
El preu mitjà de l'habitatge lliu-
re a Girona va pujar un  inter-
anual en el primer trimestre de
, fins a assolir els .,, eu-
ros el metre quadrat, segons una
estadística sobre el valor taxat de
l'habitatge publicat pel Ministeri
de Foment. D'acord amb aques-
tes dades, el preu de l'habitatge
lliure ha experimentat una pujada
trimestral del . A les comarques
gironines, en els municipis de
més de . habitants, també
ha crescut un  anual el preu a
Blanes, mentre a Olot i a Salt l'in-
crement és del  així com a Llo-
ret i Figueres aquesta pujada ha
estat del .

A Catalunya, l'augment entre el
primer trimestre del  i el d'a-
quest any ha estat d'un ,, amb
un preu mitjà de . euros per
metre quadrat. Els tres primers
mesos de l'any passat el preu mitjà
a Barcelona era de ., euros
per metre quadrat, mentre que se
situava en els . al conjunt de
Catalunya. Pel que fa a l'habitatge
nou, amb menys de cinc anys
d'antiguitat, el preu és a Barcelona
de . euros per metre quadrat.

Catalunya supera el preu mitjà
per metre quadrat dels . eu-
ros des de l'últim trimestre de
 l'any passat, un nivell que no es
veia des de l'any , en plena
crisi, i que es manté ja en aquest
trimestre. El preu de l'habitatge
puja consecutivament des del se-
gon trimestre del .

A Barcelona, el preu ja està per
sobre dels nivells del , tot i
que encara no supera el que es de-
manava per metre quadrat el pri-
mer trimestre del , que eren
., euros.

Els més cars per habitatge lliure
són Sant Sebastià (.
euros/m2), Eivissa (., /m2),
Barcelona (., /m2) i Sant
Cugat del Vallès (., /m2).
Madrid té un preu de . /m2,
la sisena ciutat de l'Estat.

A Catalunya, a banda de Barce-
lona i Sant Cugat, destaquen els
preus elevats a Castelldefels
(., /m2), Esplugues del Llo-
bregat (., /m2) o Sant Joan
Despí (., /m2). A Girona
ciutat, el preu mitjà del metre qua-
drat per habitatge lliure és de
. euros, seguida per Tarrago-
na (., /m2). A Lleida, el preu
és de , /m2.

Les xifres gironines i catalanes
estan lluny de la mitjana espanyo-
la, que és de ., euros per me-
tre quadrat. A Espanya, en termes
reals, és a dir, descomptant la in-
flació, el preu de l'habitatge lliure

s'ha vist incrementat un ,. Per
comunitats autònomes, s'han re-
gistrat increments en totes elles,
exceptuant Extremadura (-,).

Per part seva, entre els incre-
ments han destacat les pujades
registrades a Madrid (+,), Na-
varra (+), Catalunya (+,),
Balears (+,), Canàries (+) i
Andalusia (+,).

Segons la sèrie històrica de l'es-
tadística, el valor mitjà per metre
quadrat del primer trimestre de
 és un , inferior al regis-
trat en el primer trimestre de ,
quan es va assolir el nivell màxim.

D'altra banda, des de mínims,

que es van assolir en el tercer tri-
mestre de , el preu s'ha recu-
perat un ,. En termes reals,
tenint en compte la variació de
l'IPC, el preu actual reflecteix una
caiguda des de màxims del ,.

