020 se n’han signat 158, de 1.144 casos de 

desnonaments en què s’ha intervingut; per tant, el lloguer social obligatori ha estat una solució 

per al 13,8 % dels casos i no s’ha imposat cap multa per no fer l’oferta, fet que manifesta 

dificultats per controlar i sancionar en casos d’incompliment de la normativa. Si hi afegim les 

dades dels lloguers obligatoris socials signats a través d’Ofideute, que es corresponen amb 

els municipis respecte dels quals no s’han facilitat dades d’aquest tipus de solució,59 la 

                                                      
53 Oficines locals de Lloret de Mar, Banyoles, Sant Feliu de Guíxols, Olot, Salt i l’oficina comarcal del Gironès. 

Lògicament, el percentatge de cobertura dels reallotjaments es calcula respecte del total de casos d’aquestes 

oficines. S’ha exclòs la resposta de l’oficina local de Figueres, ja que reporta 323 reallotjaments el 2019-

2020, però en canvi només 154 casos de desnonaments en què s’ha intervingut (si sumem aquestes dades, 

la cobertura de reallotjaments total puja a un 42 %, però es considera que hi ha un error en les dades). 
54 Segons dades de les oficines locals de Lloret de Mar, Banyoles, Blanes, Girona i l’oficina comarcal de la Selva. 
55 Resulta interessant la creació de models d’escrit per comparèixer l’Administració en els procediments judicials 

com a tercer interessat. 
56 Tot i que es pot tractar d’una forma d’acompanyament necessària de l’Administració, no es podria considerar 

una solució pròpiament dita si les persones que han estat desnonades es troben en situació d’exclusió 

residencial. 
57 Les oficines locals de Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Girona i Figueres i l’oficina comarcal del Gironès. 
58 Mesura inclosa en la Llei 24/2015 per a casos de desnonaments d’habitatge habitual quan hi ha exclusió 

residencial i la propietat de l’habitatge és d’un gran tenidor obligat. 
59 S’entén que les dades dels casos en què s’ha intervingut són representatives, ja que les oficines vehiculen el 

cas i el deriven a Ofideute. Per tant, si tenim la informació que no han aportat sobre els lloguers socials 

d’aquell total de casos per part d’Ofideute, podem saber la cobertura general dels lloguers socials sobre els 

casos totals de desnonament en què l’Administració ha intervingut. Les dades que aporta l’Agència de 

l’Habitatge són per a l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, 

el Ripollès i la Selva. L’Agència de l’Habitatge (AHC) respon que no disposa d’informació sobre les següents 

qüestions, respecte de les quals es demanaven dades: nombre d’ofertes notificades per part de grans 

tenidors, nombre de comunicacions per requerir oferta, nombre de casos amb incompliment i tipus 

d’incompliment (no fer l’oferta o oferta no adequada), nombre d’expedients incoats per incompliment i de 
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cobertura total dels lloguers socials obligatoris puja al 25 % dels casos en què s’ha intervingut 

des de les administracions (Ofideute compta amb 241 lloguers socials signats entre 2019 i 

2020, amb 86 i 155 contractes, respectivament).60 Es tracta d’una dada no conclusiva, ja que 

no sabem quants dels casos eren susceptibles de rebre una oferta, però els problemes que 

s’assenyalen és que aquestes ofertes tarden més del compte, que hi ha canvis de propietat 

que les dificulten i que, en alguns casos, les condicions no complien la normativa. Els 399 

lloguers socials obligatoris aconseguits en el període 2019-2020 signifiquen una solució 

residencial per  al 14,4 % dels 2.270 desnonaments totals practicats en aquests dos anys. 

Cal mencionar també que, en preguntar per les intervencions en situacions d’ocupació61 i, 

per tant, no estrictament per desnonaments, es detecta que el nombre és més alt: 386 el 

2019 i 263 el 2020, mentre que els casos amb desnonament eren de 199 i 230, 

respectivament, fet que es pot deure al treball previ abans del desallotjament.62 En 

qualsevol cas, si ho comparem amb el nombre de denúncies per ocupacions, resulta que el 

2019 es va intervenir en el 67,5 % d’aquests casos i el 2020 en el 33,5 %.63 Crida l’atenció 

el nombre de casos d’ocupació en què s’ha intervingut al municipi de Salt, de 590 i 658 

casos anuals els anys 2019 i 2020, respectivament, quantitats properes quant a magnitud a 

les denúncies que reporta el Departament d’Interior per a tota la demarcació (572 i 786, 

respectivament), de manera que per a tota la província resulten uns percentatges 

d’intervenció del 170 % i el 117 % dels casos denunciats en ambdós anys. Aquest indicador 

s’entén si tenim en compte que no totes les ocupacions es denuncien, però sí que 

s’acompanyen des de les administracions i que, als municipis urbans amb més població i 

exclusió residencial,64 hi ha moltes persones que accedeixen sense títol i de forma precària 

als habitatges. 

                                                      
sancions, distinció de les dades anteriors segons si la propietat és d’un gran o petit tenidor, d’una persona 

física o jurídica. 
60 L’augment del 80 % de lloguers socials signats el 2020 respecte del 2019 s’explica tenint en compte la inclusió 

en la normativa d’aquesta obligació per a alguns casos d’ocupació, a més de la tasca dels serveis d’Ofideute. 

L’Agència no ha aportat informació sobre els casos d’incompliment de la norma que ha detectat ni sobre els 

procediments sancionadors que hagi pogut incoar. 
61 Han respost 10 de les 14 oficines d’habitatge: Girona, Olot, Palafrugell i el Baix Empordà no han respost. 
62 Cal tenir en compte que, des de la Diputació de Girona, s’ha impulsat un grup de treball en habitatge sobre 

ocupacions irregulars i que, des del Pla de Serveis d’Habitatge de la Diputació, s’ofereix una línia 

d’assessorament específic sobre ocupacions irregulars. En el marc d’aquest treball realitzat durant els darrers 

anys, s’han plantejat actuacions municipals relacionades amb la gestió de les ocupacions irregulars 

(especialment les ocupacions de tipus social) molt més enllà de la fase del desnonament. Les actuacions 

poden anar des de la mediació per a la regularització, la mobilització del parc ocupat, temàtiques de 

subministraments bàsics, iniciatives de treball transversal a escala local (seguretat, habitatge, serveis socials, 

padró, etc.). Aquest treball previ i l’impuls d’actuacions municipals en aquest àmbit pot ser l’explicació a 

aquestes actuacions que superen els desnonaments i van més enllà. 
63 En alguns municipis, els percentatges són menors. A Figueres, per exemple, s’ha intervingut en 47 casos i 

s’han detectat 244 ocupacions; per tant, s’intervé en un 19 % d’aquestes situacions. 
64 El cas de Salt és, tanmateix, paradigmàtic, en el sentit que presenta les característiques esmentades, però 

també perquè no es pot deslligar de les dinàmiques de la ciutat de Girona, la capital de la província, amb la 

qual comparteix espai físic i funcional. Val a dir que l’oficina local de Girona no ha respost sobre actuacions 

en ocupacions, fet que possiblement augmenta la dinàmica comentada. 
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En els casos d’ocupació en què s’ha intervingut, els grans tenidors són els propietaris 

majoritaris en un 83,9 % l’any 2019 i en un 91,3 % el 2020, i en el 28,5 % d’aquests casos 

s’han realitzat intervencions socials en les comunitats dels edificis d’habitatges.65 El tipus 

de solucions en les ocupacions són els lloguers socials per regularitzar o reallotjar, 

l’empadronament per activar l’acompanyament i la distinció del tipus d’ocupacions a l’hora 

d’actuar. Com a problemàtiques a afrontar, es mencionen: la connexió irregular de 

subministraments que produeix talls en edificis ocupats, problemes a la comunitat per 

impedir la connexió, queixes a la policia local i en l’àmbit polític, impagaments de les quotes 

de comunitat66 en finques amb divisió horitzontal, etc. Les oficines d’habitatge detecten 

problemes similars en zones no urbanes, amb els reptes que genera la intervenció en 

urbanització difusa, així com l’atracció que poden generar per a algunes activitats 

delinqüencials els habitatges buits en aquestes zones. 

Figura 62. Casos de desnonaments, desnonaments practicats i percentatge de cobertura 
institucional 

 
Desnonaments 

2019 
Desnonaments 

2020 

Nombre de casos gestionats per 
les oficines 

889 709 

Nombre de llançaments practicats 
segons el CGPJ 

1.793 977 

Percentatge aproximat de 
cobertura 

49,6 % 72,6 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels qüestionaris i del CGPJ. 

Figura 63. Casos de desnonaments amb intervenció pública per tipus i propietat de l’habitatge a la 
província (en percentatges) 

 
Casos 
2019 

Casos 
2020 

Tipus 2020 
CGPJ 

Hipotecaris 10,0 % 8,1 % 24,1 % 

Lloguers 45,0 % 53,1 % 69,8 % 

Ocupacions 27,6 % 38,8 % 6,1 % 

                                                      
65 Han respost 7 de les 14 oficines consultades per a la primera qüestió i 4 per a la segona. 

66 Legalment, corresponen costejar-les a la propietat, igual que els impostos, almenys mentre no es regularitzi 

la situació. 
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Grans tenidors 71,1 % 77,5 %  

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels qüestionaris. 

Figura 64. Nombre d’expedients a les oficines de la xarxa Ofideute67 

 
2019 2020 

 

Intermedia
ció 

hipotecàri
a 

Mediac
ió 

lloguer 
Total 

Interme
diació 

hipotec
ària 

Mediaci
ó 

lloguer 

LSO68 
ocupa
cions 

Total 

Nombre 
d’expedients 
iniciats 

57 58 115 25 88 54 167 

Percentatge  
sobre el total 

49,6 % 50,4 % 100,0 % 15,0 % 52,7 % 32,3 % 100,0 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Figura 65. Lloguers socials obligatoris, actuació/cobertura en desnonaments i protecció del lloguer 
social obligatori69 

 

2019 2020 
Període 2019-

2020 

Percentatge de LSO / 
Percentatge de  

cobertura pública dels 
desnonaments 

LSO Oficines 
d’habitatge 

95 63 158 39,6 % 

LSO Ofideute 86 155 241 60,4 % 

Total LSO 181 218 399 100,0 % 

Casos d’intervenció 
pública 

889 709 1.598 57,7 % 

Desnonaments 
practicats 

1.793 977 2.770 100 % 

                                                      
67 Consulteu el mapa de la xarxa en aquest enllaç. 
68 Sigla de lloguer social obligatori en alguns casos d’ocupacions en habitatges de grans tenidors, inclosa al DL 

17/2019, que va ampliar les mesures antidesnonaments de la Llei 24/2015. Actualment, aquesta protecció 

per als casos d’accés sense títol a l’habitatge està suspesa per la sentència 16/2021, de 28/01/2021, del Ple 

del Tribunal Constitucional. 
69 Utilitzem la sigla LSO per referir-nos al lloguer social obligatori a les figures i gràfics. 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ofideute/mapadeoficinas/!ut/p/z1/lZJfb4IwFMU_DY94CxSseyNzcRrdzDQCfVlKLdBFWoSq2z796v48zEwX-3bbe07O-aVAIQWq2F6WzEit2MbOGY2eyXwwuifYn6KnCUZxOB6OxgQHCGFYAQXKlWlMBRmrOGcOOojcQZ1o90J2DtKFXIudEQ6qWcPWws5cKtYdhQ2Xa8gGQZjnHglcn-PIxbkXufnAJy72PRxGfRaGuA_Jf0mofUZnToxg8rlwQW-r-u3sdlbaWMxUrlSFhvS7BqQ_NSA9qWF18mW7pbHloJURrwbS60AkRxSX02e2ff9s-pEHiytxnhiS1dAaTkmwuHtAAXrEVxtavuVG519_JlZ5QCzIVhSiFW1v19rrypimu3GQ5XI49Eqty43ocV076C9JpTsL8vcmNHVNgjeXZvNpsQyb_fuyqBPSxR-X56bJ/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3apath%3a%2Fahcca/web/serveis/ofideute/mapadeoficinas
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Percentatge de LSO 
sobre el total dels 
casos d’intervenció 

20,4 % 
30,7 
% 

25,0 % 
 

Percentatge de LSO 
sobre el total dels 
desnonaments 

10,1 % 
22,3 
% 

14,4 % 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de les oficines d’habitatge i de l’AHC. 

De la intervenció pública per aturar els desnonaments (accions per posposar-los, negociar 

solucions o aconseguir lloguers socials, etc.) i de l’acció de la resta d’operadors implicats 

(operadors jurídics i privats, grau de coresponsabilització i/o de compliment de la normativa), 

en resulten unes necessitats d’habitatge d’emergència que s’expressen en la Mesa 

d’Emergències, en aquest cas la de Catalunya, ja que cap municipi de la província té mesa 

pròpia. Les dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per als anys 2019 i 2020 mostren 

que s’han iniciat expedients en 401 casos i que durant el període esmentat s’han adjudicat 

habitatges en 184 d’aquests casos (per tant, en un 45,9 %), mentre que un 54,1 % dels 

casos resta en espera d’habitatge (consulteu les dades per comarques a les figures 119 i 

120 de l’annex).70 Anualment, l’adjudicació va ser del 42,3 % el 2019 i del 52,5 % el 2020, 

de manera que van quedar pendents o descoberts un 57,7 % i un 47,5% dels casos, 

respectivament. El temps d’espera des que la resolució de la Mesa és efectiva fins que té 

lloc l’adjudicació i assignació d’habitatge era de 2,4 mesos el 2019 i de 5,5 mesos el 2020.71 

Per tant, augmenta el percentatge d’adjudicació el 2020, però també el temps d’espera i, en 

nombres absoluts, les adjudicacions d’habitatge són menors (74 el 2020 i 110 el 2019), 

alhora que es redueix el nombre d’expedients iniciats, un 45,8 %. 

Els reallotjaments de la Mesa d’Emergències en el període 2019-2020 signifiquen una 

solució o cobertura residencial per a l’11,5 % dels 1.598 casos de desnonaments en què 

les administracions han intervingut i per al 6,6 % dels 2.270 desnonaments totals practicats 

en aquests dos anys. Tenint en compte que les persones en risc d’exclusió residencial per 

trobar-se en situacions de vulnerabilitat i d’emergència econòmica i social poden sol·licitar 

el reallotjament, tot i que no es disposa de dades de quants dels desnonaments totals 

practicats compleixen els requisits, la cobertura actual és força baixa. 

                                                      
70 Els expedients iniciats són els expedients amb data de registre durant l’any en curs. Els habitatges adjudicats 

són expedients sense tancar a 31 de desembre amb data d’adjudicació durant l’any en curs i els habitatges 

lliurats són expedients tancats a 31 de desembre de l’any en curs amb resolució favorable amb assignació 

d’habitatge.  
71 El temps d’espera mitjà és el període de temps en dies naturals entre la data de resolució a la Mesa i la data 

d’adjudicació de l’habitatge en reallotjaments per assignació d’habitatge de l’AHC; per tant, correspon al 

temps que passa entre la data de resolució de l’òrgan tècnic col·legiat i la de l’adjudicació de l’habitatge. 
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Figura 66. Resum d’actuacions de la Mesa d’Emergències a la província el 2019 

 

Expedient
s iniciats 

Habitatge
s 

adjudicats 

Habitatge
s lliurats 

Sense 
adjudicació 

Amb  
adjudicaci

ó 

Temps 
d’espera 

(dies) 

Temps 
d’espera 

(mesos) 

Unitats 260 17 93 150 110 71 2,4 

Percentatg
e  total 

100 % 6,5 % 35,8 % 57,7 % 42,3 % 
  

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

Figura 67. Resum d’actuacions de la Mesa d’Emergències a la província el 2020 

 

Expedient
s iniciats 

Habitatge
s 

adjudicats 

Habitatge
s lliurats 

Sense 
adjudicaci

ó 

Amb 
adjudicaci

ó 

Temps 
d’espera 

(dies) 

Temps 
d’espera 

(mesos) 

Unitats 141 11 63 67 74 165 5,5 

Percentatg
e total 

100 % 7,8 % 44,7 % 47,5 % 52,5 % 
  

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

Figura 68. Mesa d’Emergències, actuació/cobertura en desnonaments i protecció dels 
reallotjaments a la província 

 2019 2020 2019-2020 

Adjudicacions de la Mesa 110 74 184 

Casos d’intervenció pública 889 709 1.598 

Desnonaments practicats 1.793 977 2.770 

Percentatge de la  Mesa sobre el 
total dels casos d’intervenció 

12,4 % 10,4 % 11,5 % 

Percentatge de la Mesa sobre el 
total de desnonaments 

6,1 % 7,6 % 6,6 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de les oficines d’habitatge i de l’AHC. 
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Ajuts al manteniment de l’habitatge 

Pel que fa a les prestacions al lloguer, ajuts no associats a desnonaments concedits a les 

persones amb dificultats per atendre els pagaments, el nombre d’ajuts a la demarcació el 

2020 representa el 12,4 % dels concedits a Catalunya i del 2019 al 2020 augmenten un 11,2 

% a Girona i un 6,4 % a Catalunya. La quantia dels ajuts a la demarcació el 2020 representa 

l’11,4 % dels imports a Catalunya i del 2019 al 2020 han augmentat un 4,8 % a Girona i un 

0,4 % a tot Catalunya. Cal recordar que el pes poblacional del territori que s’estudia respecte 

de tot Catalunya era del 9,9 % el 2020 i que la demarcació representa un 9,1 % dels 

habitatges principals de lloguer en l’àmbit català. L’any 2018 tant el nombre d’ajuts com la 

quantia eren més alts i va marcar un pic dins el període 2015-2020. 

La distribució d’aquest tipus d’ajuts per comarques presenta certa correspondència amb el 

seu pes poblacional respecte del total de la província, tot i que no són els mateixos valors. 

Ja s’ha vist que el pes del lloguer dins les tinences de cada comarca és similar; per tant, no 

es pot concloure que es tracti d’un repartiment desigual. No tenim informació per a la 

demarcació sobre el perfil dels beneficiaris, tan sols es disposa de la referència a Catalunya 

(vegeu la distribució comarcal i el perfil a les figures 121 a 123 de l’annex 5.1).72 

 

Figura 69. Evolució del nombre d’ajuts al lloguer: Girona província i Catalunya 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Girona 4.625 6.188 7.122 7.881 6.157 6.846 

Catalunya 38.299 50.380 59.919 65.281 52.073 55.420 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 

 

Figura 70. Evolució dels imports dels ajuts al lloguer: Girona província i Catalunya (en euros) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Girona 7.936.648 € 10.728.722 € 12.284.611 € 13.714.594 € 11.028.406 € 11.555.799 € 

                                                      
72 Les dades en l’àmbit català són del 2019, les darreres publicades a la web de l’Agència de l’Habitatge. Com a 

resposta a la petició d’informació realitzada a l’ens públic esmentat, no s’han aportat dades qualitatives per 

a aquest tipus de prestació per al 2020 per al cas de les ajudes al pagament del lloguer. Tampoc en els casos 

de tots els tipus d’ajuts, sobre la relació entre el nombre d’expedients tramitats i les ajudes finalment 

concedides, així com sobre tipologies de les unitats familiars, com el cas de famílies monoparentals. 
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Catalunya 70.452.345 € 94.274.558 € 112.058.870 € 122.617.478 € 101.066.921 € 101.442.556 € 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 

 

Pel que fa a les prestacions d’especial urgència, ajuts concedits per pagar el lloguer o 

hipoteca a les persones amb perill de pèrdua d’habitatge (i, per tant, amb amenaça de 

desnonament), el nombre d’ajuts a la demarcació el 2019 representa el 8,9 % dels concedits 

a Catalunya i del 2018 al 2019 han disminuït un 19,8 % a Girona i un 13,7 % a Catalunya. 

La seva quantia a la demarcació el 2019 representa el 8,4 % del total català i del 2018 al 

2019 ha disminuït un 17,9 % a Girona i un 8,9 % a Catalunya. L’any 2016 tant el nombre 

d’ajuts com la quantia marquen el pic més elevat del període 2015-2019. Cal tenir en compte 

com a referència que la província va concentrar el 17 % dels desnonaments a Catalunya el 

2020: si calculem el percentatge de cobertura que signifiquen els 154 ajuts del 2019 respecte 

dels 1.794 desnonaments practicats el mateix any, tenim que han arribat al 8,6 %; els 111 

ajuts del 2020 van arribar a l’11,4 % dels 977 desnonaments practicats en aquest any. El 

nombre d’ajuts va disminuir un 27,9 % del 2019 al 2020, però la cobertura va augmentar, ja 

que hi va haver menys desnonaments. 

La distribució d’aquest tipus d’ajuts per tipus és coherent amb la tipologia dels 

desnonaments, i les ajudes concentren un pes més gran —en nombre i quantia— el darrer 

any (2019) amb dades en lloguers i desnonaments.73 Per comarques i per a l’any 2019 (el 

darrer amb dades), la distribució d’ajuts urgents presenta certa correspondència amb la 

distribució dels desnonaments practicats per partits judicials, a excepció de la Garrotxa 

(partit judicial d’Olot), que concentrava el 9,8 % dels ajuts pel 2,2 % dels desnonaments, o 

el Baix Empordà (partits judicials de la Bisbal i Sant Feliu de Guíxols), que concentrava el 

20 % dels llançaments i va rebre el 10,2 % dels ajuts. Si ens fixem en l’evolució del perfil 

dels beneficiaris a la demarcació del 2019 al 2020, veiem que augmenten els més grans 

de 35 anys, les famílies monoparentals (un 23 % el 2019 i un 26,3 % el 2020, que són la 

segona composició més important i la primera específica),74 alhora que el pes dels ingressos 

mitjans entre les franges baixes-mitjanes (consulteu les figures 124 i 125, referents a 

ambdues temàtiques, a l’annex). 

                                                      
73 No queda clara en les dades consultades la diferència de tipologia dels ajuts d’emergència entre les categories 

«lloguer», «hipoteca» i «desnonament», perquè, si tots tres van destinats a evitar la pèrdua de l’habitatge, 

s’entén que poden derivar en un desnonament. Tanmateix, el darrer tipus es refereix a quan ja hi ha un 

procediment oficial obert i els altres dos s’activen just abans, per evitar-lo. 
74 Les entitats socials gironines que treballen en l’àmbit de l’habitatge coincideixen a destacar que les famílies 

monoparentals representen un dels perfils específics d’exclusió residencial que augmenten amb la pandèmia. 
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Les dades obtingudes dels qüestionaris75 mostren algunes tendències respecte d’ambdós 

tipus d’ajuts (pagament del lloguer i pèrdua de l’habitatge), en concret, que són 

pràcticament tots destinats al lloguer. Els percentatges dels destinats a hipoteques varien 

del 0,1 % al 5 %, segons la font de les dades,76 però és clar que la majoria dels ajuts per fer 

front a la pèrdua de l’habitatge (desnonament) es destinen al lloguer.  

 
Figura 71. Evolució del nombre d’ajuts d’especial urgència: Girona província i Catalunya 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Girona 225 229 164 192 154 

Catalunya 2.851 2.891 2.549 2.012 1.737 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 

Figura 72. Distribució percentual sobre el total del nombre d’ajuts segons tipus el 2019: Girona 
província i Catalunya 

 Lloguer Hipoteca Desnonament 

Girona 84 % 6 % 10 % 

Catalunya 77 % 7 % 16 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 

Figura 73. Distribució en nombre i percentatge sobre el total del nombre d’ajuts segons tipus el 
2020: Girona província i Catalunya 

 
Lloguer Hipoteca 

Desnonamen
t 

2019-2020 

Nombre de 
desnonaments 

90 4 17 111 

Percentatge sobre el 
total 

81 % 4 % 15 % −27,9 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

Figura 74. Evolució dels imports dels ajuts d’especial urgència: Girona província i Catalunya (en 

                                                      
75 Responen totes les oficines d’habitatge que han participat en el qüestionari, excepte la de Girona i la comarcal 

de la Selva. 
76 La correspondència entre les dades publicades sobre les ajudes totals i les dels qüestionaris no és exacta 

(6.311 ajuts el 2019 segons les primeres i 7.332 segons les dades de les oficines d’habitatge); per tant, 

segurament hi ha barrejades ajudes pròpies o d’altres institucions i línies. 



 

Diputació de Girona  69 
 

euros) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Girona 395.744 408.005 280.067 367.911 301.896 

Catalunya 5.384.292 5.565.218 4.972.738 3.941.779 3.592.084 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 

 

Figura 75. Distribució percentual sobre el total de l’import dels ajuts segons tipus el 2019: Girona 
província i Catalunya 

 Lloguer Hipoteca Desnonament 

Girona 81 % 5 % 14 % 

Catalunya 73 % 6 % 21 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 

Figura 76. Nombre d’ajuts, percentatge segons tipus i creixement interanual 2019-2020, segons les 
oficines d’habitatge 

 
2019 2020 

% ∆ 2019-
2020 

Total en nombre 
d’ajuts 

Ajuts per a lloguer 
99,8 
% 

99,9 
% 

8,4 % 15.261 

Ajuts per a hipoteca 0,2 % 0,1 % 10 % 21 

Total en nombre d’ajuts 7.332 7.950   

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels qüestionaris. 

