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Un creixement molt
minso per fer
sostenible el sector
LA MITJANA ANUAL HAURIA DE
SER D’UNS 4.000 PER TENIR UN
CREIXEMENT SOSTENIBLE I EIXU-
GAR EL DÈFICT D’HABITATGE

Habitatges acabats
per tipologies sense
rehabilitació

LA CRISI VA
PROVOCAR QUE
ES REDUÍS FINS
UN 90% EL
NOMBRE D’OBRES
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■El termòmetre de la construcció
a les comarques gironines s'està
refredant. Durant el , el sector
ha alentit la seva recuperació du-
rant el , segons recull l'esta-
dística del Col·legi d'Aparelladors.
L'any passat, arreu del territori es
van acabar . habitatges. Són
un , més que el . I la pre-
visió per al  és que el sector
segueixi estancat: durant l'any
passat els estudis geotècnics no
van augmentar, un indicador que
les noves construccions tampoc
es dispararan.

El president dels aparelladors

gironins, Miquel Vendrell, atri-
bueix aquesta desacceleració a la
«incertesa laboral» i al fet que l'ac-
cés al crèdit continua essent «li-
mitat», més que no pas a la situa-
ció política que s'ha viscut a Cata-
lunya. Després de tocar fons el
 (llavors, només es van aca-
bar . habitatges) la construc-
ció gironina ha tancat els tres dar -
rers exercicis en positiu. Tot i par-
tir de xifres baixes, va viure aug-
ments del  i el . És a dir, que
ha anat creixent d'un any a l'altre,
però cada vegada a menor ritme.
Els aparelladors calculen que la
xifra òptima seria poder acabar

uns . habitatges anuals, molt
lluny dels més de . del rè-
cord de la bombolla, però més del
doble dels actuals ..

Menys estrangers
Segons les estadístiques del
Col·legi d'Aparelladors, el Gironès
i les comarques costaneres, l'Alt i
el Baix Empordà i la Selva, és allà
on més es concentra l'obra nova,
encara que en l'últim any hi ha
una embranzida important en
comarques interiors.

Vendrell va explicar que els es-
trangers que construeixen o com-
pren habitatges a la demarcació
han anat a la baixa d'un any per
l'altre. L'any passat,  dels .
habitatges que es van acabar al
ter ritori –tant nous com rehabili-
tacions– tenien un propietari es-
tranger al darrere (sobretot rus-
sos, francesos i alemanys). És a
dir, un , del total.

Davant l'estancament, les re-
habilitacions continuen essent la
taula de salvació. L'any passat, els
aparelladors van demanar visats
per poder començar a construir
. habitatges nous arreu de la
demarcació. Però també van
sol·licitar permisos per engegar
. rehabilitacions. És a dir, que
durant el  es van encarregar
més reformes d'habitatges que no
pas obra nova arreu de les comar-
ques gironines. Una situació que
també es va donar durant el .

L'estudi detallat que va presen-
tar Miquel Vendrell fa una projec-
ció del  i calcula que aquest
any que tot just comença es tan-
carà amb gairebé . habitatges
acabats (en concret, ). És a
dir, que es repetirà el creixement
del  registrat aquest . El
president del col·legi admet que
la recuperació «serà lenta», però
confia que en un futur es pugui
arribar a la xifra de . habitat-
ges anuals acabats. Aquest és el
número que el sector considera
òptim perquè el territori no tingui
«dèficit d'habitatge» i els preus re-
muntin massa a l'alça com va pas-
sar amb la bombolla immobilià-
ria.

La construcció 
alenteix la seva
recuperació
durant el 2017
Baixen els estrangers que compren habitatges
al territori per la davallada del mercat rus Els
permisos per rehabilitacions permeten «salvar»
el sector i continuen superant l'obra nova 
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