El valor mitjà del metre quadrat
de l'habitatge lliure de fins a cinc
anys d'antiguitat es va situar en els
., euros en el primer trimes-
tre de . Això, segons Foment,
suposa un increment respecte al
mateix trimestre de  del ,.
Per part seva, l'habitatge lliure de
més de cinc anys va registrar un
increment del ,, fins als
., euros per metre quadrat.
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El preu mitjà del metre quadrat
d'habitatge puja un 12% a Girona ciutat

També ha crescut un 12% anual el preu a Blanes, mentre a Olot i a Salt l'increment és del 7% 

A Lloret i Figueres aquesta pujada ha estat del 5% durant els últims 12 mesos  Al conjunt de

Catalunya l'augment és d'un 5,9% i el preu mitjà se situa en els 2.018 euros per metre quadrat




L’habitatge segueix recuperant
els preus però es troba lluny dels
de 2008. MARC MARTÍ

GIRONA, al
capdavant en
preu de lloguer
Durant els últims temps,
s'ha inflat una bombolla de
preus de lloguer que sembla
que no esclata a la província
després de cinc mesos seguits
d'increments en el preu. Un
boom de preus que si bé ja va
a la baixa en moltes provín-
cies de l'Estat, sembla que a
Girona encara no ha tocat
sostre. Segons el darrer del
portal immobiliari Fotocasa,
en el mes d'abril els preus de
lloguer s'han incrementat un
3,2% a la demarcació, l'aug-
ment mensual més alt de l'Es-
tat que situa els preus de llo-
guer en 7,5 euros / m2 / mes.
Es troba molt per sobre de
València, la següent a la llista
que només creix un 0,3%. 
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■ Falta menys d’un mes per
l'eWoman Girona, una jornada
organitzada per Diari de Girona
i Prensa Ibérica, amb el patrocini
de LaLiga, la Universitat de Giro-
na, Oliva Motor, Fibracat i Endesa,
impulsat per Caixabank i amb la
col·laboració de Dermika, Palace
Woman, l’Ajuntament de Girona,
Prat Sàbat, Giah i l’Associació Gi-
ronina d’Empresàries. L’esdeve-
niment té com a objectiu servir
d'altaveu als casos d'èxit de les do-
nes que han destacat per la seva
trajectòria professional i el seu li-

deratge en l’entorn empresarial
actual. 

Amb l'objectiu de ser una ses-
sió motivadora i inspiradora, la
jornada inclourà el  lliurament
dels premis eWoman  Girona
. Diari de Girona atorga tres
reconeixements a tres dones amb
una trajectòria professional des-
tacable del territori gironí. Les tres
premiades rebran un guardó i po-
dran explicar a través d'una entre-
vista al diari la seva experiència
ewoman i donar a conèixer el seu
perfil professional. Com a colofó
final, d’entre totes les premiades

en tots els esdeveniments que es
realitzin a Espanya d’eWoman, hi
haurà una gala final en la qual
Prensa Ibérica Media premiarà
l’eWoman de l’any.

El proper  de maig, el jurat
dels premis eWoman es
reunirà per estudiar les candida-
tures presentades a les tres cate-
gories dels guardons: Negoci on-
line, Trajectòria professional by
CaixaBank i Mèrit Esportiu by La-
Liga.

El jurat el formen: Carol López,
cap de Relacions Institucionals i
Protocol de l'Ajuntament de Giro-

na; Anna M. Pla Boix, delegada
del rector per la Igualtat de Gène-
re de la Universitat de Girona; M.
Rosa Agustí, presidenta de l'Asso-
ciació Gironina d'Empresàries;
Josep Maria González, director
d’Àrea de Negoci de Caixabank a
Girona; Jordi Roura, Cap d’Es-
ports de Diari de Girona; Laura
Fanals, cap de la secció de Política
del Diari de Girona; Anna López,
directora comercial de Diari de
Girona; Fèlix Noguera, adminis-
trador de Diari de Girona, i Anna
Salamaña, directora de Desenvo-
lupament de Negoci de Diari de
Girona.

Les inscripcions per ser candi-
dates al premi es poden enviar per
correu electrònic a  esdeveni-
ments@ddg.cat abans del  de
maig de . 

Últims dies per presentar les candidatures
als premis eWoman Girona 2019

S'entregaran el
proper 13 de juny
durant la jornada
eWoman al Palau
de Congressos
de Girona

Xavier Perez Paul