 

Cal destacar que, degut a la pandèmia, ha calgut activar ajudes per als residents en parc 

públic, com mostren les dades per al cas dels habitatges de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya a la província: 1.435 ajuts el 2019 i el 2020, amb una quantitat de 835.200 euros 
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per al 2020, lleugerament superior a la del 2019. Cal comptar aquests ajuts a part dels ajuts 

al pagament del lloguer i de les prestacions d’especial urgència.77 

Figura 77. Ajuts a residents del parc de l’AHC (ajuts implícits) 

 2019 2020 Variació interanual 

Nombre 
d’ajuts 

725 710 −2,1 % 

Quantitat 820.300 835.200 1,8 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

A la figura següent, s’aporta un resum de les actuacions per evitar la pèrdua de l’habitatge 

juntament amb els ajuts, a manera de balanç de la cobertura pública de solucions en 

desnonaments 2019-2020 a la província de Girona: 

Figura 78. Balanç de la cobertura pública de solucions en desnonaments (2019-2020) 

 2019 2020 2019-2020   

Casos d’intervenció 889 709 1.598   

Desnonaments 
practicats 

1.793 977 2.770 
Percentatge  
d’intervinguts 

Percentatge 
practicats 

Lloguer social 
obligatori 

181 218 399 25 % 14,4 % 

Reallotjament de la 
Mesa 

110 74 184 11,5 % 6,6 % 

Ajudes d’emergència 154 111 265 16,6 % 9,6 % 

Total cobertura LSO, reallotjament, ajudes 53,1 % 30,6 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de les oficines d’habitatge i de l’AHC. 

Ajuts per la COVID-19 i mesures específiques d’habitatge per la pandèmia 

Les dades de les oficines locals i comarcals aporten informació important sobre els ajuts 

específics per la pandèmia78 per al 2020: 1.050 ajuts tramitats i 589 concedits; és a dir, un 

                                                      
77 Moltes administracions han aturat desnonaments en habitatges propis durant la pandèmia, tot i que algunes 

de les normes específiques els exceptuaven, mesura necessària en una situació de crisi. També s’han aplicat 

reduccions o prorrateigs de lloguers al parc públic. 
78 No han respost Girona, Olot, Figueres, l’Alt Empordà i la Selva. 
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56,1 % amb resposta positiva. Segons algunes respostes, el motiu seria que no es va poder 

fer filtratge previ segons si es complien les condicions, que els requeriments posteriors 

demanaven molta documentació que les persones no van aportar o l’existència de bretxa 

digital en els sol·licitants, fet que va derivar en nombrosos desistiments. Per a aquest mateix 

any, en afegir el pes dels ajuts d’habitatge per la pandèmia, la distribució total segons tipus 

varia, però els destinats al lloguer són igualment la majoria (93,0 %), seguits dels ajuts per 

la COVID-19 (6,9 %) i dels ajuts per hipoteca (0,1 %). Segons l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya, el nombre d’ajuts extraordinaris al lloguer per la COVID-19 actualitzats fins al 

març del 2021 ha augmentat fins a 1.806 tramitats, amb 448 resolts favorablement, xifra 

menor que els concedits segons les oficines locals només el 2020. A més, el percentatge 

de sol·licituds desfavorables respecte de les resoltes seria del 75,2 %, mentre que les dades 

de les oficines assenyalen un percentatge menor, del 43,9 % de no concedides.79 

Figura 79. Nombre d’ajuts d’habitatges específics per la pandèmia 

 Tramitats Concedits 

Any 2020 1.050 589 

Percentatge de concedits 56,1 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels qüestionaris. 

Figura 80. Distribució dels ajuts totals per tipus segons les oficines d’habitatge 

 
Percentatge 
segons tipus 

Ajuts per a lloguer 93,0 % 

Ajuts per a hipoteca 0,1 % 

Ajuts per COVID-19 6,9 % 

Total en número 8.539 

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels qüestionaris. 

Figura 81. Ajuts extraordinaris al lloguer per la COVID-19 (Resolució TES/1047/2020, de 12 de 
maig) a data 31/3/2021 

                                                      
79 Cal entendre que, a més de possibles biaixos entre fonts distintes de dades, el fet que les ajudes de la 

Generalitat incloguin el primer trimestre del 2021 fa disminuir el percentatge d’ajudes concedides. 
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Girona 
(demarcació) 

1.852 1.806 448 100,0 24,8 % 75,2 % 1.117.614,09 

 
Alt Empordà 

336 324 24 5,4 7,4 % 92,6 % 55.624,44 

Baix 
Empordà 

364 364 38 8,5 10,4 % 89,6 % 92.175,34 

Cerdanya 49 49 20 4,5 40,8 % 59,2 % 38.104,78 

Garrotxa 47 28 19 4,2 67,9 % 32,1 % 46.277,04 

Gironès 343 341 108 24,1 31,7 % 68,3 % 27.6155,36 

Osona 2 2 1 0,2 50,0 % 50,0 %  

Pla de 
l’Estany 

58 58 21 4,7 36,2 % 63,8 % 51.140,75 

Ripollès 27 27 4 0,9 14,8 % 85,2 %  

Selva 626 613 213 47,5 34,7 % 65,3% 54.6149,98 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

Pel que fa a les actuacions per aplicar les mesures per amortir els impactes de la pandèmia 

sobre el manteniment de l’habitatge aprovades durant el 2020, és a dir, les pròrrogues 

obligatòries dels contractes de lloguer que s’extingeixen i els prorrateigs o reduccions de les 

rendes obligades pels grans tenidors i a negociar amb la resta, es disposa de molt poques 

dades, ja que les respostes als qüestionaris en aquest aspecte han estat residuals i 

incompletes (2-3 respostes). De 87 actuacions en casos de lloguer de 5 oficines,81 el 22 % 

se centraven en la no extinció del contracte i el 78 %, en el prorrateig de rendes, sense 

informació respecte del tipus de propietat.82 Les dades facilitades per l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya aporten un xic més d’informació: 147 pròrrogues de contracte 

gestionades el 2019 i 112 el 2020; per tant, amb una reducció del 23,8 %; i 4.861 prorrateigs 

                                                      
80 Per protecció de dades personals, l’AHC no ha informat d’imports per a aquells àmbits territorials que 

comptabilitzen 5 o menys casos. 
81 Lloret de Mar, Banyoles, Girona, Blanes i l’oficina comarcal del Gironès. 
82 La normativa distingeix les mesures de prorrateig entre grans i petits tenidors i, davant la falta d’acord, és 

obligatòria per als primers però no per als segons. 
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de rendes el 2020,83 que es van concentrar principalment als primers tres mesos després 

de la declaració de l’estat d’alarma (abril, maig i juny del 2020) i van ser molt residuals 

posteriorment (juliol, agost i setembre: 0,6 % del total mensualment, davant de percentatges 

propers al 32-33 % els mesos anteriors). Cal tenir en compte que, el 2020, en el 87,5 % dels 

casos la propietat era d’un petit tenidor i en un 12,5 %, de grans propietaris, i que aquesta 

distinció no afecta legalment la pròrroga dels contractes, però sí els prorrateigs (obligatoris 

per als segons i voluntaris per als primers). És complex dimensionar la cobertura d’ambdues 

en relació amb el panorama general dels lloguers, ja que no es disposa de dades sobre 

quants contractes de lloguer han vençut el 2020 o quantes situacions d’impagaments s’han 

produït degut a la crisi provocada per la pandèmia. Però la reducció d’actuacions de pròrroga 

del 2020 no encaixa amb la nova previsió legal per la pandèmia, que les va convertir en 

preceptives en cas de vulnerabilitat, aspecte que es dona també amb els prorrateigs 

obligatoris per manca d’acord amb els grans tenidors, que igual que la pròrroga han anat 

ampliant el seu període d’aplicació i han arribat actualment fins al 9 d’agost del 2021.84 És 

probable que les dades oficials no captin l’efecte d’aquestes mesures, sovint acordades 

entre privats per aplicació de la normativa o en seu judicial. 

Pel que fa a les mesures de moratòria dels desnonaments, tan sols es notifiquen 10 casos 

aturats per moratòria amb resposta de 2 municipis, fet que es pot adduir, a més de la manca 

de dades, a la constatació que la primera moratòria establerta pel RDL 11/2020 era poc 

efectiva i reduïda a la vulnerabilitat vinculada expressament a la pandèmia i que les dades 

per a l’any 2020 no capten els efectes de la seva ampliació a través del RDL 37/2020, que 

inclou alguns casos d’ocupació i referencia la definició de vulnerabilitat tan sols a criteris 

d’ingressos. Recentment, la moratòria que finalitzava amb l’estat d’alarma, el 9 de maig, s’ha 

allargat fins al 9 d’agost; per tant, les dades de desnonaments del 2021 sí que mostraran 

els seus efectes. No es disposa de respostes significatives sobre els impactes la moratòria 

hipotecària, crèdits ICO per pagar el lloguer, etc. (ni a través de les fonts de dades de les 

oficines d’habitatge, ni per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya). 

 
Figura 82. Pròrrogues de contracte i prorrateigs o reduccions de lloguers els anys 2019 i 2020 

Nombre de pròrrogues de 
contracte gestionades per mesos 

2019 2020 
 

                                                      
83 El 2019 no existia aquesta mesura legal. S’entén que les pròrrogues de contracte ja es treballaven en el pla 

de la negociació el 2019, tot i que la mesura legal obligada pels grans tenidors s’aprovà el 2020, en el context 

de la pandèmia. 
84 Es tracta de pròrrogues de 6 mesos des que s’activen. El període d’aplicació de la mesura era inicialment fins 

2 mesos després de la vigència de l’estat d’alarma i s’ha anat allargant amb les diverses pròrrogues. 

Actualment, acabat ja l’estat d’alarma, se n’ha ampliat de nou la vigència fins al 9 d’agost. El mateix passa 

amb els prorrateigs o reduccions del 50 % del lloguer, obligatoris per a grans tenidors, per un màxim de 

quatre mesos en aquest cas. 
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Contractes nous 132 107  

Renovacions i altres 15 5  

Nombre de prorrateigs o 
reduccions gestionats per mesos 

2019 2020 Percentatge total 

Abril - 1.608 33,1 % 

Maig - 1.598 32,9 % 

Juny - 1.564 32,2 % 

Juliol - 31 0,6 % 

Agost - 30 0,6 % 

Setembre - 30 0,6 % 

Percentatge de grans tenidors i 
petits tenidors 

2019 2020 
 

Grans tenidors 15,0 % 12,5 %  

Petits tenidors 85,0 % 87,5 %  

Consultes sobre moratòria 
hipotecària, crèdits ICO lloguer i 
altres mesures (decrets lloguer - 
COVID-19) 

- - 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Actuacions per reduir el sobreendeutament 

Pel que fa a les actuacions d’intermediació hipotecària, segons les respostes d’oficines 

d’habitatge locals i comarcals,85 el 2019 es van atendre 430 casos i el 2020, 205; per tant, 

hi va haver  una reducció interanual del 31,1 % de casos atesos. Pel que fa al tipus de 

solucions obtingudes, a més de l’assessorament com a actuació informativa i 

d’acompanyament en relació amb el sobreendeutament en l’habitatge, es mencionen les 

dacions en pagament, les moratòries recollides a la normativa, lloguers socials, 

cancel·lacions del deute i negociacions d’aquest deute. Tanmateix, no s’aporta informació 

suficient per extreure indicadors de distribució segons tipus. Segons les dades de l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya de la xarxa Ofideute, el 2019 es va mediar en 104 casos i el 

2020, en 59; per tant, hi va haver una reducció interanual del 43,3 %. Tanmateix, els casos 

amb acord pactat augmenten del 24 al 29 % i es redueixen els acords refusats per les entitats 

financeres del 21 al 8 %. 

 

                                                      
85 No es disposa d’informació sobre Olot, Blanes i Figueres per als anys 2019 i el 2020, ni de Girona per al 2020. 
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Figura 83. Intermediació hipotecària d’Ofideute el 2019 

 

Assessoram
ent 

Intermediació 
Altres 

(informació, 
canvi de 

procediment) 

Total 

 

Acord 
pactat 

Acord 
refusat per 

l’entitat 
financera 

Altres (interessat, 
proposta no 

perfeccionada) 

Girona 
província 

28 25 22 20 9 104 

Percentatge  
sobre el total 

27 % 24 % 21 % 19 % 9 % 100 % 

Alt Empordà 2 1 1 4 2 10 

Baix 
Empordà 

2 3 1 2 - 8 

Cerdanya - - 1 - - 1 

Garrotxa 2 - - - - 2 

Gironès 5 6 11 4 4 30 

Pla de 
l’Estany 

2 2 - - - 4 

Ripollès - 1 - 3 - 4 

Selva 15 12 8 7 3 45 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 

Figura 84. Intermediació hipotecària d’Ofideute el 2020 

 

Assessoram
ent 

Intermediació 
Altres 

(informació, 
canvi de 

procediment) 

Total 

 

Acord 
pactat 

Acord 
refusat per 

l’entitat 
financera 

Altres (interessat, 
proposta no 

perfeccionada) 

Girona 
província 

22 17 5 6 9 59 

Percentatge  
sobre el total 

37 % 29 % 8 % 10 % 15 % 100 % 

Alt Empordà 2 1 1 
 
- 

 
- 

4 

Baix 
Empordà 

4 2 - - 3 9 

Cerdanya - - - - - - 

Garrotxa - - - 1 - 1 
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Gironès 5 7 2 2 1 17 

Pla de 
l’Estany 

- 2 - - 1 3 

Ripollès 2 1 - - - 3 

Selva 9 4 2 3 4 22 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

2.5. Conclusions o síntesi de la diagnosi 

La província disposa d’un volum d’habitatges principals en proporció amb la població 

gironina, de manera prou similar a la mitjana catalana, però els habitatges secundaris 

representen un terç dels de Catalunya i un terç del total d’habitatges de tota la província. 

La distribució dels habitatges segons tipus manté una proporció amb la població pel que fa 

als habitatges principals (residència habitual), que representen un 9,9 % del total a 

Catalunya. Alhora, concentra el 30,1 % dels habitatges secundaris de Catalunya (no 

residència habitual), tan sols superada per la província de Barcelona. Dins la província, els 

habitatges principals tenen un pes del 59,7 %, seguits dels secundaris, amb un 29 %, i els 

buits, amb un 11,3 %; és a dir, hi ha menys habitatges principals sobre el total que la mitjana 

catalana (76,2 %) i més habitatges secundaris que l’indicador a Catalunya (11,6 %). 

Els preus del lloguer han pujat lleugerament el darrer any, tot i la davallada en el nombre de 

contractes (−13,9 %), en contrast amb la tendència estable catalana. Els preus presenten 

notables diferències de valor entre comarques. El pes del lloguer dins el tipus intern de 

tinences és del 24,9 % dels habitatges principals.  

Els preus actuals són superiors —un 4,2 % més— al pic previ a la crisi del 2008 i han 

augmentat un 28,2 % del 2013 al 2020. Mentre els diferencials de preus 2019-2020 a 

Catalunya i a la regió metropolitana de Barcelona són testimonials (−0,1 i −0,2%), a la 

província són del 2,4 % i a comarques són sempre quemes alts de l’1 %. Destaquen els 

augments del 7,6 % a la Cerdanya, el 6,4 % al Pla de l’Estany i el 5,5 % al Ripollès. El 2020, 

el preu mitjà del lloguer a la província és de 556 euros; a l’extrem més alt se situen les 

comarques del Gironès (620 euros) i al més baix el Ripollès (405 euros). Girona és la segona 

província amb més habitatges principals de lloguer de tot Catalunya (2,4 % del total dels 

principals catalans i 9,1 % dels de lloguer) i també en el pes del lloguer respecte al tipus 

intern de tinences (24,9 %). 

El preu de l’habitatge de venda creix des del 2013 a la província. Del 2019 al 2020, 

l’habitatge de compravenda nou puja de preu, s’estabilitza el de l’usat, i Girona és l’única 
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demarcació de Catalunya on les persones jurídiques compren més, havent passat de l’11,8 

% de les transaccions el 2019 al 23,6 % de les compravendes d’habitatge nou el 2020. 

A diferència de l’augment dels lloguers, de creixement logístic, la pujada del preu de 

compravenda dels habitatges és lineal. El nombre de transaccions baixen per la pandèmia 

el segon trimestre del 2020, però es recuperen després, de forma similar als contractes 

signats de lloguer. El tipus d’habitatges amb més pes en les compravendes el 2019 i el 2020 

són els usats (un 82,9 % el 2020, davant d’un 16,2 % els nous i un 0,9 % els habitatges 

protegits). Segons el tipus d’adquirent, les persones jurídiques protagonitzen el 23,6 % de 

les compravendes d’habitatge nou i el 13,2 % de segona mà el 2020, amb un 12,4 % 

d’adquirents estrangers en el primer cas i un 28,1 % en el segon (les transaccions no 

comporten necessàriament que els compradors hi vagin a viure). 

La tendència decreixent d’habitatges nous iniciats s’aprofundeix molt i la demanda 

d’habitatge de protecció oficial creix, fins a arribar als 12.425 sol·licitants en llista d’espera. 

La quota de mercat de l’habitatge protegit és tan sols del 0,3 %. 

A la província s’han iniciat el 10,4 % d’habitatges construïts del total català el 2020 (21,9 % 

el 2008), concentrats al Baix i l’Alt Empordà (24 % i 20 %) i al Gironès (19,7 %). L’any 2020 

és el primer any on la variació interanual del nombre d’habitatges iniciats és negativa des 

del 2014, any en què es van iniciar menys habitatges en nombres absoluts després de la 

crisi del 2008 i fins a l’actualitat. La quota de mercat de l’habitatge protegit (percentatge 

d’habitatges iniciats protegits sobre el total) és tan sols del 0,3 % el 2020, mentre que el 

2008 era del 14 % (a Catalunya ha disminuït del 38,2 % al 17,1 %). Durant els darrers cinc 

anys, del 2015 al 2020, la demanda d’habitatge de protecció oficial ha augmentat un 79,3 % 

a la demarcació i un 69,3 % a Catalunya. La província concentra el 8,8 % de la demanda 

d’habitatge protegit de Catalunya, expressada al Registre de sol·licitants d’habitatge de 

protecció oficial i distribuïda per comarques seguint lògiques de pes poblacional. 

La pandèmia i els seus efectes poden donar lloc a una reducció de la turistització i un 

augment de llars principals que modificaria l’alta concentració de segones residències. 

Existeixen, però, dades insuficients per analitzar les noves tendències que poden emergir a 

curt i mitjà termini. 

L’alta concentració de segones residències a Catalunya —situada en especial a les 

comarques de l’Alt i el Baix Empordà, la Cerdanya i el Ripollès—podria agafar un 

protagonisme renovat a causa de la pandèmia, ja sigui amb la seva transformació en 

habitatge habitual, per part de les mateixes persones propietàries-llogateres o de nous 

habitants, o amb una intensificació de la cerca de segones residències. Temporalment, la 

pressió que la turistització provoca en l’ús residencial dels habitatges ha amainat. L’exemple 
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principal és la reducció de les places d’habitatge turístic en un any, del 58 % a Girona ciutat 

i del 36 % a la demarcació. La manca de dades no permet extreure una diagnosi concloent 

en ambdós aspectes. 

Baixen els desnonaments a causa de l’aturada judicial per la pandèmia, però augmenta el 

pes dels de lloguers, en passar del 62 % el 2019 al 70 % el 2020. La demarcació concentra 

el 17 % dels desnonaments de Catalunya: 1,3 desnonaments per cada 1.000 habitants, 

l’indicador d’exclusió residencial poblacional provincial més alt de tot Catalunya i per sobre 

de la mitjana (0,7). 

Si comparem les corbes catalanes i de la província, observem que a Girona els 

desnonaments van créixer anualment del 2013 al 2018, mentre que a Catalunya van 

descendir gradualment. L’evolució dels desnonaments s’ha mantingut en 1.965 anuals de 

mitjana, entre el 2013 i el pic de desnonaments del 2018 (2.120 llançaments practicats), per 

disminuir fins als 1.793 el 2019 i els 997 del 2020 (−45,4 %). Girona és la província amb 

més desnonaments per cada 1.000 habitants, i el valor de l’indicador el 2020 és d’1,3, 

mentre que a Catalunya és del 0,7, o a la província de Barcelona, del 0,6. El percentatge de 

desnonaments a la demarcació respecte del total català augmenta del 2013 al 2020 un 11,5 

%, similar al pes poblacional de la província, d’un 17 %. Es concentren als partits judicials 

de Girona, Figueres, la Bisbal d’Empordà, Santa Coloma de Farners (comarques del Gironès 

i el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà, el Baix Empordà—sense Sant Feliu de Guíxols— i la 

Selva —sense Blanes, que té partit propi). 

Les ocupacions d’habitatges segueixen actives i els desnonaments d’aquest tipus també, 

però l’estadística judicial no les mostra totes. Es tracta principalment de situacions d’accés i 

permanència sense títol, precari i insegur a l’habitatge. 

Les xifres de desnonaments practicats en la categoria «altres», que engloben els 

procediments derivats o bé de desnonaments per precari, d’ocupació d’habitatges o de 

processos derivats de família, es redueixen d’un 10 a un 6 %, percentatges que no inclouen 

els procediments penals. Així, l’accés precari a l’habitatge amb denúncia i comptabilitzat pel 

Departament d’Interior augmenta un 37,4 % a la província del 2019 al 2020. També pugen 

els casos en els quals intervenen les oficines d’habitatge, que representen el 39 %. Les 

actuacions públiques més enllà del desnonament, més grans en quantitat, van arribar el 

2020 al 33,5 % dels casos amb denúncia. El 2020 augmenten d’un 27,6 a un 38,8 % els 

desnonaments d’ocupació respecte als totals en què es va intervenir i a Ofideute es passa 

del 0 % al 32,3 % dels casos d’ocupació, per l’aprovació del DL 17/2019, que va incloure el 

lloguer social obligatori en alguns casos.  



 

Diputació de Girona  79 
 

Les execucions hipotecàries no es veuen afectades per la pandèmia i augmenten en el 

període 2019-2020, en passar de 523 a 652 procediments judicials. Es redueix, però 

persisteix, el sobreendeutament hipotecari que mostren els procediments judicials. 

L’augment d’execucions hipotecàries del 2019 al 2020 és del 24,7 % a la demarcació i del 

16,9 % a Catalunya; per tant, no presenta afectació per la pandèmia en el sentit que l’aturada 

de l’activitat i dels procediments judicials no mostra efectes sobre la seva evolució. Del 69,5 

% d’habitatges principals que són de compra-propietat, el 29,1 % presenten pagaments 

pendents, percentatge que es redueix arreu des del 2011, però que a la província presenta 

el valor més gran sobre el total a escala catalana i supera, per exemple, els habitatges de 

lloguer (24,9 %). 

L’esforç per accedir al lloguer augmenta a la província: a la ciutat de Girona s’apropa al 30 % 

dels ingressos d’una llar amb 2,5 SMI (2.375 euros) i suposa un greuge per a les llars per 

sota de 2,5 IRSC (1.752,4 euros) a tota la província, topall legal de l’exclusió residencial. 

A Girona ciutat i província hi ha uns esforços d’accés al lloguer inferiors al 30 % de 

recomanació internacional per uns ingressos mensuals de 2.375 euros (dues vegades i mitja 

el salari mínim interprofessional), però la capital supera el 30 % recomanat del 2015 al 2018. 

El 2020 l’esforç és del 26,9 % a la capital de província i del 23,4 % a la demarcació; per tant, 

molt proper o possiblement superior si hi sumem els subministraments bàsics. Si el 

referenciem al topall legal per sota del qual es defineix normativament l’exclusió residencial 

(2,5 IRSC, segons la Llei 24/2015: 1.752,4 euros mensuals), tant la província com la capital 

superen la recomanació internacional des del 2018, amb valors d’esforç del 31,8 % i el 36,5 

%. Si hi referenciem l’esforç dels preus mitjans del 2020 de lloguer per una unitat familiar 

amb ingressos mínims d’una persona (1.425 euros mensuals), puja al 39 % i al 44,8 %, 

respectivament, i totes les comarques superen la referència del 30 %. 

 El parc d’habitatges de protecció oficial vigent no supera el 2,5 % del parc total i és 

inferior a l’1 % per als habitatges de protecció oficial de lloguer. El problema rau en 

la baixa promoció habitatges protegits, 4 unitats el 2020, un 0,2 % de la promoció 

total anual d’habitatges de protecció oficial a Catalunya.  

 La promoció d’habitatges de protecció oficial, que havia estat tradicionalment 

privada, una petita part pública de compravenda, i certa participació pública o 

comunitària, passa a ser totalment privada el 2020, mentre que la promoció pública 

o comunitària va copsar tota la producció del 2019. 

