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■ La Generalitat té localitzats un
total de 4.977 habitatges buits a les
comarques gironines, segons da-
des corresponents a l’any 2019. Es
tracta de les vivendes que estan
inscrites al Registre d’Habitatges
Buits de Catalunya, de manera
que la xifra real podria ser molt su-
perior. 

Segons el darrer Informe sobre
el sector de l’habitatge a Catalun-
ya, a finals de l’any passat consta-
ven en aquest registre 29.866 vi-
vendes, de les quals un 38,7% es
troben amb condicions d’habita-
bilitat. En el cas de les comarques
gironines, on el registre disposa
de 4.977 vivendes, n’hi ha 1.826
que reuneixen les condicions su-
ficients per ser habitables. N’hi ha

592 més que estan buits però pen-
dents de ser rehabilitats, mentre
que 770 estan ocupats, ja sigui
persones que tenen o no el títol
habilitant. Dels 1.789 restants no
en consten dades. Per comarques,
el Gironès i la Selva són on consta
un major nombre de vivendes
buides, mentre que a la Garrotxa
i al Pla de l’Estany és on se’n po-
den trobar menys. 

Davant d’aquesta situació, una
de les prioritats del Govern català
és mobilitzar tot aquest parc d’ha-
bitatges, per tal de fer front a la
greu situació d’emergència habi-
tuacional que pateix una part de
la població. Així, el document,
elaborat per departament d’Ha-
bitatge, recorda que l’aprovació
de la llei de 2015 ha permès adop-

tar un conjunt de mesures per po-
der destinar aquestes vivendes a
lloguer social, especialment en
aquells casos que procedeixen de
processos d’execució hipotecària.
En aquest sentit, una de les mesu-
res adoptades ha estat el dret de
tanteig i retracte, que ha permès
fer efectiva, durant el 2019, la in-
corporació al parc d’habitatges de
l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya de 1.101 vivendes.  A més, al
llarg de l’any passat es van iniciar
31.059 expedients relacionats
amb aquesta figura jurídica.

Segons s’assenyala en l’infor-
me, una altra de les eines impor-
tants per incrementar el parc
d’habitatges destinats a polítiques
socials ha estat la signatura de
convenis amb entitats financeres

per a la cessió de vivendes. Segons
assenyalen des del departament,
aquesta és una via ràpida per po-
der aconseguir vivendes que per-
metin donar resposta a persones
i famílies que es troben en situa-
cions d’urgència. D’aquesta ma-
nera, els tipus de conveni que sig-
nen amb les entitats financeres no
són de caràcter estàndard, sinó
que s’estableixen condicions par-
ticulars per a cada conveni, fet que
permet donar respostes més fle-
xibles a les necessitats d’habitatge
que es puguin detectar a cada mu-
nicipi. En total, segons es recull en
l’informe, s’han signat convenis
amb entitats per a la cessió de
4.320, dels quals se n’ha fet efec-
tiva la de 3.570. 

D’altra banda, existeix també
la Xarxa de mediació per al llo-
guer social, que compta amb un
paquet d’habitatges de lloguer so-
cial gestionat per l’administració
local que ofereix serveis de me-
diació entre propietaris d’habitat-
ges i possibles llogaters. El seu ob-
jectiu és incrementar el nombre
d’habitatges de lloguer a preus as-
sequible i facilitar-ne l’accés a jo-
ves d’entre 18 i 35 anys que com-
pleixin  uns determinats requisits
d’accés. Segons consta en el do-
cument, durant l’any 2019 es van
formalitzar contractes de lloguer
per un total de 1.526 habitatges a
través d’aquesta xarxa. En total, les
borses d’habitatge que formen
part de la xarxa gestionen un parc
de vivendes de 8.42 unitats, de les
quals a finals de 2019 n’hi havia
8.241 que tenien un contracte vi-
gent.  

Finalment, un altre dels instru-
ments dels quals disposa la Gene-
ralitat és el Fons d’Habitatges de
lloguer destinats a polítiques so-
cials. Es tracta d’un fons constituït
l’any 2015 amb l’objectiu de posar
a disposició de les persones i fa-
mílies en risc d’exclusió residen-
cial els habitatges de titularitat pú-
blica o privada que formen part
d’aquest fons, en règim de lloguer
social. El fons té com a objectiu
consolidar un parc públic d’habi-
tatge de lloguer i sotmetre la seva
gestió a uns principis generals que
s’apliquin uniformement a tots els
habitatges que en formen part.

La Generalitat té localitzats 4.977
habitatges buits a la província
N’hi ha 1.826 que reuneixen les condicions necessàries per poder ser ocupats, segons xifres de
l’any passat N’hi ha 592 que estan pendents de ser rehabilitats i en 1.789 casos no consten dades

Un habitatge en construcció a
Girona, en una foto d’arxiu. 
ANIOL RESCLOSA 

El Gironès i la
Selva són les
comarques on 
hi ha un major
volum de
vivendes buides,
mentre que la
Garrotxa i el Pla
de l’Estany
registren els
índexs més baixos

Girona i comarques
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Ecologistes, protestant al camí de ronda de Tamariu. MARC MARTÍ

ACN/DdG AGENCIAS

■Diverses entitats ecologistes del
Baix Empordà denuncien la «pe-
rillositat» del camí de ronda que
va des de la platja de Tamariu fins
al Far de Sant Sebastià. Carreguen
contra les administracions que
han deixat «abandonat» aquest
recorregut on hi ha trams on hi ha
risc de caure pendent avall, rellis-
car o bé entrebancar-se amb algu-

na arrel. A més, des de SOS Costa
Brava asseguren que l'Ajunta-
ment de Palafrugell «no fa res» per
arreglar-lo i demanen que el con-
sistori reclami a l'Estat que co-
menci les obres per adequar-lo.
Això sí, les entitats exigeixen que
s'arregli respectant el territori i no
«urbanitzant» el camí de ronda.
Tot i que estava previst un acte de
protesta a la zona, al final s'ha sus-

pès perquè l'Ajuntament l'ha pro-
hibit. Les entitats lamenten que,
tot i que fa anys que ho reclamen,
encara no s'hagi posat remei a un
problema «evident». A més, recor-
den que es tracta d'una zona molt
transitada especialment durant
l'època d'estiu, per banyistes, i per
tant, per persones que passen pel
camí de ronda amb un calçat que
no és l'adequat.

Ecologistes denuncien la «perillositat»
del camí de ronda de Tamariu
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