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El preu dels habitatges de llo-
guer a les comarques gironines va
caure un 4,2% durant el segon tri-
mestre de 2020 respecte al mateix
període de l’any passat. És la cai-
guda més pronunciada de Cata-
lunya, que de mitjana va registrar
una davallada del 0,9% durant els
mesos de confinament per la crisi
sanitària de la covid-19. Segons
dades de l’empresa de consultoria
i valoració Gesvalt, el cost mitjà
per arrendar una llar a la provín-
cia se situa en 9,3 euros per metre
quadrat, una rebaixa que no
aconsegueix desbancar la regió
com la segona amb els habitatges
més cars, per darrere dels 14,1 eu-
ros per metre quadrat de Barcelo-
na. 

A la capital catalana i a la resta
de municipis de la seva província
la pandèmia no ha fet baixar el
cost de llogar un habitatge, al con-
trari: ha pujat un 0,2% de mitjana.
Lleida segueix els passos de Giro-
na, amb una caiguda del 2,2% i un
preu de 6,8 euros per metre qua-
drat. A Tarragona, en canvi, el
preu de l’habitatge de lloguer ha
augmentat un 4,1%, fins a 7,5 eu-
ros per metre quadrat al mes.

El lloguer ha baixat amb ganes
a Girona, però el valor dels habi-
tatges ha aguantat força bé
aquests mesos. De fet, és en terres
gironines on millor ha aguantat
percentualment. Gesvalt indica
que a la província el preu de l’ha-
bitatge amb prou feines ha baixat

un 2,9%, amb un cost per metre
quadrat de 1.445 euros. La baixa-
da detectada a Catalunya, del
3,5%, és la tercera més pronuncia-
da d’una comunitat autònoma a
l’Estat, per darrere de Múrcia i Ga-
lícia. 

Lleida ha patit davallada del
8,1% fins a situar el preu final en
830 euros per metre quadrat. A
Tarragona, el preu de l’habitatge
ha caigut un 5,5%, fins a 1.160 eu-
ros el metre quadrat. Barcelona

també ha experimentat un des-
cens, d’un 3,4% i un 2,9% i amb un
preu final de 1.877 euros per me-
tre quadrat.   

Tendència generalitzada
La davallada de preus a Catalunya
respon a una tendència generalit-
zada a l’Estat per l’impacte de la
crisi del coronavirus en el sector.
Les comunitats amb una davalla-
da més acusada han estat Múrcia
i Galícia, amb descensos del 6,6%

i el 4,4%, respectivament. Les co-
munitats que han mantingut el
preu més estable han estat Aragó
i les Illes Canàries, amb una cai-
guda del 0,9% en ambdós casos.
En el lloguer, també s’ha produït
una davallada generalitzada a
l’Estat.

Pel que fa a l’activitat promoto-
ra, Gesvalt preveu una caiguda del
nombre de certificacions i visats
durant el segon i tercer trimestre
de l’any per la paralització total de

l’activitat durant les setmanes de
l’estat d’alarma i la reducció de
l’activitat en tots els sectors eco-
nòmics. 

En paral·lel, les compravendes
d’habitatges van caure un 47,1% a
Catalunya durant el mes de maig
amb relació al mateix període de
l’any passat, segons el Col·legi de
Registradors, mentre que la xifra
d’hipoteques sobre habitatges va
retrocedir un 26,5%. 

Sobre el total de finques el des-
cens de les compravendes es va
accentuar un 53,4% i el d’hipote-
ques ho va fer en un 27,3%. Al con-
junt d’Espanya, les compraven-
des totals han passat de les 94.000
de l’any passat a les poc més de
38.500 aquest 2020 (-59%), men-
tre que les operacions sobre habi-
tatges van passar de superar les
46.000 a quedar per sota les 22.000
al maig (-53,8%). L’impacte sobre
les hipoteques va ser més mode-
rat i van baixar un 25,8% sobre les
totals i un 24,8% sobre les d’habi-
tatge.
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Girona registra la caiguda del preu del
lloguer més pronunciada de Catalunya 
El valor dels arrendaments cau un 4,2% d’abril a juny i se situa al voltant dels 9 euros el metre
quadrat En canvi, el cost dels habitatges baixa un 2,9% a la província, la menor davallada 
de Catalunya durant el confinament Cada metre quadrat de compra val 1.445 euros de mitjana

Un habitgatge per llogar o comprar a Girona, en una imatge d’arxiu. DIARI DE GIRONA

La compravenda
d’habitatges 
al conjunt 
de Catalunya cau
un 47,1% al maig 
a causa del
coronavirus

ACN GIRONA

■ El Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació ha
posat en marxa una campanya di-
gital per promoure les activitats
nàutiques durant l’estiu. L'espot pu-
blicitari porta per nom «Catalunya
és casa teva» i s'estendrà durant la
primera quinzena de juliol. 

L'anunci forma part d'un paquet
de mesures aprovat pel Govern de

suport a les activitats maritimore-
creatives, on també ha inclòs una
subvenció de 750.000 euros per
compensar les despeses de mante-
niment i les tasques d'adequació a
la situació de la covid-19. La cam-
panya s’emmarca en el conjunt de
mesures urgents que el Govern va
aprovar fa un mes amb l’objectiu de
reactivar l’economia del sector ma-
rítim.

Un sector molt afectat
Jordà va recordar que el sector ha
patit una «paràlisi total» des de l’es-
clat de la crisi sanitària i a hores
d’ara els pronòstics sobre la seva
evolució són «incerts», davant les

greus afectacions al lleure i el turis-
me. 

En el decurs de l’acte, també es
va  informar de la creació d’una guia
i d’assessorament personalitzat a
empreses per a la prevenció de ris-
cos i millora de la seguretat en els
centres, així com  una borsa de tre-
ball per garantir que es disposi de
personal de busseig qualificat.  

D’altra banda, va subratllar la im-
portància de seguir implementant
l’Estratègia Marítima de Catalunya
2030, connectant les línies estratè-
giques d’actuació amb els ciuta-
dans i el territori, fomentant un de-
senvolupament sostenible i respec-
tuós amb els ecosistemes marins.

Nova campanya de promoció
de les activitats nàutiques 
El Far de Sant Sebastià, al
Baix Empordà, escenari de
presentació de la campanya
de la Conselleria d’Agricultura

EVA BATLLE AIGUAVIVA

■El jutge ha enviat a presó un ca-
mioner que transportava mari-
huana amagada. Els Mossos d'Es-
quadra el van descobrir en un
control a l’AP-7 en el seu pas per
Aiguaviva. És acusat d'un delicte
contra la salut pública, tràfic de
drogues i contra la seguretat viària
per conduir amb un permís sus-
pès judicialment. Els fets van
ocór rer el passat dia 2, quan una

patrulla va veure que l'home tenia
el permís de conduir suspès.

L’olor el delata
En revisar la càrrega, els agents
van notar una forta olor de mari-
huana. En un congelador van tro-
bar-hi amagats 19 paquets, en to-
tal 21,3 quilos de droga, que al
mercat tindrien un valor de 37.253
euros. El conductor va ser detin-
gut com a presumpte autor d'un
delicte contra la salut pública. El
detingut, que tenia antecedents,
va passar el dia 3 de juliol a dispo-
sició del jutjat d'instrucció en fun-
cions de guàrdia de Girona, el
qual va decretar el seu ingrés a
presó.

A presó un camioner per
dur 21 quilos de droga

L’olor que desprenia la
marihuana que duia amagada
al camió va alertar els Mossos 
en un control a Aiguaviva

Xavier Perez Paul