La província de Girona té actualment 12.314 habitatges amb protecció oficial vigent, un 9,6 

% dels 128.444 existents a Catalunya. La promoció d’aquest parc (període 1993-2019) ha 
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estat principalment per part del sector privat (65 %) i també del públic (18,8 %). Aquests 

habitatges representaven l’any 2019 el 2,5 % i el 3 % del parc total d’habitatges, a Girona i 

Catalunya, respectivament. Si calculem el pes de l’habitatge amb protecció vigent de 

promoció pública respecte del total del parc, resulten percentatges estimats del 0,4 % i de 

l’1,1 % per a la demarcació de Girona i per a Catalunya, respectivament. Els protegits de 

lloguer i per tota mena de promotors, resulten en 0,6 % i 0,7 %, respectivament. El 2020 va 

ser el quart any amb menys habitatges de protecció oficial iniciats a la província des del 

2008, 4 unitats en un any, un 0,2 % dels iniciats a tot Catalunya, el tercer percentatge anual 

més baix en 13 anys, mentre que el 2008 els iniciats a la demarcació eren el 8,1 % del total 

català. Els habitatges protegits per cada 1.000 habitants s’han reduït de l’1,90 el 2008 fins 

als 0,01 actuals a Girona província. A la demarcació de Girona, el 100 % dels habitatges de 

protecció oficial iniciats el 2020 van ser construïts per promotors privats, mentre que el 2019 

el 70 % van ser promoguts per cooperatives o altres promotors sense ànim de lucre, el 20 

% per promotors públics que no són l’INCASÒL i un 2 % per privats. 

El parc de lloguer de propietat pública (66,5 % de la Generalitat i 9,1 % dels ajuntaments) i 

els habitatges de mediació social en borses d’habitatge municipal (21,2 %) o gestionats per 

entitats socials (3,1 %) representen conjuntament un 0,6 % del parc d’habitatges de la 

demarcació de Girona. 

D’acord amb l’aportació de dades de les oficines d’habitatge i de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya, es pot calcular la dimensió del parc d’habitatges de lloguer de gestió pública o 

vinculats a les administracions a la demarcació el 2020: 3.092 habitatges, dels quals 2.057 

els gestiona l’Agència (1.660 públics, 31 cedits per privats i 366 d’entitats financeres), 282 

són propis dels municipis, 657 són dins les borses de lloguer d’habitatges cedits per privats 

i 96 d’entitats socials o gestionats per aquestes entitats. Aquesta quantitat d’habitatges 

representa un 0,6 % del parc total d’habitatges, dels quals el 66,5 % els aportaria la 

Generalitat, el 21,2 % les borses d’habitatge municipals, el 9,1 % els municipis i el 3,1 % la 

col·laboració amb entitats socials. La gestió es reparteix amb el 68 % per la Generalitat i el 

32 % per part de l’Administració local: el 79 % del parc de l’Agència és públic, el 17,4 % 

cedit per entitats financeres, el 2,1 % cedit o gestionat per entitats socials i l’1,5 % cedit per 

particulars; mentre que el 28,5 % del parc de l’Administració local és públic, el 5,2 % cedit o 

gestionat per entitats socials i el 66,4 % cedit per privats. 

Les actuacions públiques antidesnonaments són efectives, amb una intervenció sobre el 

72,6 % dels procediments acordats el 2020, mentre que l’any anterior se’n cobria la meitat, 

i milloren molt en evitar que s’executin els llançaments (88,4 % d’aturats). 
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Una primera aproximació a l’impacte de les actuacions públiques en matèria de 

desnonaments indica que el 2019 la cobertura arribaria al 49,6 % dels procediments (889 

respecte a 1.793) i el 2020 al 72,6 %86 (709 intervencions per 977 desnonaments). La 

cobertura real és menor, ja que els casos gestionats poden referir-se al mateix procediment 

amb diverses dates de llançament, mentre que l’estadística judicial es refereix als 

procediments en què s’acorda un llançament, independentment dels assenyalaments. 

S’actua en menys grau del pes real que tenen en els hipotecaris (8 % vs. 24 %) i de lloguer 

(53 % vs. 69,8 %), i en més proporció en els d’ocupació (39 % vs. 6 %). Pel que fa als 

desnonaments executats el 2019 i el 2020, s’ha intervingut en un 11,6 % (72 desnonaments, 

de 621 casos dels municipis que responen); per tant, amb un èxit d’intervenció notable.  

Els reallotjaments han baixat en quantitat i en cobertura respecte dels desnonaments del 

2019 al 2020. Aquest indicador no es pot comparar amb el de Catalunya per manca de 

dades. La Mesa d’Emergències ha donat resposta al 7,6 % dels procediments de 

desnonament el 2020. 

Segons les dades de les oficines d’habitatge, el 2019 es va reallotjar en el 16,4 % dels casos 

de desnonaments en què es va intervenir i el 2020 en un 12,8 % (71 i 63 reallotjaments cada 

any), dades que deriven en una cobertura dels reallotjaments durant ambdós anys del 14,5 

% dels casos de desnonament en què es va intervenir (134 reallotjaments). Les xifres de la 

Mesa d’Emergències mostren valors de cobertura respecte dels casos amb intervenció de 

les oficines del 12,4 % el 2019 i del 10,4 % el 2020, que signifiquen una solució residencial 

per a l’11,5 % dels 1.598 casos de desnonaments en què les administracions han intervingut 

i per al 6,6 % dels 2.270 desnonaments totals practicats en aquests dos anys. La Mesa 

augmenta el percentatge d’adjudicació el 2020 (partint del 42,3 % el 2019 per passar a un 

52,5 %), però també el temps d’espera (de 2,4 mesos el 2019 i de 5,5 mesos el 2020) i, en 

nombres absoluts, les adjudicacions d’habitatge són menors (110 el 2019 i 74 el 2020), i 

s’han reduït un 45,8 % el nombre d’expedients iniciats. 

En el 25 % dels desnonaments del 2020 s’han signat contractes de lloguer social obligatori, 

però no s’ha imposat cap sanció en els casos en què era preceptiu fer-ho. Dels 399 

contractes, el 60,4 % s’han gestionat a Ofideute i el 39,6 %, a les oficines d’habitatge. 

La cobertura total dels lloguers socials obligatoris per al període 2019-2020 arriba al 25 % 

dels casos en què s’ha intervingut des de les administracions i han significat una solució 

residencial per al 14,4 % dels 2.270 desnonaments totals practicats en aquests dos anys, 

                                                      
86 Han respost sobre els desnonaments totals en què s’ha intervingut 13 de 14 oficines locals i comarcals, així 

que l’indicador és força fidedigne. Manquen les dades d’Olot per a ambdós anys i de la ciutat de Girona per 

al 2020; per tant, el percentatge de cobertura podria ser més alt.  
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però es desconeixen els casos susceptibles de rebre una oferta. Del 2019 al 2020, augmenta 

aquesta cobertura, del 20,4 al 30,7 % dels casos vehiculats per l’Administració i del 10,1 al 

22,3 % dels procediments de desnonament acordats, per raó de l’ampliació dels supòsits en 

la Llei 24/2015, operada pel DL 17/2019, ara de nou anul·lat en aquesta part. Dels 399 

lloguers socials de 2019-2020, 241 han estat gestionats per Ofideute (60,4 %) i 158 (39,6 

%), per les oficines d’habitatge. Els problemes per signar són que les ofertes tarden més del 

compte, que hi ha canvis de propietat que les dificulten, i que en alguns casos les condicions 

no complien la normativa. No s’ha imposat cap multa per no fer l’oferta, fet que manifesta 

dificultats per controlar i sancionar en casos d’incompliment de la normativa. 

Els grans tenidors realitzen un 75 % dels desnonaments que ha cobert l’Administració 

pública els anys 2019-2020, i un 91,3 % dels desnonaments per ocupació l’any 2020. És 

molt difícil controlar aquests operadors, però resulta destacable la tasca d’atenció a 

comunitats que fa l’Administració pública en un 28,5 % dels casos, solucionant conflictes i 

garantint accés a habitatge i subministraments. 

Tot i que no tenim informació sobre el pes dels grans tenidors en els desnonaments 

practicats, les dades dels qüestionaris mostren que serien els propietaris dels habitatges 

d’un 75 % dels casos en què s’ha intervingut el 2019 i el 2020.87 La fragmentació d’aquests 

grans tenidors en grups inversors o SOCIMI fa que resulti molt complicat tenir interlocutors 

o valorar si segueixen tenint la condició de grans tenidors. En els casos d’ocupacions en 

què s’ha intervingut, els grans tenidors són els propietaris majoritaris en un 83,9 % dels 

casos l’any 2019 i en un 91,3 % el 2020, i en el 28,5 % d’aquests casos s’han realitzat 

intervencions socials en les comunitats dels edificis d’habitatges.88 El tipus de solucions en 

les ocupacions són lloguers socials per regularitzar o reallotjar, l’empadronament per activar 

l’acompanyament i distingir el tipus d’ocupacions en què cal actuar.  

Els ajuts al pagament del lloguer i la pèrdua de l’habitatge es destinen pràcticament tots al 

lloguer el 2020, però els destinats a hipoteques d’especial urgència tenen un pes del 0,1 % 

al 5 %. Durant la COVID-19, el 93 % dels ajuts específics es destinen al lloguer i s’han 

tramitat entre 1.000-1800 peticions d’ajudes, amb una franja de rebutjades del 54-75 %. 

Els ajuts generals al pagament del lloguer i la pèrdua de l’habitatge són pràcticament tots 

destinats al lloguer. Els percentatge destinat a hipoteques el 2019-2020 dins dels d’especial 

urgència és del 5 % de mitjana, però la majoria dels ajuts per fer front a la pèrdua de 

l’habitatge (desnonament) es destinen al lloguer. Els 6.846 ajuts al lloguer a la demarcació 

                                                      
87 Han respost aquesta qüestió 6 de les 14 oficines que han participat  en el qüestionari. Per anys, el 2019 els 

grans tenidors tenien un pes del 71,1 % dels desnonaments en què s’intervingué i el 2020, un 77,5 %. 
88 Han respost 7 de les 14 oficines consultades per a la primera qüestió i 4 per a la segona. 
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han augmentat el 2020 i representen el 12,4 % dels concedits en l’àmbit català i els 111 

ajuts d’especial urgència del 2020 s’han reduït respecte de l’any anterior, representen el 8,9 

% dels concedits en l’àmbit català el 2019 i arriben a l’11,4 % dels 977 desnonaments 

practicats. La majoria d’ajuts són per a les edats d’entre 35-65 anys i augmenten les famílies 

monoparentals en les d’urgència el 2020. Per a l’any 2020, en afegir el pes dels ajuts 

d’habitatge per la pandèmia, la distribució total segons tipus varia, i els destinats al lloguer 

són igualment la majoria (93,0 %), seguits dels ajuts per la COVID-19 (6,9 %) i dels ajuts 

per a hipoteca (0,1 %). Els ajuts per la COVID-19 presenten una franja en nombre d’entre 

1.050-1.852 i de 589-448 concedits, segons les fonts (oficines d’habitatge i Agència, 

respectivament): segons les oficines, amb un 56,1 % favorable i, segons l’AHC, amb un 

24,8%. 

Les intervencions públiques que possibiliten el manteniment estable de l’habitatge cobreixen 

el 53,1 % dels desnonaments en què actua l’Administració i un 30,6 % dels totals practicats. 

Si considerem que el lloguer social obligatori, un reallotjament89 o els ajuts d’emergència 

eviten la pèrdua de l’habitatge o el desnonament, podem concloure que s’han realitzat 

intervencions amb solucions efectives en el 53,1 % dels desnonaments en què s’ha 

intervingut el 2019-2020 i en un 30,6 % dels totals practicats durant el mateix període. Quan 

no incloem les ajudes d’emergència com a solució estable, tot i que hagin evitat un 

desnonament, sinó que les concebem com una mesura que els atura temporalment o sense 

l’efectivitat d’un lloguer social o reallotjament, els percentatges de cobertura anterior 

disminueixen al 36,5 i 21 %, respectivament. 

Les altres mesures contra els impactes de la pandèmia aprovades durant el 2020 

(pròrrogues obligatòries dels contractes, prorrateigs o reduccions de les rendes, etc.) prenen 

protagonisme, però s’han aplicat de forma desigual. 

De 87 actuacions en casos de lloguer de 5 oficines, el 22 % es van centrar en la no extinció 

del contracte i el 78 %, en el prorrateig de rendes. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha 

gestionat 147 pròrrogues de contracte el 2019 i 112 el 2020 (−23,8 %), i 4.861 prorrateigs 

de rendes el 2020, concentrats a l’abril, maig i juny del 2020 (99 %). En el 87,5 % d’aquests 

casos, la propietat era un petit tenidor i en un 12,5 %, grans propietaris. És complex 

dimensionar la cobertura d’ambdues, ja que no es disposa de dades sobre venciments de 

contractes o impagaments totals per al 2020, però la reducció d’actuacions de pròrroga i de 

                                                      
89 S’ha agafat com a dada de referència sobre els reallotjaments la de la Mesa d’Emergència. Possiblement, la 

cobertura dels reallotjaments és un xic major perquè les oficines d’habitatge locals i comarcals realitzen 

alguns reallotjaments definitius en recursos propis, però el fet de disposar de dades de tan sols 6 oficines i 

de no tenir distinció respecte de quins reallotjaments serien en habitatges propis i quins altres en habitatges 

de la Mesa no permet agrupar les dades. 
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prorrateig no coincideix amb la seva vigència tot el 2020, ampliada posteriorment. Tan sols 

es notifiquen 10 casos aturats per moratòria de desnonaments: a més de la manca de dades 

(resposta de 2 municipis), la primera moratòria establerta pel RDL 11/2020, reduïda a la 

vulnerabilitat vinculada expressament a la pandèmia, va tenir poc impacte. Les dades no 

mostren els efectes de la seva ampliació a través del RDL 37/2020, que inclou alguns casos 

d’ocupació i amb una definició de vulnerabilitat tan sols lligada a criteris d’ingressos, ja que 

entrà en vigor a finals de desembre del 2020. No es disposa de respostes significatives 

sobre els impactes de la moratòria hipotecària, els crèdits ICO per pagar el lloguer, etc. 

Les actuacions d’intermediació hipotecària han disminuït, tant a les oficines d’habitatge com 

a les d’Ofideute. 

Les oficines d’habitatge locals i comarcals van atendre 430 casos el 2019 i 205 el 2020, amb 

una reducció interanual negativa del 31,1 % de casos atesos. Les solucions obtingudes, a 

més de l’assessorament, són les dacions en pagament, les moratòries recollides a la 

normativa, els lloguers socials, les cancel·lacions del deute i les negociacions d’aquest 

deute. La xarxa Ofideute va mediar en 104 casos el 2019 i en 59 el 2020, amb una reducció 

interanual del 43,3 %: els casos amb acord pactat augmenten del 24 al 29 % i es redueixen 

els acords refusats per les entitats financeres del 21 al 8 %. 
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3. Escenaris per als anys 2021, 
2022 i 2023 

Els escenaris futurs es componen de diferents plans i poden variar segons com evolucionin. 

El valor de projectar és adoptar una posició proactiva/preventiva, per millorar la capacitat de 

resposta/adaptabilitat davant de l’esdevenidor. 

D’acord amb la diagnosi, aquest capítol es proposa esbossar les possibles conseqüències 

principals de l’impacte de la pandèmia sobre el dret a l’habitatge al territori de Girona per als 

anys 2021, 2022 i 2023,90 que s’apunten tot seguit: 

3.1. Agudització de la crisi postpandèmica 

És altament probable que la sortida de la situació d’excepcionalitat generada per la COVID-

19, tot i comptar amb els efectes positius de la vacunació als nivells previstos per a l’estiu 

del 2021, suposi un agreujament de la situació socioeconòmica, en forma de crisi 

postpandèmica. Tot i que l’acceleració dels esdeveniments es reduirà tendint a una nova 

estabilització,91 la transició cap a la reducció, transformació o fi de les mesures que avui 

amorteixen l’atur, com és el cas dels expedients de regulació temporal d’ocupació (els 

ERTO),92 sumada als expedients de regulació d’ocupació (ERO) pels tancaments durant la 

pandèmia i a conseqüència d’aquesta mateixa pandèmia, produiran probablement una 

pujada de l’atur que ja s’ha manifestat del 2019 al 2020 i marcaran un punt d’inflexió cap a 

creixements de la taxa d’atur. 

Així, en paral·lel a una recuperació de part de l’ocupació, la pèrdua de llocs de treball i la 

precarització poden créixer i afectar especialment la població amb menys ingressos, en 

condicions laborals més precàries o amb fonts d’ingressos en negre. Per tant, cal esperar 

una agudització dels perfils actuals d’exclusió, així com de nous perfils emergents, derivada 

d’una reducció d’ingressos i per tant amb necessitat de suport per mantenir l’habitatge:93 

                                                      
90 Quan es va dissenyar aquest estudi, l’apartat d’escenaris o de possibles conseqüències per als anys 2021, 

2022 i 2023 se situava abans del de propostes d’actuació. Aquest exercici d’escenaris es fonamenta en 

deduccions que sorgeixen de la Diagnosi, realitzada prèviament, sobre l’estat de l’exclusió residencial i l’abast 

de cobertura de les polítiques públiques d’habitatge, influïdes per la COVID-19. També beu del coneixement 

disponible en relació amb els efectes de les crisis precedents. Les aportacions de les entitats socials gironines 

permeten, a més, captar tendències que no mostren les macrodades. 
91 Vegeu, per exemple, les xifres de previsió i d’evolució real del PIB durant el 2020 que s’han esmentat al capítol 

d’Introducció. 
92 ‘Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)’, en la traducció al castellà. 
93 Extret de les respostes de les entitats socials. Vegeu l’annex 4. 
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famílies monoparentals, migrants en situació irregular, joves, persones que es troben en 

dificultats per primer cop, augment del sensellarisme, etc.  

Les darreres dades avancen aquest tipus de conseqüències:94 per exemple, la taxa d’atur 

a la província ha crescut del 13,3 % del quart trimestre del 2020 al 14,7 % del primer trimestre 

del 2021, fins a arribar a 49.630 aturats;95 14.678 persones segueixen en ERTO (un 52,8 

% són dones i el 66,1 % es troben en suspensió total)96 i els expedients de regulació 

d’ocupació que comporten extinció de contracte (acomiadaments) ja han afectat 553 

persones a la demarcació del gener del 2020 fins a l’abril del 2021 (418 treballadors afectats 

el 2020 i 135 el 2021). A Catalunya, els acomiadaments han afectat 7.936 persones tot el 

2020 i 6.238 tan sols durant el primer quadrimestre del 2021, xifres que avancen una 

tendència que pot aparèixer quan s’aixequin les suspensions de contracte o reduccions de 

jornada vinculades a causes de força major (majoritàriament ERTO).97 La data de 

finalització dels ERTO és el 30 de setembre del 2021 i les empreses hauran de mantenir 

almenys durant sis mesos els treballadors afectats; per tant, a partir de la primavera del 

2022 pot registrar-se un augment de tancaments i acomiadaments.98 

                                                      
94 A més de les esmentades, l’avanç de dades pel primer trimestre del 2021 mostren una baixada del 0,51 del 

PIB estatal. Font: INE, Contabilidad nacional trimestral de España: 

<https://www.ine.es/prensa/pib_prensa.htm>  
95 Mentre que a Catalunya baixa del 13,8 al 12,9 % i a escala estatal del 16,1 al 15,9 %. INE: Encuesta de 

Población Activa: <https://www.ine.es/-

dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=12547359

76595>  
96 Per tant, ingressen un 70 % del sou de mitjana, sense complements d’ajudes. La mitjana catalana del pes de 

les dones en ERTO és del 49,2 % i la de suspensió total, del 67,5 %. Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i 

Migracions (abril de 2021): <https://prensa.inclusion.gob.es/-

WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4032>  
97 Dades extretes de l’Estadística de regulació d’ocupació, publicada per l’Observatori del Treball i Model 

Productiu, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (abril de 2021). Les suspensions de contracte 

o reduccions de jornada vinculades a causes de força major eren el 80,6 % el 2020 i el 52,7 % el 2021 a 

Catalunya, mentre que a Girona s’han reduït tan sols del 84,6 al 80,3 %. Cal entendre, doncs, que a la 

demarcació que s’estudia, les mesures de protecció de l’atur excepcionals es mantenen en més proporció 

que a Catalunya, on la destrucció d’ocupació en forma d’acomiadaments s’ha iniciat abans. A la província de 

Girona hi ha actualment 1.145 treballadors afectats per suspensions de contracte o reduccions de jornada 

no vinculades a causa de força major: moltes poden ser temporals, però d’altres poden representar el preludi 

d’acomiadaments. 
98 La darrera pròrroga es va anunciar i aprovar mentre es realitzava el tancament d’aquest estudi, a través del 

Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació 

econòmica i la protecció dels treballadors autònoms <https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-

sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Mayo/&detail= Aprobada-la-

prorroga-de-los-ERTES-hasta-el-30-de-septiembre>. Evidentment, ens referim tan sols a les empreses que 

tanquin arran de la crisi ocasionada per la pandèmia. En moltes altres, s’aixecaran els ERTO i es recuperarà 

l’ocupació, totalment o parcialment. Segons les notícies aparegudes a la premsa, no serà aplicable el 

compromís de manteniment de l’ocupació en aquelles empreses en què hi hagi un risc de concurs de 

creditors, excepció que fa preveure acomiadaments a les empreses que tanquin. Per a més informació, 

consulteu: <https://www.eldiario.es/economia/gobierno-propone-prorrogar-erte-30-

septiembre_1_7905434.html>. 

https://www.ine.es/prensa/pib_prensa.htm
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4032
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4032
file:///C:/Users/abautista/AppData/Local/Temp/Reial%20decret%20llei%2011/2021,%20de%2027%20de%20maig,%20sobre%20mesures%20urgents%20per%20a%20la%20defensa%20de%20l’ocupació,%20la%20reactivació%20econòmica%20i%20la%20protecció%20dels%20treballadors%20autònoms
file:///C:/Users/abautista/AppData/Local/Temp/Reial%20decret%20llei%2011/2021,%20de%2027%20de%20maig,%20sobre%20mesures%20urgents%20per%20a%20la%20defensa%20de%20l’ocupació,%20la%20reactivació%20econòmica%20i%20la%20protecció%20dels%20treballadors%20autònoms
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Mayo/&detail=Aprobada-la-prorroga-de-los-ERTES-hasta-el-30-de-septiembre
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Mayo/&detail=Aprobada-la-prorroga-de-los-ERTES-hasta-el-30-de-septiembre
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Mayo/&detail=Aprobada-la-prorroga-de-los-ERTES-hasta-el-30-de-septiembre
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-propone-prorrogar-erte-30-septiembre_1_7905434.html
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-propone-prorrogar-erte-30-septiembre_1_7905434.html
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Cal tenir en compte també que, en ser la província un territori altament dependent del 

turisme i els serveis, els efectes de reducció d’ingressos associats a taxes d’atur més altes 

poden ser superiors, ja que es tracta de sectors fortament afectats per l’aturada econòmica 

i amb molts treballadors en ERTO. Aquesta situació ja es va produir al període 2008-2015, 

després de la crisi i sense les mesures actuals d’amortiment, quan la província de Girona 

presentava les taxes d’atur més altes a Catalunya (2008-2012), que després va ser 

superada tan sols per la província de Tarragona (2013-2017). 

3.2. Reptes al mercat de l’habitatge 

Tal com mostra la diagnosi, el mercat de l’habitatge funciona fortament condicionat per 

dinàmiques prèvies a la pandèmia i no respon tan sols a les dinàmiques d’oferta i demanda, 

ni tampoc a l’aturada creada per la pandèmia (tot i que hi ha provocat efectes), sinó que s’hi 

superposen altres plans, com la inversió immobiliària i l’activitat econòmica vinculada al 

sector, l’estructura de la propietat i agents diversos, i les relacions o transaccions entre 

aquests agents  i la població, etc. Les mesures excepcionals adoptades van suposar els 

primers mesos una reducció intensa de l’activitat (signatura de contractes, nombre de 

compravendes, etc.), però amb l’aixecament parcial de les restriccions va començar a 

recuperar-se i van aparèixer noves tendències. 

És complex preveure el comportament d’un sistema travessat per dinàmiques tan dispars, 

on per exemple i en els plans de la demanda es creuen les necessitats i la reducció de la 

capacitat de pagament per menors i els ingressos de la població amb menys recursos, amb 

canvis en el tipus d’habitatge demandat per culpa de l’experiència del confinament i 

l’increment del teletreball de les famílies amb més capacitat de pagament. Algunes de les 

tendències o reptes previsibles durant els pròxims anys són: 

- Nous fenòmens emergents i d’efectes dispars: durant el confinament s’ha parlat molt d’un 

canvi emergent en les preferències i necessitats vinculades al tipus d’habitatge on es viu. 

Aquest mirar cap endins dels nostres habitatges pot agafar un protagonisme renovat en un 

territori on històricament s’han situat moltes segones residències i també l’habitatge habitual 

de població que treballa a la regió metropolitana de Barcelona. Una part d’aquesta tendència 

ha comportat un creixement de la demanda d’habitatges de més dimensió i amb espais 

exteriors.99 L’augment de la cerca d’habitatge habitual a Girona pot ser un fenomen positiu 

de vitalitat per al territori rural de la província o dels municipis més petits (més dinamisme 

econòmic i social, més infants i població jove, etc.) que, a la vegada, genera necessitats més 

grans (infraestructures, equipaments, etc.). Això es podria traduir en una transformació de 

                                                      
99 Fins i tot amb un reforç dels unifamiliars per certa part de la demanda: «desde el estallido de la crisis sanitaria 

se han observado un aumento del porcentaje de las compras de viviendas unifamiliares y un incremento de 

la superficie media de la vivienda, que han alcanzado máximos históricos en casi todas las modalidades de 

vivienda y de manera generalizada por regiones». Font: El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre 

el mercado de la vivienda en España (febrer de 2021):  

<https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/-

InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T2/Fich/be2102-art16.pdf>.  

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T2/Fich/be2102-art16.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T2/Fich/be2102-art16.pdf
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segones residències en habitatge habitual, per part dels mateixos propietaris-llogaters o de 

nous habitants. Tanmateix, la reorientació de població de les ciutats al territori rural i dels 

municipis més poblats cap a altres amb menys densitat poblacional ja es donava anteriorment 

per una major escassetat en l’oferta d’habitatge nou i un preu mitjà més elevat a les grans 

ciutats (o al territori d’origen); per tant, ara augmenta encara més.100 Els riscos associats a 

aquesta tendència que apareixen per als anys vinents són: l’augment dels preus de 

l’habitatge i la menor disponibilitat de lloguers per a una demanda més gran i més solvent101 

d’habitatge habitual o de segones residències de compravenda, més pressió sobre el territori 

si això reforça la nova construcció (el preu/m2 ha augmentat els darrers anys i també durant 

la pandèmia)102 i el reforç de processos de gentrificació —precedents o nous—, en especial 

a les capitals de comarca o als municipis amb parc d’habitatges amb interès patrimonial, 

paisatgístic, etc.103 Cal vincular l’augment significatiu  —i únic a Catalunya—  de les 

compravendes d’habitatge nou per part de persones jurídiques a la província el 2020 a 

l’interès per la venda posterior a la demanda emergent, ja que l’habitatge nou té més 

prestacions, no ha de ser rehabilitat i està llest per entrar-hi a viure, una dinàmica que es pot 

veure reforçada.104 

- Un parc de lloguer insuficient i inassequible: els impactes de la pandèmia en forma de nova 

crisi derivaran en una reducció de la capacitat econòmica de part de la demanda de lloguer i 

en un consegüent augment de l’esforç, que ja era insostenible per a la població en pitjor 

situació econòmica. Les tendències precedents, l’augment de preus del lloguer i dels 

desnonaments en els lloguers, mostren el doble càstig que imposa el mercat de l’habitatge a 

la part de la població que no pot —ni podrà—  comprar habitatges per falta d’ingressos i per 

l’enduriment de l’accés al crèdit, però que tampoc pot accedir o mantenir un habitatge de 

lloguer, i menys encara assequible. Sovint es parla de l’elevada demanda d’habitatge de 

lloguer —derivada en part de la crisi del 2008—  enfront d’una oferta insuficient com a motiu 

de l’encariment del preu, i per tant, la solució a aquest augment tan sols podria venir 

d’augmentar l’oferta. Tanmateix, tot i el petit descens del preu a les grans ciutats per culpa 

de la pandèmia, possiblement vinculat tant a un cert augment conjuntural de l’oferta com a la 

davallada de la demanda,105 el panorama no és el mateix a la província de Girona, on els 

preus no han baixat, sinó que han pujat lleugerament, tendència que pot consolidar-se 

atenent als riscos de pujades del preu de l’habitatge mencionades anteriorment. Les darreres 

dades publicades sobre els preus dels lloguers que inclouen el primer trimestre del 2021 

                                                      
100 Segons el Banc d’Espanya, més del 80 % de les capitals de província van reduir el seu pes al llarg de 2020 

pel que fa a les compravendes totals de la província.  
101 Segons el mateix informe del Banc d’Espanya: «El deterioro de las perspectivas laborales a raíz de la 

pandemia también habría inducido cambios en la composición de los compradores hacia demandantes de 

edad y posición socioeconómica algo más elevadas». 
102 «En comparación con otras crisis, los precios están mostrando una mayor resistencia a la baja, 

particularmente los de la vivienda nueva...» (informe ja citat del Banc d’Espanya). 
103 Possiblement, els riscos esmentats apareixeran en major grau als municipis millor comunicats amb Girona, 

Barcelona i altres nuclis urbans destacats, així com als tradicionalment més demandats per a les segones 

residències (costa i muntanya). 
104 Vegeu, com a exemple, aquesta notícia del desembre del 2020 per al cas de la Cerdanya: 

<https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-cerdanya-expulsa-els-joves-per-lalt-cost-de-

lhabitatge/video/6072220/>.  
105 Increment del lloguer residencial a costa d’habitatges turístics o temporals d’estudiants i desplaçament de 

part de la demanda cap a municipis menys poblats amb nivells de preus més baixos. A Girona ciutat, del 

2019 al 2020 no s’han reduït els preus però sí que han augmentat en menor quantitat que a la província (0,6 

% enfront d’un 2,4 %); per tant, es detecta aquest major efecte urbà en l’estabilització dels preus. Ja s’ha 

comentat anteriorment que, a Catalunya, l’estabilització dels preus a les grans ciutats es pot deure també a 

l’efecte de la llei catalana de contenció de rendes. Per a més informació, vegeu l’informe ja citat del Banc 

d’Espanya, així com la nova publicació de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona L’oferta i la 

demanda d’habitatges de lloguer. Dades mensuals de portals immobiliaris. Desembre 2020: 

<https://www.ohb.cat/wp-content/uploads/2021/05/LAB-Oferta-i-demanda_Desembre20.pdf>.  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-cerdanya-expulsa-els-joves-per-lalt-cost-de-lhabitatge/video/6072220/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-cerdanya-expulsa-els-joves-per-lalt-cost-de-lhabitatge/video/6072220/
https://www.ohb.cat/wp-content/uploads/2021/05/LAB-Oferta-i-demanda_Desembre20.pdf
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(vegeu les figures 126 i 127 a l’annex 5.1) no marquen una tendència de control, ja que no 

mostren l’any complet i alhora són ambivalents: per una banda, mostren una reducció del 3 i 

del 3,3 % en els preus respecte del primer trimestre del 2020 (19 i 24 euros de reducció a 

Girona ciutat i a Catalunya) fins a assolir valors similars al primer trimestre del 2019; però no 

succeeix el mateix per a la mitjana de la província, on el preu del primer trimestre de 2021 és 

idèntic al del mateix trimestre del 2020 i superior en 13 euros a preus del 2019.106 I, per l’altra, 

es detecten baixades un xic més altes del quart trimestre del 2020 al primer del 2021 a 

comarques (excepte les mencionades, que pugen, llevat del Ripollès que, per a aquest 

període, baixa), també per la mitjana de la província (−15,2 euros i un −2,7 % de reducció), 

però no per al cas de Girona ciutat (15,5 euros i un 2,5 % d’augment). En qualsevol cas, 

tenint en compte el baix percentatge d’habitatges principals de la demarcació, és previsible 

que el parc de lloguer sigui insuficient els anys vinents i inassequible si no es contenen els 

preus, i s’augmenten l’oferta d’habitatge assequible i els ingressos de les famílies. 

 
 

Figura 123. Lloguers a la demarcació, Girona ciutat, comarques i Catalunya: 2019, 2020 i 2021 per 
trimestres107 

 2019 2020 2021 

 I II III IV I II III IV I 

Alt Empordà 496 494 509 509 506 515 527 528 506 

Baix Empordà 543 577 583 563 567 559 582 584 560 

Cerdanya 545 485 545 565 557 530 591 587 612 

Garrotxa 449 468 465 496 469 487 494 459 447 

Gironès 596 602 634 603 613 621 641 601 604 

Pla de l’Estany 530 530 549 571 545 567 603 595 572 

Ripollès 373 374 409 380 384 384 413 428 406 

                                                      
106 Tampoc a comarques, on sí que hi ha una disminució lleugera de preus respecte del primer trimestre de 2020, 

però inferior a les mencionades per a Girona ciutat i per a Catalunya i sense tornar als preus del 2019 en cap 

cas. A més, hi ha augments de preus respecte del mateix trimestre del 2020 a la Cerdanya, el Pla de l’Estany 

i el Ripollès, fet que es pot considerar un possible senyal inicial de l’efecte pujada per cerca d’habitatge a 

comarques amb segones residències o properes a Girona ciutat però de caire més rural (com en el cas del 

Pla de l’Estany). 
107 En el moment de tancament d’aquest treball, la darrera dada publicada sobre preus dels lloguers és per al 

primer trimestre del 2021. 
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Selva 506 520 507 526 510 540 515 539 517 

Girona província 528 538 561 547 541 552 572 556 541 

Girona ciutat 626 624 659 620 643 628 664 608 624 

Catalunya 711 725 755 751 738 724 745 725 713 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

Figura 124. Variació dels lloguers entre el primer trimestre del 2020 i del 2021, i del quart trimestre 
del 2020 al primer trimestre del 2021 (en euros i percentatge)108 

 
Δ 1T 2020-2021 

(euros) 
Percentatge Δ 1T 

2020-2021 
Δ IV 2020- I 2021 

(euros) 
Percentatge Δ 
IV 2020- I 2021 

Alt Empordà −0,8 −0,2 % −22,5 −4,3 % 

Baix Empordà −6,8 −1,2 % −23,9 −4,1 % 

Cerdanya 54,2 9,7 % 24,7 4,2 % 

Garrotxa −22,0 −4,7 % −12,3 −2,7 % 

Gironès −9,1 −1,5 % 3,1 0,5 % 

Pla de l’Estany 26,7 4,9 % −22,8 −3,8 % 

Ripollès 21,8 5,7 % −22,0 −5,1 % 

Selva 6,6 1,3 % −22,0 −4,1 % 

*Girona província 0,3 0,1 % −15,2 −2,7 % 

Girona ciutat −19,1 −3,0 % 15,5 2,5 % 

Catalunya −24,6 −3,3 % −12,0 −1,7 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

                                                      
108 Els valors assenyalats en color vermell són les variacions positives de preus o percentatges. 
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- Manca d’habitatge assequible: el punt d’inflexió creat per la pandèmia en la construcció 

d’habitatges, negatiu per primer cop des del 2014, possiblement es revertirà,109 però el ritme 

d’habitatges iniciats és baix comparat amb períodes anteriors,110 amb quasi nul·la producció 

d’habitatges de protecció oficial. A més, l’augment molt important de la demanda d’habitatge 

protegit, el fenomen de captura per part de demandants d’habitatge amb més ingressos 

interessats en la compravenda en comptes del lloguer, els ínfims parcs d’habitatge protegit 

(de lloguer i altres tinences) i d’habitatges o allotjaments d’emergència, i l’exclusió residencial 

precedent, sumada al nou pic de desnonaments per efectes de la recessió derivada de la 

pandèmia, fan pensar en un aprofundiment important de la necessitat d’habitatge assequible 

per als anys 2021, 2022, 2023 i següents a la demarcació. Tal com ja s’ha apuntat, 

previsiblement, la demanda principal d’habitatge assequible serà de lloguer o d’altres formes 

de tinença que no impliquin la solvència necessària per a l’endeutament. 

- Finalització de transferència de la propietat d’habitatge acumulat per la banca i fons 

d’inversió: tot i que és difícil preveure quan es completarà aquest procés a escala general i a 

la província de Girona en concret, ja que manca informació sobre l’estructura de la propietat 

del parc d’habitatges principals i buits, tant la disminució important de la quantitat d’habitatges 

provinents de les execucions hipotecàries i desnonaments com el canvi de perfil en els 

propietaris d’habitatges afectats per nous desnonaments de lloguer i ocupacions fan preveure 

una acceleració del procés de transferència de propietats per part de les entitats financeres i 

fons d’inversió vinculats cap a altres tipus de propietaris. També ho confirmen les 

administracions i les entitats socials; per tant, durant el període 2021-2023 la propietat 

d’aquest parc resultarà possiblement molt més atomitzada, ja sigui en nous tipus d’empreses 

creades a aquest efecte o bé en immobiliàries, propietaris particulars amb patrimoni, etc. 

- Nous impactes de la turistització sobre els usos residencials: la reducció temporal de la 

pressió que els habitatges turístics i l’activitat del sector provoquen sobre l’ús residencial dels 

habitatges (augment de preus, manca d’oferta, etc.), en especial a Girona ciutat o als 

municipis turístics, retornarà gradualment als nivells anteriors a la pandèmia, quan el turisme 

es recuperi, procés del qual depèn part del manteniment de l’ocupació. Tanmateix, la 

recuperació del sector turístic serà gradual i no arribarà fins que es finalitzi la immunització; 

per tant, de cara a finals del 2021 i de forma completa cap al 2022. 

 

3.3. Pic de desnonaments (2021-2022) i augment de 
l’habitatge precari 

La reducció del nombre de desnonaments a causa de l’aturada judicial i les mesures 

antidesnonaments per la pandèmia es recuperarà quan s’aixequin les darreres, és a dir, a 

partir del 9 d’agost, si no s’amplien o se substitueixen per d’altres. És més, cal preveure un 

pic de desnonaments a finals del 2021 i durant tot l’any 2022, ja que els que han estat 

posposats tindran nova data, i se sumaran els nous procediments judicials derivats de 

                                                      
109 Les dades del primer trimestre de 2021 indiquen que serà així, amb les xifres més altes d’habitatges iniciats 

els darrers anys a Girona província (568 habitatges iniciats el primer trimestre), tendència que també s’explica 

per l’acumulació de projectes no iniciats durant el 2020. Tanmateix, és prematur extreure conclusions, ja que, 

per exemple, en l’àmbit català, els habitatges iniciats s’han reduït de 3.598 el primer trimestre del 2020 a 

3.436 el mateix trimestre del 2021. 
110 Per a més informació, vegeu l’article següent (qüestionable en algunes de les seves interpretacions, però 

amb dades interessants): <https://www.leconomic.cat/article/1951592-la-promocio-d-habitatge-topa-amb-

una-paret.html>.  

https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/construccio_dhabitatges/habitatges_iniciats_acabats_a_catalunya/
https://www.leconomic.cat/article/1951592-la-promocio-d-habitatge-topa-amb-una-paret.html
https://www.leconomic.cat/article/1951592-la-promocio-d-habitatge-topa-amb-una-paret.html
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l’agudització de l’exclusió social i residencial. L’evolució precedent, del 2013 al 2018, de 

creixement dels desnonaments a la demarcació —en sentit contrari a la tendència 

catalana—i el pes dels desnonaments a la província respecte del total català superior a la 

seva població reforcen aquesta tendència. És a dir que, passat l’agost (quan els jutjats no 

executen llançaments,  acaba la moratòria excepcional per la pandèmia dels desnonaments 

de famílies vulnerables de lloguer i alguns d’ocupació, i finalitza el període per demanar 

pròrrogues extraordinàries dels contractes de lloguer111 que han finalitzat durant aquest 

període), augmentaran de forma molt notable els nous assenyalaments i demandes de 

desnonament, en totes les modalitats aturades durant el darrer any. 

La nova onada de desnonaments serà principalment de lloguer i d’ocupacions, però també 

d’hipoteques (la província va concentrar el 2020 el 16,2 % dels desnonaments de lloguer de 

Catalunya, el 22 % dels d’hipoteques i un 13,1 % dels «altres», assimilables a part dels 

procediments d’ocupacions). Els desnonaments de lloguer ja han estat augmentant el seu 

pes els darrers anys, tendència que s’ha reforçat durant la pandèmia, que serà més 

important si les pròrrogues extraordinàries de contractes es transformen en demandes 

judicials de llançament i observant l’ingent nombre d’ajudes (generals, per evitar la pèrdua 

de l’habitatge, i específiques, per la pandèmia) destinades al lloguer durant el 2020 a la 

província, així com el fet que les reduccions o prorrateigs de lloguers no van tenir efectes 

gaire destacats més enllà dels 4 mesos de confinament total. A més, sabent que els anys 

2020 i 2021 s’han executat menys desnonaments deguts a les mesures excepcionals per la 

pandèmia, l’estadística per tipus d’enguany (amb predomini dels lloguers) ens indica quina 

distribució presentaran els desnonaments que es reagendaran. 

Es pot calcular una aproximació a l’escala del pic de desnonaments que pot arribar el 

2021-2022, pressuposant que el nombre de desnonaments ordinaris del 2022 serà similar a 

la quantitat de desnonaments practicats a la demarcació el 2019 (1.793), i sumant-hi els que 

no s’han practicat el 2020 a causa de les mesures excepcionals (diferència entre 2019 i 

2020: 816), que s’ordenaran gradualment a partir que deixi de tenir vigència la moratòria 

actual, i la mateixa quantitat que es correspondria als de l’any 2021 que tampoc s’han 

executat a causa de l’allargament de les mesures d’habitatge per la COVID-19. El resultat 

és preocupant: 3.425 desnonaments per a finals del 2021 i tot el 2022; és a dir, quasi el 

doble que la mitjana anual 2013-2019 (1.941 desnonaments) i un creixement del 75,6 % 

                                                      
111 Com que la pròrroga és per a un màxim de sis mesos, les darreres que se sol·licitin al mes de juliol duraran 

fins al gener de l’any 2022, moment a partir del qual es poden convertir en llançaments si no se signen nous 

contractes. 
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sobre una evolució precedent amb unes xifres que ja presentaven caràcter de crisi 

d’habitatge.112 

També cal preveure un reforçament i augment de l’accés precari a l’habitatge i, per tant, de 

l’ocupació, l’infrahabitatge i la sobreocupació, tendència esperable en un context de major 

precarització. Pel que fa a les ocupacions, s’ha vist que l’estadística judicial oculta l’escala 

real de l’accés sense títol i precari a l’habitatge, que ja estava creixent abans de la pandèmia, 

i que és una de les expressions de l’exclusió residencial que presenta més vulnerabilitat i 

complexitat per abordar.  

3.4. Tensament de les polítiques públiques contra 
l’exclusió residencial 

Tenint en compte els escenaris anteriors, cal inferir que les situacions d’exclusió residencial 

(les precedents i les noves) se sumaran i creixeran durant els anys 2021, 2022 i 2023. Es 

podria argumentar en contra d’això que la immunització porta associada una recuperació 

econòmica que ens retornaria a la situació prèvia a la pandèmia, però cal tenir en compte 

els impactes en diferit sobre la destrucció d’ocupació, així com que un procés de pèrdua 

d’ingressos o de l’habitatge —és a dir, d’exclusió econòmica, social i residencial— no és 

senzilla de solucionar o superar. Com a exemple, tenim el cas de la creació de xarxes de 

suport mutu, formes de suport solidàries nascudes com a resposta a la situació excepcional 

creada per la pandèmia i a la manca d’atenció o al desbordament de les administracions. 

En el cas de la Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Empordà, van començar essent 30 famílies i 

actualment són unes 170.113 

                                                      
112 Aquest càlcul, en ser una aproximació, adopta un criteri de prudència, ja que no inclou un augment dels 

desnonaments practicats degut a un probable empitjorament de la situació econòmica de les famílies. Si 

pressuposem que els desnonaments no practicats el 2020 i 2021 es reagenden més gradualment el 2022 i 

el 2023, i agafem la referència del 2019 com a xifra base per a aquests anys, resulten unes quantitats anuals 

de 2.600 desnonaments, fet que suposaria un augment del 34,4 % de la quantitat anual mitjana per als anys 

2013-2018. Del 2008 al 2013, ja hi va haver un creixement exponencial dels desnonaments, que seguí 

augmentant del 2013 al 2019 però en forma d’altiplà (mantenint unes quantitats anuals sempre superiors al 

període 2008-2013). Per tant, estem parlant d’un creixement del 75,6 % respecte d’unes xifres de crisi (vegeu, 

per ampliar la informació, l’informe de l’Observatori DESC L'evolució dels desnonaments 2008-2019: de 

l’emergència a la consolidació d’una crisi habitacional, que ens mostra les dades per a Catalunya i l’Estat (no 

existeixen dades anteriors al 2013 en l’àmbit de les províncies i els partits judicials): 

<http://observatoridesc.org/ca/l-evolucio-dels-desnonaments-2008-2019-l-emergencia-consolidacio-d-crisi-

habitacional>. 
113 Reproduïm literalment la resposta a la pregunta del qüestionari sobre si poden descriure l’augment de 

persones que s'adreçaven a l’entitat el 2020 com a causa de la pandèmia en comparació amb el 2019, ja 

que és molt gràfica respecte de l’aspecte que s’hi comenta: «No tenim dades del 2019 perquè la Xarxa no 

existia. Al mes d’abril vam començar essent 30 famílies i actualment som més de 170, en total unes 600 

persones. Al mes d'abril i fins al setembre hi havia moltes persones que estaven esperant cobrar els ERTO i 

que destinaven els pocs estalvis que tenien per pagar el lloguer i subministraments, però no els arribava per 

passar el mes amb la resta de despeses. També moltes persones que estaven essent ateses per serveis 

http://gofile.me/4iur2/2z7bDmBkS
http://gofile.me/4iur2/2z7bDmBkS
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El pic de desnonaments abans plantejat, sumat als nivells de cobertura actual de les 

polítiques públiques contra l’exclusió residencial assenyalats a la diagnosi,114 tant pel que 

fa a l’abast de la intervenció pública com a la cobertura concreta en forma de respostes que 

eviten la pèrdua de l’habitatge habitual (reallotjaments, lloguers socials obligatoris i ajudes), 

fa previsible una situació de més desbordament dels poders públics en aquest camp, amb 

el que això suposa en forma de processos d’agreujament de la pobresa, desigualtat i riscos 

per a la cohesió social. Aquesta previsió no significa en cap cas una subestimació de 

l’eficàcia o capacitat de resposta de les polítiques públiques, l’estructura i els professionals 

públics del sector de l’habitatge. Ans al contrari, al capítol de diagnosi s’ha visualitzat que 

és significativa la cobertura d’intervencions en casos de desnonaments i també la resolució 

de situacions greus a través de reallotjaments, lloguers socials, ajudes i, en qualsevol cas, 

posposant els desnonaments per cercar solucions.115  

Per altra banda, és possible que augmentin els casos de sobreendeutament, ja que, tot i la 

disminució dels llançaments hipotecaris dels darrers anys,116 els procediments d’execució 

hipotecària han augmentat fins i tot en pandèmia. Tenint en compte que persisteix 

l’endeutament hipotecari d’una part de la població, poden augmentar els casos de 

sobreendeutament. A més, tenint en compte que les actuacions d’intermediació hipotecària 

han disminuït, és probable que calgui reforçar-les. 

També es pot preveure que els processos de pèrdua de l’habitatge en general presentin 

més dificultat de resolució els pròxims anys, a causa de l’atomització de la propietat de gran 

part dels habitatges, que acabarà de passar gradualment dels grans tenidors a mans d’altres 

propietaris, canvi que possiblement afectarà en un grau més alt els desnonaments 

d’ocupació, ja de per si més complexos de gestionar. A més, tot i que s’intervé força en 

casos d’ocupacions, la cobertura no és suficient i es tracta d’una situació/problemàtica que 

creix i es cronifica.  

Així doncs, a partir de les conseqüències o escenaris que s’han perfilat, objectivament, cal 

                                                      
socials però no rebien el suport necessari. Altres persones que, per no estar empadronades, no podien rebre 

atenció per part de les administracions o persones amb situació administrativa irregular». 
114 Les entitats socials corroboren els límits de cobertura de les actuacions públiques, referint-se a unes 

institucions col·lapsades, més en situació de pandèmia, degut a l’augment de les necessitats i a la dificultat 

d’atendre i acompanyar les persones, problema que també afecta les organitzacions socials. 
115 Cal posar en valor, alhora, la tasca que realitzen  les entitats socials que actuen en el camp de l’habitatge, 

d’acompanyament, contenció, denúncia i cerca de solucions davant les situacions de pèrdua de l’habitatge. 
116 Possiblement per les mesures o actuacions legals, polítiques i judicials que els han frenat: jurisprudència 

europea i estatal sobre clàusules abusives i venciment anticipat, mesures antidesnonaments d’hipoteca i en 

dacions en pagament de la Llei 24/2015 de Catalunya, i ampliació fins al 2024 de la moratòria de 

desnonaments hipotecaris establerta per la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció 

als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, a través de la modificació operada per la Llei 

6/2020, de 10 de març, per la qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la 

protecció de la salut pública. 
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preveure: 

● Augment de les necessitats d’atenció social i d’habitatge. 

● Augment de la demanda d’ajudes per pagar el lloguer i per evitar desnonaments. 

● Augment de la demanda d’habitatge protegit de lloguer i d’allotjaments d’emergència. 

● Augment de les intervencions complexes (ocupacions, infrahabitatge i sobreocupació). 

● Pressió sobre l’estructura pública i els professionals socials i d’habitatges. 

● Augment de les necessitats de recursos finalistes o excepcionals, per a la població (ajudes i 

altres) i per augmentar les estructures i dispositius de resposta públics (personal i altres). 

En un pla més estructural, si bé és cert que l’evolució del parc d’habitatges assequibles pot 

variar segons les polítiques públiques, és evident que els recursos d’allotjament actuals són 

insuficients i tenen poca rotació.117 En aquest sentit, per als pròxims anys cal preveure: 

● Augment de la necessitat de recursos d’acció preventiva contra l’exclusió residencial. 

● Augment de la demanda de recursos per incrementar el parc destinat a polítiques socials 

d’habitatge. 

 

3.5. Factors de context. Les lleis i polítiques públiques 
catalanes i estatals 

Els diferents plans que determinen la previsió de conseqüències per als pròxims anys es veuran 
influenciats per factors de context, alguns dels quals no es poden preveure, però d’altres sí.  

L’evolució de les lleis i les polítiques públiques d’habitatge són factors de context que poden 
impactar en la conformació dels escenaris.118 En aquest pla, cal considerar els elements següents: 

● El pressupost i les polítiques públiques supralocals d’habitatge del nou Govern de la 

Generalitat de Catalunya seran clau per al període 2021-2023.119 

● L’efecte i l’evolució de les impugnacions de les lleis catalanes antidesnonaments i de 

contenció dels preus del lloguer. En ambdós casos, el que succeeixi determinarà la intensitat 

dels escenaris d’exclusió, així com les eines de les quals es disposa en les polítiques 

d’habitatge. També hi ha un vincle amb la nova Llei estatal d’habitatge i per les corresponents 

normes, les entitats socials promotores, juntament amb les institucions que les han elaborat 

                                                      
117 És una dinàmica característica dels parcs d’habitatge assequible, un percentatge concret i no gaire alt de 

rotació en els habitants. Tanmateix, en parcs de dimensió reduïda, aquesta dinàmica s’exacerba, fins al punt 

que les rotacions són molt baixes. Per exemple, l’Ajuntament de Barcelona va revisar el 2018 tot el parc 

municipal d’habitatges públics de lloguer i el percentatge de rotació era del 2 % del total. Font: 

<https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/03/14/lajuntament-revisa-per-primera-vegada-tot-el-parc-

municipal-dhabitatge-public-de-lloguer-i-comprova-que-el-963-dels-pisos-sutilitzen-correctament/>.  
118 Les entitats socials atorguen una alta importància a la qüestió de les lleis, com a forma d’intervenir en les 

situacions de vulneració de drets que genera l’accés a l’habitatge vehiculat principalment pel mercat: el 60 % 

de les seves respostes considera la regulació legal com a forma principal de revertir la situació actual, mentre 

que el 40 % prioritzen l’augment del parc d’habitatges assequibles. 
119 Tot i que en fer-se públic l’acord que facilitaria la investidura d’un nou president de la Generalitat s’ha anunciat 

que el primer pressupost que tractarà d’aprovar el nou Govern català serà el del 2022, es tracta d’un aspecte 

clau per determinar si hi haurà canvis en les polítiques d’habitatge a Catalunya. 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/03/14/lajuntament-revisa-per-primera-vegada-tot-el-parc-municipal-dhabitatge-public-de-lloguer-i-comprova-que-el-963-dels-pisos-sutilitzen-correctament/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/03/14/lajuntament-revisa-per-primera-vegada-tot-el-parc-municipal-dhabitatge-public-de-lloguer-i-comprova-que-el-963-dels-pisos-sutilitzen-correctament/
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i aprovat, estan treballant per mantenir-les (en el cas de la llei de preus del lloguer) o per 

recuperar-les (en el cas de la llei antidesnonaments). 

○ Llei 24/2015 i ampliació per via del DL 17/2019: la impugnació i anul·lació del lloguer 

social obligatori en extincions de contracte i en alguns casos d’ocupacions ja està 

tenint efectes i la desincentivació en la seva aplicació precedent per l’anunci del 

recurs ha provocat que milers de lloguers socials no s’hagin signat.  

 

○ Llei 11/2020, de contenció de rendes: la impugnació de la norma està produint 

efectes en forma d’incompliments per part dels privats de la contenció dels preus a 

causa de la desincentivació que ha provocat l’anunci. També existeix inaplicació per 

part d’algunes administracions, ja sigui per la necessitat de temps i recursos per 

implementar-la o per la seva impugnació. 

○ Aplicació per part de la Generalitat i els ajuntaments: a més de l’evolució de les 

impugnacions, en aquest moment i per prevenir o evitar la pèrdua de l’habitatge, és 

important que les administracions apliquin els lloguers socials obligatoris vigents de 

la Llei 24/2015 (casos d’hipoteca, signatura de dacions en pagament i desnonaments 

per impagament de lloguer), així com el control de la contenció de preus (inspecció i 

sanció), la continuïtat de la qual depèn de la renovació de les zones tenses o de 

noves declaracions d’aquestes zones que facin les administracions.120 

● La nova Llei estatal d’habitatge: està actualment en negociació dins del Govern estatal i 

s’haurà de tramitar al Congrés. Estan a debat aspectes tan rellevants com la regulació dels 

lloguers o una moratòria de desnonaments d’habitatge habitual permanent, amb o sense 

lloguers socials. 

● El nou Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025: determinarà la quantia del pressupost estatal i les 

línies prioritàries a les quals es destina (ajudes, augment del parc, lloguer, compra o altres 

tinences, etc.). 

  

                                                      
120 Els municipis de més de 20.000 habitants ja declarats amb mercat tens d’habitatge, abans del dia 18 de 

setembre de 2021 han de renovar la declaració. Els consells comarcals o els municipis poden analitzar els 

requisits del mercat tens per fer una nova declaració si es compleixen els supòsits corresponents. La 

competència per efectuar la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens correspon al departament de la 

Generalitat competent en matèria d’habitatge, i cal formular una memòria explicativa dels motius i les 

circumstàncies que la justifiquen i la durada (màxim de cinc anys). També cal un informe preceptiu de 

l’ajuntament o els ajuntaments dels municipis afectats. Per raons d’interès públic, i ateses les característiques 

i el dinamisme del mercat immobiliari, els procediments per a la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge 

tens es poden tramitar per via d’urgència. 
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4. Propostes d’actuació 

Partint de la diagnosi i dels escenaris, s’aporten 5 propostes d’actuació que tenen com a 

objectiu respondre a les conseqüències de l’impacte de la pandèmia sobre el dret a 

l’habitatge a la demarcació de Girona i, en general, a l’evolució de l’exclusió residencial.121   

Les actuacions que s’han identificat com a prioritàries volen ser un punt de partida que 

permeti articular respostes cooperades i transversals entre administracions públiques, 

entitats socials i els agents del camp de l’habitatge; per tant, caldrà modelar-les en el 

moment d’implementar-les. De forma coherent amb l’escala de la recerca, són propostes a 

vista d’ocell i per a tota la província, tot i que algunes es poden aplicar a escala local. Per a 

cada proposta/actuació, s’identifica a qui es dirigeix o qui l’hauria d’aplicar. 

Proposta 1. Establir indicadors provincials sobre l’evolució de l’exclusió residencial 

Objectiu: disposar d’indicadors clau comuns que permetin seguir l’evolució de l’exclusió 
residencial a la província i mesurar l’eficàcia de les respostes públiques en cada moment. 
Agents: Agència de l’Habitatge, Diputació, oficines locals i comarcals. 

Proposta 2. Calibrar l’eficàcia dels serveis d’habitatge i plantejar claus de millora 

Objectiu: avaluar els dispositius de contenció actuals i identificar millores que els facin més 
eficaços i adaptats als nous escenaris, reduint les necessitats d’allotjament d’emergència. 
Agents: Diputació, oficines locals i comarcals, i Ofideute. 

Proposta 3. Dimensionament base per constituir un parc d’allotjament d’emergència  

Objectiu: dimensionar, a partir dels recursos actuals (cobertura davant la pèrdua de 
l’habitatge) i els escenaris projectats, el parc d’allotjaments d’emergència que cal mobilitzar 
a la província a curt termini. 
Agents: Agència de l’Habitatge, Diputació, municipis i entitats socials i privades. 

Proposta 4. Dissenyar i activar un pla de coordinació interadministrativa i contra l’exclusió 
residencial 

Objectiu: identificar i mobilitzar els recursos per prevenir/contenir pèrdua de l’habitatge i per 
augmentar el parc social d’emergència, activant el compliment gradual de l’objectiu de 
solidaritat urbana / PTSH. 
Agents: Generalitat, Diputació i municipis. 

Proposta 5. Elaborar un estudi específic sobre fenòmens emergents postpandèmia  

Objectiu: recopilar informació sobre els fenòmens emergents, per debatre i plantejar 

                                                      
121 La conceptualització de les propostes ha estat contrastada amb la Diputació de Girona i enriquida amb 

aportacions provinents dels agents que han aportat informació per a l’elaboració de l’estudi, també sorgides 

de la formació en què es va presentar per primer cop: la jornada «Impacte de la COVID-19 en l’habitatge a 

la demarcació de Girona», realitzada el dilluns 24 de maig. Més informació del programa aquí: 

<http://www.ddgi.cat/web/servei/7093/impacte-de-la-covid-19-en-l-habitatge-a-la-demarcacio-de-girona>.  

 

http://www.ddgi.cat/web/servei/7093/impacte-de-la-covid-19-en-l-habitatge-a-la-demarcacio-de-girona
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actuacions vinculades a les relacions entre turisme, habitatge turístic i usos residencials; les 
segones residències i els nous habitatges habituals post COVID-19; l’accés sense títol o 
precari a l’habitatge.  
Agents: Diputació. 

 
 

4.1. Proposta 1. Establir indicadors provincials 
sobre l’evolució de l’exclusió residencial 

Sorgeix directament de les limitacions que s’han detectat en la disponibilitat de dades en 

elaborar l’estudi. Si bé és cert que en la informació publicada hi ha dades abundants, s’ha 

pogut corroborar que les peticions d’informació han estat clau per aprofundir i que cal anar 

més enllà de les xifres, a través d’indicadors específics. A més, moltes oficines d’habitatge 

han manifestat dificultats per recopilar la informació precisa demandada i han proposat una 

sistematització que permetria extreure les dades de forma ordenada i viable, suggeriment 

que s’incorpora en la primera proposta d’actuació. 

A continuació, s’exposen els indicadors que es proposen, i s’identifiquen l’origen de les 

dades (publicades o que les administracions han de facilitar) i la periodicitat prevista. Els 

indicadors assenyalats amb el símbol ✸  s’han dissenyat específicament per a aquest estudi: 

Indicadors sobre el mercat de l’habitatge 

Nom de l’indicador Origen de les 
dades 

Periodicitat 

Percentatge d’habitatges principals sobre el total provincial i 
d’habitatges secundaris sobre el total català 

Publicades Segons font 

Percentatge d’habitatges principals de lloguer sobre el total 
provincial 

Publicades Segons font 

Percentatge ∆ interanual i quinquennal del preu mitjà del lloguer Publicades Anual 

Percentatge ∆ interanual/quinquennal del preu/m2 de les 
compravendes d’habitatge nou i usat 

Publicades Anual 

Percentatge de transaccions anuals de compravenda de persones 

jurídiques i estrangeres✸ 

Publicades Anual 

Percentatge ∆ interanual i quinquennal d’habitatges iniciats  Publicades Anual 

Quota de mercat de l’habitatge protegit  Publicades Anual 

Percentatge ∆ interanual/quinquennal de demanda d’HPO 
provincial i percentatge sobre la demanda total catalana 

Publicades Anual 

Demanda d’habitatge protegit/1.000 habitants provincial catalana  Publicades Anual 

Fenòmens emergents (nou habitatge habitual, turistització i Nou estudi Nou estudi 
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habitatge)✸ 

 
 

Indicadors d’exclusió residencial 

Nom de l’indicador Origen de les 
dades 

Periodicitat 

Esforç d’accés al lloguer vs. 30 % ONU: 2,5 SMI / 2,5 IRSC (ER) / 

1,5 SMI✸ 

Publicades Anual 

Percentatge ∆ interanual i quinquennal del nombre de 
desnonaments practicats 

Publicades Anual 

Percentatge de desnonaments practicats segons partits judicials a 
la província 

Publicades Anual 

Percentatge dels tipus de desnonaments practicats, percentatge 
dels tipus de desnonaments amb intervenció  

Publicades Anual 

Percentatge de desnonaments a la província sobre total català✸ Publicades Anual 

Nombre de desnonaments practicats/1.000 habitants provincial i 

català✸ 

Publicades Anual 

Percentatge ∆ interanual i quinquennal de les execucions 
hipotecàries 

Publicades Anual 

Percentatge d’habitatges principals amb pagaments pendents Publicades Segons font 

Percentatge ∆ interanual i quinquennal de denúncies per 
ocupacions 

D. Interior Anual 

Dèficit d’allotjaments d’emergència anuals✸ OLH/AHC Anual 

 
 

Indicadors de cobertura pública en dret de l’habitatge 

Nom de l’indicador Origen de les 
dades 

Periodicitat 

Nombre d’HPO iniciats/1.000 habitants en l’àmbit de la 
província i de Catalunya, percentatge dels tipus de promoció, 
percentatge d’HPO iniciats a Girona sobre el total català 

Publicades Anual 

Percentatge de parc protegit sobre el total, percentatge de 

parc social de lloguer sobre el total (públic/privat)✸ 

Publicades/OLH Anual 

Percentatge de casos de desnonaments amb intervenció 

sobre els totals practicats✸ 

OLH Anual 

Percentatge de desnonaments aturats sobre casos amb 

intervenció i sobre els totals practicats✸ 

OLH Anual 

Percentatge de reallotjaments sobre casos amb intervenció i OLH/AHC Anual 
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sobre els totals practicats✸ 

Percentatge de lloguers socials obligatoris sobre casos amb 

intervenció i sobre els totals practicats✸ 

OLH/AHC Anual 

Percentatge d’ajuts a Girona sobre el total català, 
percentatge de tipus d’ajuts, percentatge de cobertura dels 

ajuts d’urgència sobre desnonaments practicats✸ 

OLH/AHC Anual 

Percentatge  d’adjudicació de la Mesa i temps d’espera per 
accedir a l’habitatge 

AHC Anual 

Percentatge  de grans tenidors sobre casos de 
desnonaments amb intervenció i segons tipus 

OLH/AHC Anual 

Percentatge  ∆ interanual d’intermediació hipotecària i tipus 
de solucions  

OLH/AHC/ 
Diputació 

Anual 

 

4.2. Proposta 2. Calibrar l’eficàcia dels serveis 
d’habitatge i plantejar claus de millora 

Els indicadors assenyalen que l’actuació pública té un efecte positiu sobre les situacions 

amb risc de pèrdua de la llar, de sobreendeutament o de sobreesforç en el pagament del 

lloguer. Però la descobertura en un percentatge de casos significatiu, juntament amb la 

previsió d’un agreujament dels desnonaments, convida a repensar els dispositius d’actuació 

contra l’exclusió residencial, adaptant-los a la realitat pròpia però fixant-se en les millors 

experiències existents després de més de 10 anys d’actuacions per respondre a l’exclusió 

residencial. 

En essència i sabent que periòdicament s’avaluen el funcionament, l’organització i els 

resultats dels dispositius per evitar els desnonaments, es proposa una revisió extraordinària 

que s’avanci al tensionament que s’ha previst per al futur immediat, d’acord amb els 

aprenentatges precedents. Es destaquen, a continuació, els elements clau de millores 

basades en altres experiències catalanes per tal de contribuir al debat i fonamentar la 

proposta:122 

A. Augmentar el percentatge d’intervencions en desnonaments i el percentatge de 

desnonaments aturats 

Implementar un acompanyament i atenció al desnonament: una o dues persones per 

municipi o territori de referència amb experiència en mediació i habitatge treballen a l’oficina 

local (o comarcal) d’habitatge per fer un acompanyament exhaustiu i continuat de les 

situacions amb risc de pèrdua de la llar. Elaborar un calendari i un pla de treball i coordinar 

                                                      
122 Es pot ampliar aquesta informació consultant la guia elaborada per l’Observatori DESC per a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona.  
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la negociació amb la propietat i els serveis socials. Seguir les al·legacions per la suspensió 

del llançament, tant si hi ha defensa jurídica com si no, i prioritzar el lloguer social obligatori 

o negociat, sempre que sigui possible. Si s’escau, preparar un servei de mudança, vetllar 

pels drets fonamentals per retirar els efectes personals i, en cas de viure-hi animals de 

companyia, garantir-ne la protecció i custòdia familiar. L’objectiu, tot i això, és acordar la 

suspensió fins que no estigui garantit un habitatge digne, adequat i assequible per reallotjar 

la unitat de convivència.  

Implementar la centralització informàtica de totes les situacions de pèrdua de la llar i 

mediació prèvia. També cal un protocol d’emergència per a dispositius de primera resposta 

(policia, bombers, neteja, etc.). 

B. Incrementar el percentatge de reallotjaments sobre els casos de desnonament 

 Implementar una figura de cercador de reallotjament: una persona amb experiència 

en gestió, captació i promoció d’habitatge que treballi a l’oficina local (o comarcal) 

d’habitatge i que ajudi a valorar la capacitat d’atendre la demanda de reallotjament, 

captar habitatges privats i autoritzar els reallotjaments i els contractes de lloguer 

social i les seves renovacions. Cal evitar la reposició o postergar la cessió dels 

habitatges cedits on visquin unitats de convivència reallotjades. 

 Preveure una inversió adequada per al reallotjament d’emergència. Es poden utilitzar 

equipaments municipals d’allotjament temporal, fer una licitació d’un servei 

d’allotjament privat en hotels, hotels apartament i pensions del municipi, adherir-se 

al programa Reallotgem,  de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la captació 

de tota mena d’allotjaments del mercat privat (habitatges, edificis d’habitatges, hotels 

apartament, etc.), o bé iniciar o reforçar un programa de cessió de pisos buits i una 

borsa de mediació de lloguer. 

C. Incrementar els lloguers socials 

 L’Administració pública ha d’oferir la concertació de les situacions en risc de pèrdua 

de la llar en habitatges gestionats per grans tenidors, com Blackstone/Anticipa, 

BBVA/Cerberus, La Caixa/Bankia, i altres SOCIMI o societats limitades. També es 

pot acudir al protocol de Sareb amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 

Urbana.  

 Arrendar habitatges de grans tenidors amb un lloguer social obligatori (LSO), cedir 

l’usdefruit a favor de l’ajuntament o alguna entitat del tercer sector social a l’empara 

d’un contracte d’arrendament assistencial, o un contracte d’arrendament d’habitatge 

habitual per sota de l’índex de preus de referència del lloguer. Si es pot accedir a 

línies d’ajuts per a la promoció i adquisició d’habitatges per a lloguer social123 de 

l’Institut Català de Finances, cal considerar exercir el dret de tempteig i retracte sobre 

els habitatges propietat de persones jurídiques titulars d’habitatges inscrits en el 

                                                      
123 <https://n9.cl/lxutc> 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/170221-alquiler-social.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/170221-alquiler-social.aspx
http://t.ly/coVB
http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/!ut/p/z1/nZLBUsIwEIZfBQ89hgSa0tRbRxyEAXXEwTYXJi2hDdMmpQ1UfHoX9aIjMphLJpv9v_03G8xxhLkWe5UJq4wWBZxjPliyx2B0x2h_Sp4mlITeeDgaM-oSQvECc8xTbSub41jkaSoc0srEIY2s91I1DpG66RQmFUXTgYA-7qojNjttRSm1bY6AKlUrHAfC93zq-cjv-wzRQSIR660kCoQIUq838FyW4JdzjjhckxMrJKDn51JiKOGfLDHq4fmFnn8A2WIIwClz57f3xCUP9GLg5KOFPx4B5qY22y0PYThGW_lqcfS_6QCpX89uZhkYFDZHSq8Njr70ODqrB6tZYZLPvxTqxGVAquVa1rLu7moI59ZWzbVDwFrbdjNjskJ2U1M65DdJbhro5XsmrsqSuQek357XZbmcWS9GPDm0V-8UrBph/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3apath%3a%2Fahcca/web/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/linies-financament-preferent-icf-i-ahc-per-lloguer-social
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/!ut/p/z1/nZLBUsIwEIZfBQ89hgSa0tRbRxyEAXXEwTYXJi2hDdMmpQ1UfHoX9aIjMphLJpv9v_03G8xxhLkWe5UJq4wWBZxjPliyx2B0x2h_Sp4mlITeeDgaM-oSQvECc8xTbSub41jkaSoc0srEIY2s91I1DpG66RQmFUXTgYA-7qojNjttRSm1bY6AKlUrHAfC93zq-cjv-wzRQSIR660kCoQIUq838FyW4JdzjjhckxMrJKDn51JiKOGfLDHq4fmFnn8A2WIIwClz57f3xCUP9GLg5KOFPx4B5qY22y0PYThGW_lqcfS_6QCpX89uZhkYFDZHSq8Njr70ODqrB6tZYZLPvxTqxGVAquVa1rLu7moI59ZWzbVDwFrbdjNjskJ2U1M65DdJbhro5XsmrsqSuQek357XZbmcWS9GPDm0V-8UrBph/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3apath%3a%2Fahcca/web/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/prophabbuits
https://n9.cl/lxutc
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registre d’habitatges buits o ocupats sense títol habilitant.124 Amb més previsió, la 

Generalitat de Catalunya o l’ajuntament poden delimitar àrees de tempteig i 

retracte125 per adquirir habitatges en barris amb exclusió residencial. 

4.3. Proposta 3. Dimensionament base per constituir 
un parc d’allotjament d’emergència 

 

L’actuació municipal requereix que els responsables i els agents de captació 

i promoció d’habitatges o allotjaments puguin coordinar un pla de treball i 

reduir l’atenció a l’emergència a llarg termini. Per aquesta raó, cal diferenciar 

entre els objectius de solidaritat urbana precisats per la Llei 18/2007, del dret 

a l’habitatge, i els objectius de dimensionament d’un parc d’allotjament 

d’emergència acotat a la crisi en el seu estat present.  

4.3.1. Dimensionament a llarg termini: l’Objectiu de Solidaritat Urbana 

La Llei catalana del dret a l’habitatge estableix obligacions municipals concretes de garantia 

del dret a l’habitatge (art. 47 de la Constitució espanyola i art. 26 de l’Estatut d’autonomia 

de Catalunya de 2006). Es tracta del denominat objectiu de solidaritat urbana, contingut en 

els articles 73 a 76, sobre l’obligació de «tots els municipis de més de 5.000 habitants i de 

les capitals de comarca» de disposar en un termini de vint anys d’un parc mínim d’habitatges 

destinats a polítiques socials126 del 15 % respecte del total d’habitatges principals existents 

[…] considerant les circumstàncies pròpies de cada municipi» (art. 73). La Llei remet al Pla 

Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH)127 la concreció de les obligacions derivades de 

l’objectiu exposat, que proposa un període de quinze anys des del 2020 (2035). També 

al·ludeix a la possibilitat que els municipis es mancomunin per aconseguir l’objectiu 

esmentat, «procurant que la nova aportació amb habitatges de protecció oficial quedi 

repartida de manera equivalent entre tots» (art. 73.3). Així mateix, existirà un Fons de 

Solidaritat Urbana que la Generalitat de Catalunya posarà a disposició dels ajuntaments, 

                                                      
124 <https://n9.cl/02hc> 
125 <https://www.diba.cat/es/web/hua/P2.01> 

126 Aquest parc d’habitatges no equival tan sols al parc de protecció oficial, sinó que es defineix de forma més 

àmplia, incloent: «habitatge de protecció oficial, els habitatges de titularitat pública, els habitatges de dotació 

públics, els allotjaments d’acollida d’immigrants, els habitatges cedits a l’Administració pública, els habitatges 

d’inserció, els habitatges de copropietat, els habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de mediació 

social, els habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa, els habitatges cedits en règim de masoveria 

urbana, els habitatges d’empreses destinats a llurs treballadors i altres habitatges promoguts per operadors 

públics, de preu intermedi entre l’habitatge amb protecció oficial i l’habitatge del mercat lliure però que no es 

regeixen per les regles del mercat lliure (article 74 de la Llei 18/2007). 
127 En endavant, PTSH. 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/!ut/p/z1/nZLBUsIwEIZfBQ89hgSa0tRbRxyEAXXEwTYXJi2hDdMmpQ1UfHoX9aIjMphLJpv9v_03G8xxhLkWe5UJq4wWBZxjPliyx2B0x2h_Sp4mlITeeDgaM-oSQvECc8xTbSub41jkaSoc0srEIY2s91I1DpG66RQmFUXTgYA-7qojNjttRSm1bY6AKlUrHAfC93zq-cjv-wzRQSIR660kCoQIUq838FyW4JdzjjhckxMrJKDn51JiKOGfLDHq4fmFnn8A2WIIwClz57f3xCUP9GLg5KOFPx4B5qY22y0PYThGW_lqcfS_6QCpX89uZhkYFDZHSq8Njr70ODqrB6tZYZLPvxTqxGVAquVa1rLu7moI59ZWzbVDwFrbdjNjskJ2U1M65DdJbhro5XsmrsqSuQek357XZbmcWS9GPDm0V-8UrBph/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3apath%3a%2Fahcca/web/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/prophabbuits
https://www.diba.cat/es/web/hua/P2.01
https://www.diba.cat/es/web/hua/P2.01
https://n9.cl/02hc
https://www.diba.cat/es/web/hua/P2.01
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diputacions i consells comarcals per emprendre la tasca de promoure i captar aquests 

habitatges. El càlcul de l’objectiu de solidaritat urbana és el següent:128 

 

𝑯𝑶𝑺𝑼=
𝑯𝑷 ∗𝟏𝟓

𝟏𝟎𝟎
 − 𝑯𝑯𝑷𝑺  

 
 𝑯𝑶𝑺𝑼

𝟐𝟎𝟑𝟓−𝟐𝟎𝟐𝟎
=  𝑯𝑶𝑺𝑼/𝒂𝒏𝒚 

 

𝑯𝑷        Habitatges principals a la província de Girona:129 292.054 habitatges (cens) / 150.696 (PTSH) 

𝑯𝑯𝑷𝑺    Habitatges destinats a polítiques socials: 13.899 (segons PTSH, aprovació inicial)  

𝑯𝑶𝑺𝑼   Habitatges necessaris per complir l’Objectiu de Solidaritat Urbana: 14.277 habitatges (segons PTSH) 

 

Necessitat anual d’habitatges socials (2020-2035): 951 habitatges/any130 

4.3.2. Dimensionament a curt termini: el risc de pèrdua de la llar 

Si volem dimensionar el nombre d’habitatges necessari per atendre el dret a l’habitatge, cal 

destacar que no existeix cap procediment o regulació per determinar el volum d’habitatges 

de reallotjament que atenen les situacions de pèrdua de la llar o l’exclusió residencial. Per 

aquesta raó, hem mirat de construir un model de dimensionament d’un parc d’allotjament 

present, a partir d’indicadors que s’han de mantenir actualitzats. D’una banda, l’indicador de 

desnonaments executats expressa la pressió que exerceixen sobre la responsabilitat pública 

(Llei 24/2015) els conflictes que acaben en llançament. D’altra banda, les persones amb 

resolució favorable i a l’espera d’un habitatge de la Mesa d’Emergència expressen una 

constant que acumula les peticions no ateses. Cada any es pot valorar la demanda 

d’habitatge d’emergència de l’últim bienni amb el càlcul següent: 

𝑫 𝒆𝒙
𝟏𝟗−𝟐𝟎

𝟐
+ 𝑯 𝑴𝒆𝒔𝒂 = 𝑹𝒍𝒍  

                                                      
128 El càlcul real és més complex, ja que el nombre d’habitatges destinats a polítiques socials (HPS) s’estima per 

a l’any inicial o base i posteriorment s’estima la seva evolució, així com la del parc principal, per quinquennis. 

Així, s’estableixen objectius quinquennals d’augment del parc d’HPS per arribar al 15 % respecte del parc 

principal l’any 15 i, de la suma de les quantitats dels tres quinquennis, en resulta la quantitat total que cal 

augmentar en 15 anys. Vegeu el càlcul per a les comarques gironines i per als municipis inclosos en l’OSU 

al document aprovat inicialment del PTSH (pàg. 133: cal sumar a les xifres per les comarques gironines les 

quantitats de Puigcerdà, inclòs dins l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran): 

<https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/transparencia_i_bon_govern/procediments_

i_actuacions_-

juridiques/normativa_en_tramit/projectes_decret/decret_pla_territorial_sectorial_habitatge/20190304_Pla_te

rritorial_sectorial_habitatge_Catalunya.pdf>.  
129 Per una banda, tenim el cens de 2011 i, per l’altra, l’estimació del PTSH, aprovat inicialment al març del 2019. 
130 A les dades obtingudes del PTSH s’han inclòs, per obtenir les xifres provincials, les quantitats de les 

comarques gironines i les de Puigcerdà, inclòs dins l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, però pertanyent a la 

demarcació de Girona. 

https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/transparencia_i_bon_govern/procediments_i_actuacions_juridiques/normativa_en_tramit/projectes_decret/decret_pla_territorial_sectorial_habitatge/20190304_Pla_territorial_sectorial_habitatge_Catalunya.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/transparencia_i_bon_govern/procediments_i_actuacions_juridiques/normativa_en_tramit/projectes_decret/decret_pla_territorial_sectorial_habitatge/20190304_Pla_territorial_sectorial_habitatge_Catalunya.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/transparencia_i_bon_govern/procediments_i_actuacions_juridiques/normativa_en_tramit/projectes_decret/decret_pla_territorial_sectorial_habitatge/20190304_Pla_territorial_sectorial_habitatge_Catalunya.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/transparencia_i_bon_govern/procediments_i_actuacions_juridiques/normativa_en_tramit/projectes_decret/decret_pla_territorial_sectorial_habitatge/20190304_Pla_territorial_sectorial_habitatge_Catalunya.pdf
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𝑫 𝒆𝒙
𝟏𝟗−𝟐𝟎  Desnonaments executats entre 2019 i 2020 a la província de Girona. Un 11,6 % dels 1.598 

desnonaments sobre els quals s’ha intervingut. 

𝑯 𝑴𝒆𝒔𝒂   Nombre d’habitatges pendents d’adjudicar a la Mesa d’Emergència de la Generalitat. 

𝑹𝒍𝒍   Reallotjaments no coberts que cal corregir amb nous habitatges d’emergència. 

 

Demanda anual d’habitatges de reallotjament (2019-2020): 310 habitatges/any 

 

Aquest requisit d’allotjament anual fa referència a la demanda descoberta de reallotjament 

del 2020, incloent els habitatges de la Mesa pendents del període 2019-2020 i, per tant, és 

un còmput d’habitatges negatiu. Això comporta que l’any 2021, en cas de reprendre’s tots 

els procediments judicials, hauríem de suposar que la mateixa necessitat de reallotjament 

(310) se suma a la del bienni 2019-2020, essent 620 habitatges el còmput negatiu de 

demandes no satisfetes de reallotjament que reflectirà l’any 2021. Si no es troben solucions 

de política local d’habitatge per construir un fons d’habitatge social, no només s’allunya 

l’objectiu de solidaritat urbana, sinó que s’agreugen els efectes de l’exclusió residencial 

(expulsió i migració interior, problemes de salut i psicològics, sensellarisme, etc.). 

Si comparem la diferència entre el dimensionament anual a llarg termini i el de curt termini, 

641 habitatges, constatem que atendre el risc de pèrdua de la llar amb la producció de 

reallotjaments suposa només un 32 % dels habitatges que cal promoure i captar cada any 

per assolir la solidaritat urbana. Cal tenir en compte, tanmateix, que en ambdós casos es 

tracta de càlculs més aviat conservadors, en el sentit que no inclouen aspectes com els 

següents: per al cas del PTSH, el Pla parteix de la hipòtesi que les lleis d’emergència es 

complirien completament i gran part dels desnonaments quedarien coberts, cosa que no ha 

succeït en tots els casos; i per al càlcul inicial que aporta aquest estudi sobre el 

dimensionament a curt termini pel parc d’allotjament d’emergència, no s’han comptat els 

desnonaments aturats sense reallotjament l’any corresponent dins les necessitats 

d’allotjament,131 fet que, sumat a la previsió d’un pic futur de desnonaments, fa pensar que 

caldria mobilitzar més habitatges que 620 l’any 2021 i 310 anuals a partir del 2022. En 

qualsevol cas, serveix com a base per articular actuacions interadministratives el 

dimensionament que es proposa. 

                                                      
131 El que succeeix, en realitat, és que els desnonaments posposats passen als mesos següents o a l’any 

següent, i en aquest any posterior s’executen o es reallotgen i es posterguen part dels nous desnonaments. 
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4.4. Proposta 4. Dissenyar i activar un pla de 
coordinació interadministrativa contra l’exclusió 
residencial 

L’objectiu d’un pla de xoc és atendre els problemes d’una demanda urgent avui en dia, però 

també posar la mirada sobre l’objectiu de solidaritat urbana esmentat anteriorment. Per 

aquesta raó, caldrà escollir polítiques que treballin la desmercantilització de l’habitatge en la 

mesura del possible i garantir que la inversió pública dona rendiments i enforteix un parc 

permanent d’habitatge social. Els municipis poden millorar el servei d’atenció al 

desnonament i la cerca de reallotjament, però és recomanable que s’afronti la captació 

urgent d’allotjaments i la promoció de nous habitatges en una política de col·laboració entre 

grans municipis, consells comarcals, Diputació i Generalitat. És important assenyalar que 

l’indicador «nombre d’HPO iniciats per cada 1.000 habitants a escala provincial» presenta 

mancances i es fa evident el deure d’accelerar la producció o conversió d’habitatges de 

protecció oficial com a mesura de màxima eficiència per contenir la crisi estructural de 

l’habitatge i els efectes de la COVID-19. Es compliria amb seguretat l’objectiu de solidaritat 

urbana de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, i es flexibilitzaria la promoció amb l’acció 

publicocomunitària: 

4.4.1. Captació d’allotjament temporal 

Atès que la província presenta una alta activitat turística, gran quantitat d’allotjaments 

temporals en desús i habitatges secundaris buits, seria adequat adscriure tots els municipis 

de més de 20.000 habitants i tots els consells comarcals al programa Reallotgem,132 de la 

Generalitat de Catalunya, per captar allotjaments turístics o habitatges de privats amb el 

finançament total de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que, una vegada signat el lloguer, 

pagarà a la propietat de qualsevol immoble amb cèdula d’habitabilitat o d’allotjament 

certificat les 18 mensualitats per avançat. 

4.4.2. Captació i promoció d’habitatge públic i habitatge de protecció oficial 

1. Actuació pública dels ajuntaments en consorci amb els consells comarcals, la Diputació de 

Girona i la Generalitat de Catalunya. 

a. Exercici del dret de tempteig i retracte per augmentar el parc públic d’habitatge. 

b. Expropiació d’edificis o unitats d’habitatges a preu just. 

c. Permuta de solars de titularitat pública en sectors de desenvolupament per obtenir 

edificis o unitats d’habitatge privat en zones consolidades. 

d. Política de sòl: 

i. Expropiació dels sectors de sòl urbanitzable.  

ii. Obtenció de les reserves obligatòries de sòl deduïdes de l’aprofitament 

urbanístic en sòls urbanitzables per la Llei 2/2002 i objecte de reforçament a 

través de la Llei 10/2004 i el Decret llei 1/2007.  

                                                      
132 https://n9.cl/reallotgem 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/programa-reallotgemcat/!ut/p/z1/rZJNU8IwEIb_CpceS5Y2heCtIw7CgDLiQJsLk8b0g2mSkgZQf71BveiIjDPmkslm93nfzQZRlCCq2KEqmK20YrU7p7S_IYvh-JbgYAYPUwxxNBmNJwSHABitEEWUK9vYEqWs5Jx5cBSZB60wB1G1HgjVdmrNWd12XECd9qrDtntlmRTKuozG6MIwyXwjWF1rWwjJmT2BG149oXQwiAADhD4J-pGPIYp81ufYH-K8n_UICSLC0PqSU-qu4cyKwdXTSympkxiclRj30PKPnr8ByWrkgDMSLm_uIIR7_Gfg9L2FXx7BzbPa7nY0dkPTyopni5L_nZpTCMz8el4448yWfqVyjZJPLkoucVFyhutaK2qdffzJWGUhcQpG5MII090bFy6tbdorD1wrx2O30LqoRZdr6cFPJaVundmvmaiRkoQvvnp9zKXczG2ULuSatPEbgfPXRg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://n9.cl/reallotgem
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iii. Destinació a habitatge públic de lloguer d’un 80 % de les reserves de sòl 

públiques obtingudes per cessió obligatòria. Cessió a comunitats promotores 

del dret de superfície d’un 20 % d’aquestes reserves, i destinació d’un 2 % 

d’habitatges comunitaris al reallotjament de persones que han perdut la llar. 

e. Política de regeneració urbana: 

i. Delimitació d’àrees de rehabilitació integral (ARI), per rebre ajuts del Pla 

Estatal d’Habitatge i Rehabilitació (articles 45 a 48 del Reial decret 

2066/2008). La Generalitat de Catalunya les ha de declarar, i han de tenir 

una antiguitat superior a deu anys i destinar-se a domicili habitual. 

ii. Delimitació d’àrees de conservació i rehabilitació segons la Llei 18/2007 per 

exercir el dret de tempteig i retracte per a l’adquisició pública d’edificis per a 

la gestió publicocomunitària o cooperativa d’un espai residencial o bé que el 

departament corresponent de disciplina urbanística actuï d’ofici per fer 

complir el deure de conservació dels edificis residencials. 

f. Construcció d’habitatge públic sobre sòl públic en les modalitats del Decret 

50/2020.133 

2. L’actuació comunitària de promotors del tercer sector social, la Federació de Cooperatives 

de Catalunya, etc., en conveni amb els ajuntaments o consells comarcals. 

a. Exercici del dret de tempteig i retracte concedit per l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya per augmentar el parc públic social en patrimoni privat de fundacions, 

cooperatives i altres entitats socials. 

b. Construcció d’habitatge protegit permanent en sòl o drets de vol no aprofitats de 

propietat privada en les modalitats del Decret 50/2020 si estan qualificats d’habitatge 

o equipament de dotació, amb les línies d’ajuts per a la promoció i adquisició 

d’habitatges per a lloguer social134 de l’Institut Català de Finances i les subvencions 

del programa de foment del parc d’habitatges de lloguer o cessió d’ús.135 

c. Promoció de noves formes de tinença en l’habitatge a través de la promoció de 

cooperatives d’habitatge o de promotors socials136 en col·laboració amb ens locals, 

a través de formes jurídiques com el dret de superfície sobre sòl públic, etc. 

 

4.5. Proposta 5. Elaborar un estudi específic sobre 
fenòmens emergents postpandèmia 

Al capítol tercer, d’escenaris per als anys 2021-2022-2023, s’han assenyalat dues 

dinàmiques emergents que poden impactar en l’estat del dret a l’habitatge a la demarcació 

de Girona: l’augment de nous residents degut a canvis en la demanda d’habitatge, que 

poden crear oportunitats però amb riscos clars, i una recuperació de l’habitatge turístic, amb 

els impactes que produeix sobre la funció d’habitatge habitual en els territoris més 

turistitzats. Per altra banda, també s’ha destacat una tercera tendència, com és l’augment 

de l’accés precari a l’habitatge com a dinàmica futura previsible, una situació d’exclusió 

residencial complexa d’abordar que protagonitzen els perfils més vulnerables i que 

l’estadística oficial no mostra. 

                                                      
133 <https://n9.cl/50-2020> 
134 <https://n9.cl/lxutc> 
135< https://n9.cl/subvenciohpo> 
136 Segons la definició de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, article 51. 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/mesures-urgents-en-lambit-de-lhabitatge/decret-llei-502020/!ut/p/z1/rZHRT8IwEMb_Fh_22Nyxjq08LmIQAmgkwtYX023HVrMV2Arof28lPhkRSby-XNPmd_d9H0hIQBp10KWyemNU7e6pDF_E42B0LwJ_ik-TAOP-eDgai4AjBrC69EG6ZzxTMcISJMjc2K2tIFVVnisPj5R52FF7IN152FC3b6lj-7YkYztGhtWqybRlBbG6Uq5TtiQPC8pbsqyuSbM--u58sre5LiAlEamCcMA4LwYsCHnEFPkhyzjHIo96URQKp0VeWjd1cqOzckc9WFw58xtQLIcOOBV8cTdHjg_B1cDJScIvgbhI_XZ2OysdVtmKabPeQPJlNyR_tBuSH-x2aP2628nYRboxlt4sJP-e6bZ5bgQP1_M5U5l4P9IqvvkAv9JUrw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/mesures-urgents-en-lambit-de-lhabitatge/decret-llei-502020/!ut/p/z1/rZHRT8IwEMb_Fh_22Nyxjq08LmIQAmgkwtYX023HVrMV2Arof28lPhkRSby-XNPmd_d9H0hIQBp10KWyemNU7e6pDF_E42B0LwJ_ik-TAOP-eDgai4AjBrC69EG6ZzxTMcISJMjc2K2tIFVVnisPj5R52FF7IN152FC3b6lj-7YkYztGhtWqybRlBbG6Uq5TtiQPC8pbsqyuSbM--u58sre5LiAlEamCcMA4LwYsCHnEFPkhyzjHIo96URQKp0VeWjd1cqOzckc9WFw58xtQLIcOOBV8cTdHjg_B1cDJScIvgbhI_XZ2OysdVtmKabPeQPJlNyR_tBuSH-x2aP2628nYRboxlt4sJP-e6bZ5bgQP1_M5U5l4P9IqvvkAv9JUrw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/mesures-urgents-en-lambit-de-lhabitatge/decret-llei-502020/!ut/p/z1/rZHRT8IwEMb_Fh_22Nyxjq08LmIQAmgkwtYX023HVrMV2Arof28lPhkRSby-XNPmd_d9H0hIQBp10KWyemNU7e6pDF_E42B0LwJ_ik-TAOP-eDgai4AjBrC69EG6ZzxTMcISJMjc2K2tIFVVnisPj5R52FF7IN152FC3b6lj-7YkYztGhtWqybRlBbG6Uq5TtiQPC8pbsqyuSbM--u58sre5LiAlEamCcMA4LwYsCHnEFPkhyzjHIo96URQKp0VeWjd1cqOzckc9WFw58xtQLIcOOBV8cTdHjg_B1cDJScIvgbhI_XZ2OysdVtmKabPeQPJlNyR_tBuSH-x2aP2628nYRboxlt4sJP-e6bZ5bgQP1_M5U5l4P9IqvvkAv9JUrw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/!ut/p/z1/nZLBUsIwEIZfBQ89hgSa0tRbRxyEAXXEwTYXJi2hDdMmpQ1UfHoX9aIjMphLJpv9v_03G8xxhLkWe5UJq4wWBZxjPliyx2B0x2h_Sp4mlITeeDgaM-oSQvECc8xTbSub41jkaSoc0srEIY2s91I1DpG66RQmFUXTgYA-7qojNjttRSm1bY6AKlUrHAfC93zq-cjv-wzRQSIR660kCoQIUq838FyW4JdzjjhckxMrJKDn51JiKOGfLDHq4fmFnn8A2WIIwClz57f3xCUP9GLg5KOFPx4B5qY22y0PYThGW_lqcfS_6QCpX89uZhkYFDZHSq8Njr70ODqrB6tZYZLPvxTqxGVAquVa1rLu7moI59ZWzbVDwFrbdjNjskJ2U1M65DdJbhro5XsmrsqSuQek357XZbmcWS9GPDm0V-8UrBph/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3apath%3a%2Fahcca/web/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/linies-financament-preferent-icf-i-ahc-per-lloguer-social
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/!ut/p/z1/nZLBUsIwEIZfBQ89hgSa0tRbRxyEAXXEwTYXJi2hDdMmpQ1UfHoX9aIjMphLJpv9v_03G8xxhLkWe5UJq4wWBZxjPliyx2B0x2h_Sp4mlITeeDgaM-oSQvECc8xTbSub41jkaSoc0srEIY2s91I1DpG66RQmFUXTgYA-7qojNjttRSm1bY6AKlUrHAfC93zq-cjv-wzRQSIR660kCoQIUq838FyW4JdzjjhckxMrJKDn51JiKOGfLDHq4fmFnn8A2WIIwClz57f3xCUP9GLg5KOFPx4B5qY22y0PYThGW_lqcfS_6QCpX89uZhkYFDZHSq8Njr70ODqrB6tZYZLPvxTqxGVAquVa1rLu7moI59ZWzbVDwFrbdjNjskJ2U1M65DdJbhro5XsmrsqSuQek357XZbmcWS9GPDm0V-8UrBph/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3apath%3a%2Fahcca/web/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/linies-financament-preferent-icf-i-ahc-per-lloguer-social
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/!ut/p/z1/nZLBUsIwEIZfBQ89hgSa0tRbRxyEAXXEwTYXJi2hDdMmpQ1UfHoX9aIjMphLJpv9v_03G8xxhLkWe5UJq4wWBZxjPliyx2B0x2h_Sp4mlITeeDgaM-oSQvECc8xTbSub41jkaSoc0srEIY2s91I1DpG66RQmFUXTgYA-7qojNjttRSm1bY6AKlUrHAfC93zq-cjv-wzRQSIR660kCoQIUq838FyW4JdzjjhckxMrJKDn51JiKOGfLDHq4fmFnn8A2WIIwClz57f3xCUP9GLg5KOFPx4B5qY22y0PYThGW_lqcfS_6QCpX89uZhkYFDZHSq8Njr70ODqrB6tZYZLPvxTqxGVAquVa1rLu7moI59ZWzbVDwFrbdjNjskJ2U1M65DdJbhro5XsmrsqSuQek357XZbmcWS9GPDm0V-8UrBph/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3apath%3a%2Fahcca/web/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/linies-financament-preferent-icf-i-ahc-per-lloguer-social
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/21734_Subvencions_promocio_lloguer_cessio_us?category=74ad03e6-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/21734_Subvencions_promocio_lloguer_cessio_us?category=74ad03e6-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://n9.cl/50-2020
https://n9.cl/lxutc
https://n9.cl/subvenciohpo
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Tenint en compte aquestes tres tendències emergents i la manca de dades publicades o 

facilitades per les administracions en la diagnosi,137 així com la manca d’indicadors 

específics que permetin llegir-ne l’estat actual i l’evolució futura, la darrera proposta 

d’actuació sorgida d’aquest treball és endegar un estudi específic sobre fenòmens 

emergents postpandèmia, centrat en les temàtiques esmentades. 

Per al cas específic de les relacions entre els usos turístics i la funció residencial i social dels 

habitatges, es considera que, a més de l’estudi específic esmentat, durant els pròxims anys 

és necessari endegar un debat sobre aquesta qüestió a la demarcació de Girona, identificant 

elements reguladors o polítiques públiques que redueixin l’impacte sobre el dret a l’habitatge 

de la població gironina. Al respecte i a tall d’exemple, entitats socials que ho aborden al 

territori objecte d’aquest estudi, en concret Més Barri Girona i el Sindicat de Llogateres, 

traslladen a través del qüestionari que en el context de la pandèmia s’han mobilitzat (a través 

d’iniciatives públiques) pisos turístics cap a ús d’habitatge però a preu de mercat, actuació 

que requereix, com totes les polítiques públiques, debat, plantejament d’alternatives, etc. 

L’estudi esmentat hauria d’incloure, respecte de les tres temàtiques, com a mínim: 

 Identificació de fonts de dades i llacunes d’informació. 

 Peticions de dades i recopilació d’informació. 

 Estat de la qüestió a la província i impactes de la pandèmia. 

 Disseny d’indicadors específics per fer-ne seguiment en un futur. 

 Exercici d’escenaris o conseqüències per als propers anys. 

 Proposta d’actuacions i polítiques públiques específiques necessàries. 

  

                                                      
137 Les preguntes a les oficines d’habitatge sobre nous empadronaments, llicències d’habitatge turístic i noves 

escolaritzacions han estat respostes (de forma parcial) per 2-3 administracions de les 15 consultades. 
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5. Annexos 

5.1. Figures: taules i gràfics de la diagnosi 

5.1.1. Dades bàsiques de la demarcació 

Figura 85. Percentatge d’habitatges segons tipus dins cada província i a Catalunya el 2011 

 
Principals Secundaris Buits Total 

Catalunya 76,2 % 11,6 % 12,2 % 100 % 

Barcelona 83,3 % 5,8 % 10,9 % 100 % 

Girona 59,7 % 29,0 % 11,3 % 100 % 

Lleida 69,9 % 14,9 % 15,2 % 100 % 

Tarragona 59,5 % 26,7 % 13,8 % 100 % 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE (Cens de població i habitatges). 
 

Figura 86. Percentatge d’habitatges principals per tinença respecte del total a cada província i a 
Catalunya el 2011 

 
Lloguer 

Compra-
propietat 

Altres formes 
Cedits / a baix 

preu 

Catalunya 19,8 % 74,3 % 4,1 % 1,8 % 

Barcelona 20,2 % 74,2 % 3,9 % 1,7 % 

Girona 22,0 % 71,3 % 4,3 % 2,4 % 

Lleida 18,4 % 74,1 % 5,0 % 2,5 % 

Tarragona 15,5 % 77,9 % 4,6 % 2,0 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens de població i habitatge de l’INE (2011). 
 

Figura 87. Percentatge d’habitatges principals per províncies respecte del total de cada tinença a 
Catalunya el 2011 

 

Llogats Compra Altres formes 
Cedits / a baix 

preu 
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Barcelona 75,2 % 73,5 % 70,2 % 67,9 % 

Girona 11,0 % 9,5 % 10,5 % 13,0 % 

Lleida 5,4 % 5,8 % 7,2 % 7,8 % 

Tarragona 8,3 % 11,1 % 12,1 % 11,3 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens de població i habitatge de l’INE (2011). 
 

Figura 88. Percentatge d’habitatges principals segons tinença respecte del total a cada província i 
Girona ciutat el 2011 

 

Llogats 
Propis 

(herència o 
donació) 

Propis, 
compra, 
pagats 

Propis, 
compra, 

pagaments 
pendents 

Altres 
formes 

Cedits / a 
baix preu 

Catalunya 19,8 % 5,4 % 34,9 % 34,1 % 4,1 % 1,8 % 

Barcelona 20,2 % 4,3 % 36,1 % 33,9 % 3,9 % 1,7 % 

Girona 22,0 % 6,8 % 32,4 % 32,1 % 4,3 % 2,4 % 

Lleida 18,4 % 11,9 % 31,2 % 31,0 % 5,0 % 2,5 % 

Tarragona 15,5 % 8,5 % 30,8 % 38,7 % 4,6 % 2,0 % 

Girona 
ciutat 

27,6 % 3,2 % 32,9 % 31,2 % - 1,8 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens de població i habitatge de l’INE (2011). 

Figura 89. Percentatge d’habitatges principals segons tinença respecte del total a cada comarca el 
2011 

 

Llogats 
Propis 

(herència o 
donació) 

Propis, 
compra, 
pagats 

Propis, 
compra, 

pagaments 
pendents 

Altres 
formes 

Cedits / a 
baix preu 

Alt Empordà 23,2 % 7,6 % 31,0 % 30,8 % 4,8 % 2,6 % 

Baix 
Empordà 

19,3 % 7,3 % 33,3 % 32,2 % 4,8 % 3,1 % 

Cerdanya 29,8 % 10,2 % 28,5 % 20,2 % 6,1 % 5,2 % 
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Garrotxa 21,7 % 9,8 % 37,1 % 24,8 % 4,1 % 2,5 % 

Gironès 23,5 % 4,9 % 31,4 % 34,8 % 3,7 % 1,8 % 

Pla de 
l’Estany 

13,6 % 9,2 % 38,9 % 31,1 % 4,4 % 2,8 % 

Ripollès 23,0 % 9,5 % 36,8 % 23,1 % 4,3 % 3,3 % 

Selva 22,2 % 5,5 % 31,0 % 35,6 % 3,9 % 1,9 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Cens de població i habitatge de l’INE (2011). 
 

5.1.2. Mercat de l’habitatge 

Evolució dels preus dels lloguers 

 
Figura 90. Lloguers a la demarcació, Girona ciutat, comarques i Catalunya: 2019 i 2020 per 

trimestres 

 2019 2020 

 I II III IV I II III IV 

Alt Empordà 496 494 509 509 506 515 527 528 

Baix Empordà 543 577 583 563 567 559 582 584 

Cerdanya 545 485 545 565 557 530 591 587 

Garrotxa 449 468 465 496 469 487 494 459 

Gironès 596 602 634 603 613 621 641 601 

Pla de l’Estany 530 530 549 571 545 567 603 595 

Ripollès 373 374 409 380 384 384 413 428 

Selva 506 520 507 526 510 540 515 539 

Girona província 528 538 561 547 541 552 572 556 

Girona ciutat 626 624 659 620 643 628 664 608 

Catalunya 711 725 755 751 738 724 745 725 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INCASÒL. 
 
 

Figura 91. Nombres de contractes a Catalunya: 2019 i 2020 per trimestres 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INCASÒL. 
 

Compravenda d’habitatges 

 
Figura 92. Evolució 2013-2020 del preu/m2 de l’habitatge nou de venda per comarques (euros/m2) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 
Figura 93. Evolució 2013-2020 del preu/m2 de l’habitatge usat de venda per comarques (euros/m2) 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 

 
Figura 94. Tipologia d’habitatges de les compravendes 2019 i 2020: en percentatge, per província i 

comparada 

 Any 2020 Any 2019 

 Lliures Protegits Usats Lliures Protegits Usats 

Metropolità 17,1 % 0,9 % 82,0 % 14,0 % 0,8 % 85,2 % 

Girona província 14,9 % 0,9 % 84,3 % 14,7 % 0,7 % 84,6 % 

Catalunya 16,2 % 0,9 % 82,9 % 14,1 % 0,9 % 85,1 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
 

Acumulació d’habitatge buit 

 
Figura 95. Habitatges inscrits al Registre segons característiques a Catalunya i per províncies el 

2015 

 Buits amb 
habitabilitat 

Buits per 
rehabilitar 

Ocupats amb 
o sense títol 

Sense dades Total 

Barcelona 9.953 4.418 7.101 7.052 28.524 

Girona 2.088 1.241 1.095 2.248 6.672 

Lleida 1.892 1.186 564 1.463 5.105 

Tarragona 3.205 2.382 1.493 2.267 9.347 

Catalunya 17.138 9.227 10.253 13.030 49.648 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
 

Noves tendències al mercat 

 
Figura 96. Nombre de denúncies per ocupacions a Catalunya i variació 2019-2020 

 
2019 2020 % ∆ 2019-2020 

Denúncies 
5.330 6.400 20,1 % 

Font: Serveis Territorials a Girona, Departament d’Interior. 
 

5.1.3. Dificultats per mantenir l’habitatge 

Esforç econòmic de pagament de l’habitatge 

 
Figura 97. Referències i topalls d’ingressos per anys 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2,5 SMI 1.621,5 1.638,0 1.769,3 1.839,8 2.250,0 2.375,0 

1,5 SMI 972,9 982,8 1.061,6 1.103,9 1.350,0 1.425,0 

2,5 IRSC 1.747,4 1.748,4 1.749,4 1.750,4 1.751,4 1.752,4 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística oficial. 
 

Figura 98. Esforç d’accés al lloguer per a ingressos de 2,5 SMI (2015-2020) (percentatge): gràfic 
per comarques 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística oficial. 
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Figura 99. Esforç d’accés al lloguer per a ingressos d’1,5 SMI (2015-2020) (percentatge): gràfic per 

comarques 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística oficial. 
 

Execucions hipotecàries 

 
Figura 100. Nombre d’execucions hipotecàries a la província (2007-2020) 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 
 

 
Figura 101. Nombre d’execucions hipotecàries a Catalunya (2007-2020) 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 
 

Figura 102. Execucions hipotecàries totals a Catalunya: 2019 i 2020 per trimestres 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ.  

Pèrdua de l’habitatge principal: desnonaments 

 
Figura 103. Evolució dels desnonaments practicats del 2013 al 2020138 a la província de Girona 

                                                      
138 Les dades del 2020 només inclouen fins al tercer trimestre. 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 
 

Figura 104. Evolució dels desnonaments practicats del 2013 al 2020 a Catalunya per tipus 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 
 
 
Figura 105. Desnonaments practicats el 2019 i el 2020 i distribució percentual per partits judicials139 

                                                      
139 Els percentatges dels partits judicials de Ripoll i Olot són, per al 2019 i el 2020, respectivament: 1 % per als 

dos anys en el cas de Ripoll, i 2 % i 1 %, en el cas d’Olot. 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

Figura 106. Evolució percentual dels desnonaments practicats els anys 2013-2020 per partits 
judicials respecte del total de la demarcació 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Girona 26,0 % 25,1 % 26,0 % 25,0 % 23,5 % 28,7 % 32,5 % 38,2 % 

Figueres 21,8 % 20,8 % 22,3 % 22,6 % 20,0 % 21,3 % 20,2 % 17,5 % 

La Bisbal 
d’Empordà 

9,3 % 9,5 % 11,2 % 14,7 % 11,7 % 13,2 % 12,7 % 14,8 % 

Santa Coloma de 
Farners 

13,7 % 21,3 % 13,0 % 10,6 % 14,4 % 16,5 % 13,6 % 13,0 % 

Sant Feliu de 
Guíxols 

6,2 % 5,5 % 6,3 % 7,8 % 8,6 % 8,1 % 9,2 % 6,6 % 

Puigcerdà 3,8 % 3,6 % 3,4 % 3,5 % 2,5 % 3,2 % 4,6 % 4,1 % 

Blanes 13,1 % 9,9 % 12,7 % 11,3 % 11,9 % 4,5 % 3,8 % 3,8 % 
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Ripoll 1,9 % 1,2 % 2,4 % 1,3 % 2,4 % 2,2 % 1,3 % 1,1 % 

Olot 4,1 % 3,2 % 2,8 % 3,1 % 4,9 % 2,3 % 2,2 % 0,9 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 
 

Figura 107. Evolució dels desnonaments practicats (2013-2020) en nombre per partits judicials i 
total província 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Girona 477 491 497 483 480 608 582 373 

Figueres 400 407 427 437 409 451 362 171 

La Bisbal d’Empordà 170 185 214 284 238 280 228 145 

Santa Coloma de 
Farners 

252 416 248 204 295 350 243 127 

Sant Feliu de Guíxols 113 107 120 151 176 172 165 64 

Puigcerdà 70 70 65 67 52 68 82 40 

Blanes 241 193 242 219 243 95 68 37 

Ripoll 34 24 45 25 48 47 23 11 

Olot 76 62 53 60 101 49 40 9 

Total província 1.833 1.955 1.911 1.930 2.042 2.120 1.793 977 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 
 

 
Figura 108. Desnonaments practicats els anys 2019 i 2020 al partit judicial de Blanes segons tipus 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

 
Figura 109. Desnonaments practicats els anys 2019 i 2020 al partit judicial de Figueres segons tipus 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 
 
 

Figura 110. Desnonaments practicats els anys 2019 i 2020 al partit judicial de Girona segons tipus 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

 
 

Figura 111. Desnonaments practicats els anys 2019 i 2020 al partit judicial de la Bisbal d’Empordà 
segons tipus 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

 
 

Figura 112. Desnonaments practicats els anys 2019 i 2020 al partit judicial d’Olot segons tipus 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

 
 

Figura 113. Desnonaments practicats els anys 2019 i 2020 al partit judicial de Puigcerdà segons 
tipus 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

 
 

Figura 114. Desnonaments practicats els anys 2019 i 2020 al partit judicial de Ripoll segons tipus 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

 
 

Figura 115. Desnonaments practicats els anys 2019 i 2020 al partit judicial de Sant Feliu de Guíxols 
segons tipus 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 

 
Figura 116. Desnonaments practicats els anys 2019 i 2020 al partit judicial de Santa Coloma de 

Farners segons tipus 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del CGPJ. 
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5.1.4. Polítiques públiques d’habitatge 

Parc d’habitatge social: habitatges amb protecció vigent, habitatges de lloguer en borsa, pisos d’emergència, 

construcció d’habitatge protegit 

 
Figura 117. Parc d’habitatges de lloguer a la província segons nivell d’administració 

 

Nombre 
habitatges 

Percentatge 
total 

el 2020 

Agència de l’Habitatge 2.102 68,0 % 

Municipis o comarques 990 32,0 % 

Totals 3.092 100 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de les oficines d’habitatge i de l’AHC 
 
 

Figura 118. Construcció d’habitatge de protecció oficial: per comarques (nombre d’HPO iniciats) 

 
200
8 

200
9 

201
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201
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201
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201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Alt Empordà 97 71 185 76 - - - 16 - - - 16 - 

Baix 
Empordà 

108 83 - - - - - - - - - - - 

Cerdanya 71 54 12 85 7 - - - - - - 1 - 

Garrotxa 160 72 - 23 - 2 - - - - - - - 

Gironès 261 256 142 - - - - - 8 - - 44 4 

Pla de 
l’Estany 

24 16 30 62 - - - - - - - - 0 

Ripollès 21 29 61 18 - - - - - 4 - - - 

Selva 113 108 139 20 - - - - - - - - - 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
 

Actuacions per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual 

 
Figura 119. Expedients iniciats, casos amb adjudicació i sense de la Mesa d’Emergències a la 

província el 2019 

 
Expedients 

iniciats 
Habitatges 
adjudicats 

Habitatges 
lliurats 

Sense 
adjudicació 
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Província de 
Girona 

260 17 93 150 

Alt Empordà 40 7 19 14 

Baix Empordà 30 1 16 13 

Cerdanya - - - - 

Garrotxa 19 - 4 15 

Gironès 66 6 38 22 

Pla de l’Estany 10 - 2 8 

Ripollès 8 - - 8 

Selva 87 3 14 70 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
 

Figura 120. Expedients iniciats, casos amb adjudicació i sense de la Mesa d’Emergències a la 
província el 2020 

 
Expedients 

iniciats 
Habitatges 
adjudicats 

Habitatges 
lliurats 

Sense 
adjudicació 

Província de 
Girona 

141 11 63 67 

Alt Empordà 22 - 15 7 

Baix Empordà 19 - 9 10 

Cerdanya - - -  

Garrotxa 12 - 4 8 

Gironès 32 5 22 5 

Pla de 
l’Estany 

3 - - 3 

Ripollès 1 - 1 0 

Selva 52 6 12 34 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
 
 

Ajuts al manteniment de l’habitatge 

 
Figura 121. Nombre d’ajuts al lloguer els anys 2019 i 2020 per comarques i percentatge sobre el 

total 
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 2019 2020 

 
Ajuts 

Percentatge 
total 

Ajuts 
Percentatge 

total 

Alt Empordà 876 14 % 915 13 % 

Baix Empordà 1.192 19 % 1.377 20 % 

Cerdanya 177 3 % 200 3 % 

Garrotxa 499 8 % 559 8 % 

Gironès 1.468 24 % 1.515 22 % 

Pla de l’Estany 207 3 % 278 4 % 

Ripollès 188 3 % 236 3 % 

Selva 1.551 25 % 1.777 26 % 

Totals 6.158 100 % 6.857 100 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 
 

Figura 122. Nombre d’ajuts al lloguer 2019 i 2020 oficina de tramitació dels ajuts 

 
2019 

Percentat
ge sobre 
el total 

2020 
Percentat
ge sobre 
el total 

Banyoles 208 3,5 % 279 4,2 % 

Blanes 490 8,1 % 529 7,9 % 

Girona 807 13,4 % 761 11,4 % 

Lloret de Mar 502 8,3 % 624 9,3 % 

Palafrugell 440 7,3 % 496 7,4 % 

Puigcerdà 176 2,9 % 199 3,0 % 

Salt 417 6,9 % 477 7,1 % 

Sant Feliu de 
Guíxols 

254 4,2 % 280 4,2 % 

Olot 498 8,3 % 559 8,4 % 

Ripoll 189 3,1 % 445 6,7 % 

C. C. de la Selva 419 7,0 % 914 13,7 % 

C. C. de l’Alt 
Empordà 

876 14,6 % 602 9,0 % 

C. C. del Baix 
Empordà 

498 8,3 % 275 4,1 % 

C. C. del Gironès 239 4,0 % 238 3,6 % 
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Total província 6.013 100,0 % 6.678 100,0 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
 

Figura 123. Perfil dels beneficiaris d’ajuts el 2019 en l’àmbit català 

Aspecte del perfil Percentatge 

Edat dels sol·licitants 

Edat del sol·licitant 
<= 35 anys 

20 % 

> 35 i < 65 anys 66 % 

>= 65 anys 14 % 

Ingressos mensuals de la unitat de 
convivència (euros) 

Menys de 500 20,3 % 

De 500 a 1.333 68,9 % 

De 1.333 a 2.083 10,9 % 

Més de 2.083 0,0 % 

Ingressos/mes mitjans 824,1 

Import mensual del lloguer (euros) 

Menys de 150 0,9 % 

Entre 150 i 349 28,3 % 

Entre 350 i 699 67,6 % 

700 o més 3,3 % 

Import mitjà lloguer 423,5 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 
 

Figura 124. Nombre d’ajuts urgents el 2019 i el 2020 per comarques i percentatge sobre el total 

 2019 2020 

 Ajuts Percentatge total Ajuts Percentatge total 

Alt Empordà 24 16 % 16 14 % 

Baix Empordà 13 8 % 16 14 % 

Cerdanya 6 4 % 8 7 % 

Garrotxa 17 11 % 9 8 % 

Gironès 49 32 % 22 20 % 

Pla de l’Estany 2 1 % 3 3 % 
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Ripollès 5 3 % 1 1 % 

Selva 38 25 % 36 32 % 

Totals 154 100 % 111 100 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori i de l’AHC.140 
 

Figura 125. Perfil dels beneficiaris d’ajuts els anys 2019 i 2020 a la demarcació 

 
2019 2020 

Nombre de sol·licitants* 139 Percentatge 99 Percentatge 

Edat del sol·licitant 
<= 35 anys 

27 19,4 % 14 14,1 % 

> 35 i < 65 anys 100 71,9 % 78 78,8 % 

>= 65 anys 12 8,6 % 7 7,1 % 

Composició de la unitat de convivència 

Unipersonal 34 24,5 % 16 16,2 % 

Dona i menors 32 23,0 % 26 26,3 % 

Home i menors 0 0,0 % 1 1,0 % 

Tots adults (>= 18 anys) 27 19,4 % 25 25,3 % 

Altres composicions 46 33,1 % 31 31,3 % 

Ingressos mensuals de la unitat de convivència (euros) 

Menys de 100 euros 9 6,5 % 3 3,0 % 

De 100 a 499 euros 39 28,1 % 32 32,3 % 

De 500 a 999 euros 52 37,4 % 38 38,4 % 

                                                      
140 Les dades del 2020 encara no s’han publicat a la web, però l’Agència les ha facilitat per a la realització de 

l’estudi. 
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De 1.000 a 1.499 euros 26 18,7 % 19 19,2 % 

1.500 euros i més 13 9,4 % 7 7,1 % 

Ingressos/mes mitjans 768,9  748,9  

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
 

5.1.5. Escenaris per als anys 2021, 2022 i 2023 

Reptes al mercat de l’habitatge 

 
Figura 126. Lloguers a la demarcació, Girona ciutat, comarques i Catalunya: 2019, 2020 i 2021 per 

trimestres141 

 2019 2020 2021 

 I II III IV I II III IV I 

Alt Empordà 496 494 509 509 506 515 527 528 506 

Baix Empordà 543 577 583 563 567 559 582 584 560 

Cerdanya 545 485 545 565 557 530 591 587 612 

Garrotxa 449 468 465 496 469 487 494 459 447 

Gironès 596 602 634 603 613 621 641 601 604 

Pla de l’Estany 530 530 549 571 545 567 603 595 572 

Ripollès 373 374 409 380 384 384 413 428 406 

Selva 506 520 507 526 510 540 515 539 517 

Girona província 528 538 561 547 541 552 572 556 541 

Girona ciutat 626 624 659 620 643 628 664 608 624 

                                                      
141 En el moment de tancament d’aquest treball, la darrera dada publicada sobre preus dels l loguers és per al 

primer trimestre del 2021. 
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Catalunya 711 725 755 751 738 724 745 725 713 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
 

Figura 127. Variació dels lloguers entre el primer trimestre del 2020 i del 2021, i del quart trimestre 
del 2020 al primer trimestre del 2021 (en euros i percentatge)142 

 
Δ 1T 2020-2021 

(euros) 
Percentatge Δ 1T 

2020-2021 
Δ IV 2020- I 2021 

(euros) 
Percentatge Δ 
IV 2020- I 2021 

Alt Empordà −0,8 −0,2 % −22,5 −4,3 % 

Baix Empordà −6,8 −1,2 % −23,9 −4,1 % 

Cerdanya 54,2 9,7 % 24,7 4,2 % 

Garrotxa −22,0 −4,7 % −12,3 −2,7 % 

Gironès −9,1 −1,5 % 3,1 0,5 % 

Pla de l’Estany 26,7 4,9 % −22,8 −3,8 % 

Ripollès 21,8 5,7 % −22,0 −5,1 % 

Selva 6,6 1,3 % −22,0 −4,1 % 

Girona província 0,3 0,1 % −15,2 −2,7 % 

Girona ciutat −19,1 −3,0 % 15,5 2,5 % 

Catalunya −24,6 −3,3 % −12,0 −1,7 % 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’AHC. 
  

5.2. Treballs de compilació de dades 

A continuació, es detallen les dades utilitzades i els treballs de compilació realitzats per 

obtenir-les: 

5.2.1. Estadístiques i dades oficials publicades 

Les fonts de dades publicades que nodreixen l’apartat de diagnosi són les següents: 

 Preu del lloguer: renda mitjana mensual a Catalunya, per àmbits del planejament 

territorial, províncies, comarques i municipis; anuals i trimestrals. Està disponible des 

del 2012 i les darreres dades són del tercer trimestre del 2020 (al març del 2020 es 

                                                      
142 Els valors assenyalats en color vermell són les variacions positives de preus o percentatges. 
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disposarà de dades de tot l’any). Les publica el Departament de Territori i 

Sostenibilitat i provenen de l’explotació estadística de les fiances de lloguer de 

l’INCASÒL. Són mitjanes de preus de tots els lloguers constituïts. 

 Habitatges de lloguer: nombre de contractes o de lloguers constituïts. L’abast 

territorial, les darreres dades publicades i les fonts són les mateixes que en l’anterior.  

 Tinença de l’habitatge: el cens de població i habitatges del 2011 aporta dades. 

L’enquesta de condicions de vida conté dades del 2019. 

 Mercat de venda (primera i segona mà): compravendes d’habitatges que es 

registren i el preu de venda registrat d’aquests habitatges. La informació es facilita 

trimestralment i anualment, desagregada per àmbits territorials, comarques i 

municipis (de més de 5.000 habitants), tant d’habitatge nou com usat. Les darreres 

dades són del tercer trimestre del 2020. També existeixen dades sobre les 

compravendes registrades de l’habitatge nou i de segona mà, segons la titularitat i 

la nacionalitat de l’adquirent, per àmbits de planejament territorial. Alhora, s’han 

localitzat dades estadístiques sobre hipoteques registrades per la mateixa escala 

(nombre d’hipoteques registrades, import mitjà de les hipoteques, durada mitjana del 

préstec). Tota aquesta informació és facilitada per l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya i es basa en dades del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils 

i Béns Mobles d’Espanya. 

 Construcció d’habitatges: dades anuals i trimestrals del nombre d’habitatges 

iniciats i acabats per àmbits territorials, a partir dels visats i els certificats finals d’obra 

dels col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de la construcció. 

Disponible des de l’any 1998 i amb dades del 2020 com a darrer any. També es 

publiquen dades sobre el nombre d’habitatges de protecció oficial iniciats (amb 

qualificació provisional) i acabats (amb qualificació definitiva) per anys (2002-2020) i 

àmbits territorials, distingint entre el tipus de promotor i el règim de protecció (tipus 

de tinença). 

 Habitatge protegit: demanda total vigent d’habitatge protegit i nombre d’inscripcions 

anuals per accedir-hi, per àmbits del planejament territorial, províncies, comarques i 

municipis. Està disponible des del 2012 i les darreres dades són del 2020, les publica 

el Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l’explotació estadística del 

Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya. Es tracta 

d’unitats de convivència i no de persones sol·licitants. No podem saber si els 

demandants optaven per lloguer o altres règims de tinença. També existeixen dades 

sobre els habitatges protegits amb protecció vigent que ens permetran estimar una 

part dels recursos d’habitatge assequible existents. Es tracta d’una estadística de 

nova publicació, interessant per veure el pes de l’habitatge protegit amb protecció 

vigent, respecte del total d’habitatges principals, i la importància d’aquest parc 

respecte del total a Catalunya, així com els tipus de promotors i els règims de tinença. 

Proporciona una xifra estimada, que no inclou desqualificacions voluntàries i el parc 

construït abans del 1979 que pugui conservar la seva protecció.143 

                                                      
143 Queden fora de l’estimació: per una banda, les possibles desqualificacions voluntàries que s’hagin pogut 

produir i els enderrocs (en aquest sentit, l’estimació pot tenir un error per excés) i, per l’altra, no s’hi han pogut 
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 Esforç o pagament de l’habitatge habitual: l’enquesta de condicions de vida inclou 

dades a Catalunya sobre la despesa mitjana mensual de l’habitatge principal però 

no per tipus de tinença. Algunes fonts de dades, com el Sistema d’Indicadors 

Metropolitans de Barcelona, aporten dades sobre l’esforç d’accés al lloguer o a la 

compra en relació amb els ingressos de 2,5 SMI. S’ha construït un indicador específic 

per a la demarcació de Girona. 

 Desnonaments per tipus: desnonaments per tipus en l’àmbit provincial des de l’any 

2013 fins al tercer trimestre del 2020 i per partits judicials, respecte dels quals només 

hi ha dades publicades fins al 2020, ja que per a aquest detall es difonen anualment. 

Les publica el Consell General del Poder Judicial, no inclouen els contractes que 

s’acaben (extinció) i moltes famílies abandonen el seu habitatge sense mediar un 

procediment judicial. Tampoc tenim agregades les dades sobre desallotjaments o 

desnonaments d’habitatges ocupats, ja que, per una banda, hi ha les dades de 

llançaments que van per la via civil i, per l’altra, les d’usurpacions, que és la via penal.  

 Ajudes: imports anuals de les subvencions concedides per ajudar a pagar el lloguer 

a les famílies amb risc d’exclusió social i perfil dels beneficiaris, per àmbits del 

planejament territorial, províncies i comarques. Està disponible des del 2005 i les 

darreres dades són del tercer trimestre del 2020. Les publica la Secretaria d’Hàbitat 

Urbà i Territori, i estan composades per les prestacions al lloguer (ajuts concedits a 

les persones amb dificultats per atendre els pagaments) i per les prestacions 

d’especial urgència (ajuts concedits per pagar el lloguer o la hipoteca a les persones 

amb perill de pèrdua d’habitatge). 

 

Les estadístiques publicades no aporten dades sobre els àmbits temàtics que s’enumeren 

a continuació: 

 Lloguer amb opció de compra i noves tendències (lloguer turístic vs. residencial, 

segones residències que esdevenen habitatge habitual, etc.) 

 Ajuts destinats al manteniment de l’habitatge principal en el marc de la COVID-19 

 Actuacions per evitar la pèrdua de l’habitatge principal 

 Parc d’habitatge social i mesa d’emergències 

 Ajuts i mesures específiques d’habitatge degut a la pandèmia 

 Quantificació del fenomen de les ocupacions irregulars 

 

Per aquest motiu, s’ha complementat la cerca de dades, tal com s’exposa a continuació. 

 
 

                                                      
incloure, per manca d’informació, els habitatges qualificats abans de l’any 1979 que puguin tenir encara un 

règim de protecció vigent (en aquest cas, l’error es produeix per defecte). 
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5.2.2. Peticions d’informació a ens públics supralocals o sectorials 

Tal com s’ha vist, les estadístiques i dades oficials publicades aporten informació rellevant, 

però especialment centrades en els àmbits temàtics del mercat de l’habitatge, pèrdua de 

l’habitatge principal comptabilitzades com a desnonaments per l’estadística judicial i 

indicadors creuats, com poden ser els d’esforç econòmic en l’accés i pagament de 

l’habitatge habitual. 

Per aquesta raó, s’ha cercat un complement d’informació de dimensió significativa, 

recopilant informació d’ens públics supralocals o sectorials, i de serveis d’habitatge 

comarcals o locals. A continuació, es detallen les peticions d’informació realitzades a 

organismes supralocals,144 com són l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Departament 

d’Interior, a través dels seus responsables per al territori de Girona. 

A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya se li han demanat i s’esperen obtenir les dades 

següents:145 

 Adjudicacions d’habitatges de la Mesa d’Emergència 

 Tramitacions i sol·licituds d’ajuts 

 Dades qualitatives dels ajuts. Sobre l’objecte/motiu de l’ajut 

 Ajuts sol·licitats en línies específiques de la COVID-19 

 Pròrrogues de contractes o acords/prorrateigs de rendes relacionats amb la COVID-

19 

 Habitatges gestionats des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 Habitatges cedits als ens locals 

Respecte dels dispositius o oficines d’habitatge que ofereix o els casos que gestiona 

l’Agència en l’àmbit local, s’espera obtenir les dades següents: 

 

 Llançaments (hipoteca, lloguer, ocupacions) d’habitatge habitual 

 Execucions hipotecàries 

 Nombre de lloguers socials obligatoris 

 

                                                      
144 S’entén que els consells comarcals i els serveis associats són administracions locals. 
145 En relació amb l’escala, s’han demanat les dades dels municipis grans i mitjans, o capitals de comarca, i les dades 

comarcals. 
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Al Departament d’Interior, en concret al cos de Mossos d’Esquadra, se li ha sol·licitat la 

informació següent:146 

 Nombre de denúncies de la propietat a Mossos / policia local / jutjats 

 Nombre d’avisos/denúncies de la ciutadania a Mossos / policia local / altres 

 Tipus de problemàtiques conflictuals detectades i importància en relació amb el 

fenomen en general 

 Actuacions de mediació, formació, etc. 

 Retorn d’informació qualitativa rellevant 

A l’annex 4.5 es pot consultar el detall de la informació sol·licitada a l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya i als Mossos d’Esquadra, així com els resultats o la informació concreta i 

aprofundida que s’espera obtenir. 

5.2.3. Qüestionari per als serveis d’habitatge 

La informació obtinguda a través d’aquesta via és clau, ja que, com s’ha exposat 

anteriorment, les fonts estadístiques o de dades publicades aporten informació incompleta, 

tant sobre l’objecte de l’estudi com respecte de les polítiques públiques d’habitatge i l’escala 

territorial de la demarcació de Girona. En canvi, la feina connectada al territori i sobre el 

terreny que realitzen les oficines locals o comarcals d’habitatge és un termòmetre 

imprescindible per copsar la realitat i plantejar possibles mesures o recomanacions.  

Així doncs, tot i que s’inclouen dades de fonts primàries publicades, les respostes al 

qüestionari que s’ha produït ad hoc per a aquest treball constituiran una font d’informació 

principal per als capítols més destacats, com ara: Anàlisi i diagnosi de les dades, Propostes 

d’actuació i millora en l’àmbit local i Informe final de possibles conseqüències per als anys 

2021, 2022 i 2023.  

El qüestionari s’estructura en 10 blocs del qüestionari i inclou 86 preguntes: 

 Pèrdua de l’habitatge habitual 

 Sobreendeutament hipotecari 

 Ajuts per al manteniment de l’habitatge habitual 

 Ajuts sol·licitats en línies per la COVID-19 

 Actuacions per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual 

 Parc d’habitatges socials 

                                                      
146 En relació amb l’escala, s’han demanat les dades dels municipis grans i mitjans, o capitals de comarca, i les 

dades comarcals. 
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 Pròrrogues o acords/prorrateigs dels lloguers per la COVID-19 

 Lloguers socials obligatoris 

 Ocupacions o accés sense títol a l’habitatge 

 Noves tendències del mercat de l’habitatge 

 

Tot i que a priori sembla extens, no ho és si tenim en compte que la majoria de preguntes 

són dobles per tal d’obtenir dades del 2019 i del 2020, que les respostes són quantitatives 

en la majoria dels casos i que al final de cada secció hi ha una pregunta per realitzar 

aportacions qualitatives respecte del que es consideri que no queda inclòs o sobre els punts 

de què no es disposi de dades quantitatives. 

El qüestionari s’ha fet arribar en format en línia, per tal de facilitar-ne les respostes, i s’ha 

dirigit a 15 serveis d’habitatge d’ajuntaments i 4 oficines comarcals d’habitatge. A l’annex 

4.3 es pot consultar el qüestionari enviat en la seva totalitat. 

Han respost totalment o parcialment el qüestionari 11 oficines locals (Lloret de Mar, 

Banyoles, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Olot, Blanes, Figueres, Palafrugell, Salt, Puigcerdà 

i Ripoll)147 i 4 de comarcals (l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i la Selva). No han 

respost el qüestionari els municipis de Vidreres, la Bisbal d’Empordà, Caldes de Malavella i 

Santa Coloma de Farners. La representativitat de les dades aportades hauria estat millor si 

totes les oficines locals i comarcals haguessin respost totes les preguntes; tanmateix, cal 

comptar sempre amb un biaix en aquest tipus d’estudis per les qüestions que no es podran 

respondre, ja sigui per falta de disponibilitat de les dades o per altres motius, com la 

impossibilitat de respondre el qüestionari i altres. 

5.2.4. Qüestionari per a entitats socials 

El qüestionari s’ha fet arribar en format digital, per tal de facilitar-ne les respostes, i s’espera 

que el contestin, com a mínim, 10 entitats socials o professionals que treballen entorn de la 

protecció del dret a l’habitatge al territori de Girona (les PAH tenen a Girona 10 nodes locals; 

per tant, serien més si les comptem). A l’annex 4.4 es pot consultar el qüestionari enviat en 

la seva totalitat. 

Les preguntes tracten les qüestions següents: 

 

 Afectació de la COVID-19 i les mesures sanitàries a l’entitat social 

                                                      
147 Olot, Puigcerdà i Ripoll han contestat molt poques preguntes. Per tant, no es pot considerar una resposta 

com a tal. 

https://forms.gle/3izhw5hYacqUf7Gp7
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 Augment de persones a l’entitat per causa de la pandèmia i perfils dels casos de 

desnonaments 

 Valoració de les mesures dels poders públics per aturar els impactes de la pandèmia 

en l’habitatge 

 Tipus de problemàtiques d’habitatge habituals o noves tipologies 

 Reptes i mesures públiques en matèria de dret a l’habitatge per als anys 2021 i 2022 

Han respost aquest qüestionari les entitats o moviments socials següents: Sindicat de 

Llogateres de Girona, Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Empordà, La Sopa. Centre d’Acollida i 

Serveis Socials, Creu Roja, Fundació Sergi, PAH Vidreres, PAH Gironès, PAH Blanes, 

Càritas Girona i Més Barri Girona.  

Es considera una molt bona representació de les entitats socials del territori gironí vinculat 

al dret a l’habitatge, ja que cobreix una diversitat d’organitzacions que van des del tercer 

sector als moviments socials, i tenen implantació a tota la demarcació. 
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5.3. Qüestionari per als serveis municipals o 
comarcals 

El qüestionari que ja s’ha fet arribar als serveis municipals o comarcals d’habitatge de la 

demarcació és el següent: 

QÜESTIONARI ESTUDI HABITATGE-COVID 
 
Qüestionari per a l’estudi Impacte de la COVID-19 en l’habitatge a la demarcació de Girona 
(Diputació de Girona i Observatori DESC, 2020) 
 
1. Adreça electrònica (*obligatòria) 
 
Comentaris previs (llegiu-los abans de contestar) 
El termini per respondre aquest qüestionari és fins al 16 de desembre (inclòs). Si necessiteu 
més informació per respondre’l, ens podeu escriure al correu: 
habitatge@observatoridesc.org 
Si no disposeu de dades per respondre alguna de les preguntes, us agrairem que en deixeu 
constància a la pregunta oberta del final de cada bloc. En cas que no disposeu de la 
informació sol·licitada, indiqueu-nos amb qui contactar a la pregunta oberta del final de cada 
bloc. 
Les dades que es necessiten són de tot el 2019 i de 2020 (anuals, fins a l’octubre). Si no 
disposeu de dades fins a l’octubre per a l’any 2020, podeu indicar-ho a la pregunta oberta 
del final de cada bloc temàtic. 
Podeu contestar amb xifres en quasi totes les preguntes, tot i que n’hi ha algunes en què es 
demanen diverses dades en una mateixa pregunta i també algunes de qualitatives. En cas 
que calgui comentar la informació, ho podeu fer al final de cada bloc, de nou a través de la 
pregunta oberta. 
Les definicions d’exclusió residencial i de gran tenidor són les establertes per la Llei 
24/2015, ampliada pel DL 17/2019, als articles 5.10, 5.2 i 5.9, respectivament. La definició 
d’habitatge social és l’establerta per l’article 74 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. 
Nota final: s’assegura la confidencialitat de les respostes, així com la protecció de les dades 
facilitades, d’acord amb la normativa de referència i l’encàrrec que vehicula la recerca. 
 
MUNICIPI 
2. Municipi del qual s’aporten les dades (*obligatòria) 
 
PÈRDUA DE L’HABITATGE HABITUAL 
3. Nombre de casos gestionats de llançaments hipotecaris 2019 
4. Nombre de casos gestionats de llançaments hipotecaris 2020 
5. Nombre de casos gestionats de llançaments per impagament de lloguer 2019 
6. Nombre de casos gestionats de llançaments per impagament de lloguer 2020 
7. Nombre de casos gestionats de llançaments per extinció del contracte de lloguer 2019 
8. Nombre de casos gestionats de llançaments per extinció del contracte de lloguer 2020 
9. Nombre de casos gestionats de llançaments de lloguer totals 2019 
Només s’ha de respondre si no podeu diferenciar entre desnonaments de lloguer per 
impagament o per extinció. 
10. Nombre de casos gestionats de llançaments de lloguer totals 2020 
Només s’ha de respondre si no podeu diferenciar entre desnonaments de lloguer per 
impagament o per extinció. 
11. Nombre de casos gestionats de llançaments per ocupacions 2019 
12. Nombre de casos gestionats de llançaments per ocupacions 2020 
13. Per als casos 2019: nombre casos en què la propietat és gran tenidor 
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Cal distingir entre casos d’hipoteca, lloguer i ocupacions. 
14. Per als casos 2020: nombre de casos en què la propietat és gran tenidor 
Cal distingir entre casos d’hipoteca, lloguer i ocupacions. 
15. Afegiu aquí la informació qualitativa de què disposeu sobre els casos 
Casos en què hi havia presència de menors, famílies monoparentals, migrants, unitats 
familiars amb zero ingressos i economia informal, nombre total de persones incloses als 
casos (diferenciant, si és possible, entre la situació observada el 2019 i el 2020). 
16. Afegiu aquí la informació qualitativa o comentaris addicionals que considereu necessaris 
per contextualitzar les dades 
 
SOBREENDEUTAMENT HIPOTECARI 
17. Nombre de casos gestionats d’intermediació hipotecària el 2019 
18. Nombre de casos gestionats d’intermediació hipotecària el 2020 
19. Nombre de casos gestionats anteriors d’unitats familiars en exclusió residencial el 2019 
20. Nombre de casos gestionats anteriors d’unitats familiars en exclusió residencial el 2020 
21. Tipus de resolució dels casos 2019 
Renegociació del deute, cancel·lació del deute, dació en pagament, cancel·lació o dació en 
pagament i lloguer social, moratòries hipotecàries estatals (en nombre de casos). 
22. Tipus de resolució dels casos 2020 
Renegociació del deute, cancel·lació del deute, dació en pagament, cancel·lació o dació en 
pagament i lloguer social, moratòries hipotecàries estatals (en nombre de casos). 
23. Afegiu aquí la informació qualitativa o els comentaris addicionals que considereu 
necessaris per contextualitzar les dades 
 
AJUTS PER AL MANTENIMENT DE L’HABITATGE HABITUAL 
24. Nombre d’ajudes específiques al pagament del lloguer el 2019 
25. Nombre d’ajudes específiques al pagament del lloguer el 2020 
26. Nombre d’ajudes específiques al pagament de la hipoteca el 2019 
27. Nombre d’ajudes específiques al pagament de la hipoteca el 2020 
28. Afegiu aquí la informació qualitativa o els comentaris addicionals que considereu 
necessaris per contextualitzar les dades 
 
AJUTS SOL·LICITATS EN LES LÍNIES COVID-19 
29. Nombre d’ajudes per la COVID-19 el 2020 
30. Nombre d’ajudes per la COVID-19 tramitades el 2020 
31. Nombre d’ajudes per la COVID-19 concedides el 2020 
32. Afegiu aquí la informació qualitativa o els comentaris addicionals que considereu 
necessaris per contextualitzar les dades  
 
ACTUACIONS PER EVITAR LA PÈRDUA DE L’HABITATGE HABITUAL 
33. Resultats de les intervencions el 2019 
Executat, aturat, posposat amb nova data, posposat sense nova data, lloguer social de la 
propietat en habitatge, reallotjament en altres habitatges de la propietat, obertura d’una 
negociació encara activa, cessió de l’habitatge, reallotjament temporal, reallotjament 
definitiu (en nombre de casos). 
34. Resultats de les intervencions el 2020 
Executat, aturat, posposat amb nova data, posposat sense nova data, lloguer social de la 
propietat en habitatge, reallotjament en altres habitatges de la propietat, obertura d’una 
negociació encara activa, cessió de l’habitatge, reallotjament temporal, reallotjament 
definitiu (en nombre de casos). 
35. Nombre de reallotjaments definitius per tipus el 2019 
Administració local, mesa d’emergència, entitats socials, etc. (en nombre de casos). 
36. Nombre de reallotjaments definitius per tipus el 2020 
Administració local, mesa d’emergència, entitats socials, etc. (en nombre de casos). 
37. Nombre de reallotjaments temporals per tipus el 2019 
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Pensió-hotel, pis compartit o altres recursos (propi o entitat social), etc. (en nombre de 
casos). 
38. Nombre de reallotjaments temporals per tipus el 2020 
Pensió-hotel, pis compartit o altres recursos (propi o entitat social) etc. (en nombre de 
casos). 
39. Pressupost per a reallotjament en pensions-hotels 2019 
40. Pressupost per a reallotjament en pensions-hotels 2020 
41. Informació qualitativa sobre casos amb intervenció prèvia 
Escrits o contacte amb jutjats per notificar amb un informe social la situació d’exclusió 
residencial o perquè s’aturi/posposi el desnonament, contacte amb l’advocat/ada de la unitat 
familiar o amb la propietat amb l’objectiu d’aturar el llançament o trobar solucions, etc. 
42. Afegiu aquí la informació qualitativa o els comentaris addicionals que considereu 
necessaris per contextualitzar les dades. 
 
PARC D’HABITATGES SOCIALS 
43. Nombre d’habitatges assequibles el 2019 per tipus 
Habitatges de protecció oficial (HPO), habitatges socials o assequibles (sota del preu de 
mercat: cedit en borsa, d’entitats socials, cooperatiu, etc.), habitatge d’emergència. 
44. Nombre d’habitatges assequibles el 2020 per tipus 
Habitatges de protecció oficial (HPO), habitatges socials o assequibles (sota del preu de 
mercat: cedit en borsa, d’entitats socials, cooperatiu etc.), habitatge d’emergència. 
45. Nombre d’habitatges de convenis amb entitats socials el 2019 
46. Nombre d’habitatges de convenis amb entitats socials el 2020 
47. Nombre d’habitatges cedits per privats (no entitats) el 2019 
48. Nombre d’habitatges cedits per privats (no entitats) el 2020 
49. Afegiu aquí la informació qualitativa de què disposeu sobre el tipus de propietat i 
diferenciant entre l’any 2019 i el 2020: habitatges públics, habitatges privats. 
50. Afegiu aquí la informació qualitativa o els comentaris addicionals que considereu 
necessaris per contextualitzar les dades. 
 
PRÒRROGUES O ACORDS/PRORRATEIGS DE LLOGUERS PER LA COVID-19 
51. Nombre de pròrrogues del contracte de lloguer per mesos gestionades el 2020 
Si no es disposa de la informació per mesos, el nombre total. 
52. Nombre de prorrateigs o reduccions de les rendes per mesos gestionats el 2020 
Si no es disposa de la informació per mesos, el nombre total. 
53. Nombre de casos en què el propietari és un gran tenidor en les pròrrogues de contracte 
Gran tenidor, segons el RDL 11/2020: «persona física o jurídica que sigui titular de més de 
deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 
1.500 m2». 
54. Nombre  de casos en què el propietari és un gran tenidor en els prorrateigs o reduccions 
del lloguer mensual 
Gran tenidor, segons el RDL 11/2020: «persona física o jurídica que sigui titular de més de 
deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 
1.500 m2». 
55. Nombre de desnonaments aturats per vulnerabilitat associada a la COVID-19 
Casos en què s’ha intervingut o acompanyat i s’ha aplicat la mesura de l’article 1 del Reial 
decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en 
l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. 
56. Afegiu aquí informació qualitativa sobre el nombre de consultes generals de la moratòria 
hipotecària, crèdits ICO lloguer i altres mesures dels decrets lloguer per la COVID-19 
Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, i successius. 
57. Afegiu aquí la informació qualitativa o els comentaris addicionals que considereu 
necessaris per contextualitzar les dades 
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LLOGUERS SOCIALS OBLIGATORIS 
58. Nombre d’ofertes notificades per part de grans tenidors el 2019 
Notificades a la unitat familiar i/o a l’Administració. 
59. Nombre d’ofertes notificades per part de grans tenidors el 2020 
Notificades a la unitat familiar i/o a l’Administració. 
60. Nombre de comunicacions a grans tenidors per requerir oferta obligatòria el 2019 
61. Nombre de comunicacions a grans tenidors per requerir oferta obligatòria el 2020 
62. Nombre de lloguers socials signats el 2019 
63. Nombre de lloguers socials signats el 2020 
64. Nombre de casos amb incompliment de l’oferta de lloguer social obligatori el 2019 
No fer oferta o no fer-la segons estableix la norma (per exemple, per un preu superior al que 
estableix la norma o per menys anys). 
65. Nombre de casos amb incompliment de l’oferta de lloguer social obligatori el 2020 
No fer oferta o no fer-la segons estableix la norma (per exemple, per un preu superior al que 
estableix la norma o per menys anys). 
66. Nombre total d’expedients sancionadors incoats per incompliment del lloguer social 
obligatori 
No fer oferta o no fer-la segons estableix la norma (per exemple, per un preu superior al que 
estableix la norma o per menys anys). 
67. Nombre de sancions imposades en total per incompliment del lloguer social obligatori 
No fer oferta o no fer-la segons estableix la norma (per exemple, per un preu superior al que 
estableix la norma o per menys anys). 
68. Afegiu aquí la informació qualitativa de què disposeu sobre el tipus de grans tenidors 
més habituals i respecte del tipus d’incompliment de la Llei 24/2015 
Sobre els grans tenidors: són persones jurídiques o persones físiques? Entitats financeres, 
fons d’inversió o empreses immobiliàries? Sobre el tipus d’incompliment: no es fa l’oferta o 
es fan ofertes no adequades, per exemple, a preus superiors als establerts per la norma? 
69. Afegiu aquí la informació qualitativa o els comentaris addicionals que considereu 
necessaris per contextualitzar les dades 
 
OCUPACIONS O ACCÉS SENSE TÍTOL A L’HABITATGE 
70. Nombre de casos gestionats d’ocupacions el 2019 
71. Nombre de casos gestionats d’ocupacions el 2020 
72. Nombre de casos d’ocupacions d’unitats familiars en exclusió residencial el 2019 en què 
la propietat és d’un gran tenidor 
73. Nombre de casos d’ocupacions d’unitats familiars en exclusió residencial el 2020 en què 
la propietat és d’un gran tenidor 
74. Nombre d’intervencions socials en comunitats durant ambdós anys 
S’entén per intervenció social en comunitats accions de qualsevol tipus de mediació o 
intervenció amb les unitats familiars sense títol en la comunitat o amb la comunitat (contacte 
amb implicats, intervenció sobre el terreny, etc.). 
75. Nombre de casos resolts i tipus de solució 
Regularitzacions o lloguers socials, reallotjaments en altres habitatges del mateix propietari, 
reallotjaments en altres habitatges gestionats per l’Administració, reallotjaments en altres 
habitatges socials (en nombre de casos). 
76. Afegiu informació qualitativa sobre els problemes detectats a les comunitats amb 
persones que ocupen 
Com per exemple, connexió irregular de subministraments, talls de subministraments i 
reconnexions, impagament de la quota de comunitat o altres. 
77. Afegiu informació qualitativa sobre els casos no resolts i motius, així com sobre el tipus 
de problemàtiques conflictuals i la presència del fenomen als mitjans locals/comarcals 
78. Afegiu aquí la informació qualitativa o els comentaris addicionals que considereu 
necessaris per contextualitzar les dades 
 
NOVES TENDÈNCIES DEL MERCAT DE L’HABITATGE 
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79. Nombre d’altes al padró en segones residències el 2019 
80. Nombre d’altes al padró en segones residències el 2020 
81. Baixes en llicències d’habitatge turístic el 2019 
82. Baixes en llicències d’habitatge turístic el 2020 
83. Nombre d’altes de noves escolaritzacions d’alumnes amb nou empadronament el 2019 
84. Nombre d’altes de noves escolaritzacions d’alumnes amb nou empadronament el 2020 
85. Afegiu aquí la informació qualitativa o els comentaris addicionals que considereu 
necessaris per contextualitzar les dades o a qui cal sol·licitar aquesta informació 
 
COMENTARIS O APORTACIONS FINALS 
86. Escriviu aquí qualsevol informació addicional en relació amb el qüestionari 
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5.4. Qüestionari del «termòmetre de les entitats 
socials» 

 

La proposta base148 de qüestionari que es farà arribar a les entitats del món de l’habitatge 

de la demarcació és la següent: 

 

1. Nom de l’entitat i territori on actua (barri, municipi, comarca, tota la demarcació) 

2. Com us ha afectat la COVID-19 com a entitat que treballa pel dret a l’habitatge? 

(Pregunta general oberta) 

3. Heu detectat més gent que s’acosta a la vostra organització? Podeu donar xifres 

aproximades de l’augment del 2020 respecte del 2019? O és un canvi de perfil? 

4. Continueu coneixent casos de desnonaments, malgrat les moratòries? Quins perfils 

són? (Hipoteca, desnonament, ocupació, altres) 

5. Creieu que les mesures sanitàries dificulten a entitats com la vostra l’acció 

d’acompanyament a persones amb problemes d’habitatge? 

6. Us heu pogut adaptar a les mesures? Com ho heu fet? (Per exemple, reunions o 

acompanyament virtual, connexió per WhatsApp o Telegram, reduir participants als 

espais d’acompanyament, redacció de guies o documents útils, etc.) 

7. Creieu que les mesures de les administracions s’han pogut adaptar als impactes de 

la pandèmia? (Mesures generals de moratòries de desnonaments o reducció de 

lloguer/hipoteca, acompanyament per evitar desnonaments, ajuts, reallotjaments, 

etc.) 

8. Quin tipus de casos que acompanyeu són més habituals en matèria d’habitatge? 

(Problemes amb el pagament del lloguer, desnonaments d’hipoteca, lloguer o 

ocupacions, dificultats amb ajudes per la COVID-19...) 

9. Les problemàtiques d’habitatge són similars o se’n detecten de noves? Quines? 

10. Quines són les causes principals de la problemàtica en habitatge actualment? 

(Reducció d’ingressos per la COVID-19, agreujament de la situació en persones sense 

recursos abans de la pandèmia, etc.) 

11. Quines d’aquestes problemàtiques en matèria d’habitatge creieu que s’han accentuat 

amb la pandèmia? A quins perfils de població afecten més? (Per exemple, dones, 

joves, migrants, persones grans o altres) 

12. Quins creieu que seran els reptes en matèria de dret a l’habitatge per als anys 2021 i 

2022? Quines seran les vostres prioritats com a entitat implicada en la lluita pel dret a 

l’habitatge? 

13. Quines creieu que haurien de ser les mesures d’habitatge prioritàries per al 2021 per 

part de les administracions a la demarcació de Girona? (Diferencieu entre mesures 

d’urgència i mesures estructurals) 

14. I per al 2022? (Diferencieu entre mesures d’urgència i mesures estructurals) 

15. Afegiu aquí qualsevol informació addicional 

 

                                                      
148 Cal contrastar aquesta proposta inicial amb els responsables tècnics del Departament d’Habitatge de la Diputació, per 

tancar i enviar el qüestionari definitiu. 
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Les entitats inicials a les quals es preveu enviar el qüestionari són: Càritas Girona (i els 

projectes d’habitatge o socials que impulsa), Sindicat de Llogateres de Girona, Més Barri 

Girona, Plataformes d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de comarques gironines (15 nodes 

locals), Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Empordà, Stop Racisme Lloguers, Creu Roja i La 

Sopa. Centre d’Acollida i Serveis Socials. 
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