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Comarques Local

n La Guàrdia Civil ha posat en 
marxa un nou sistema de comuni-
cació per realitzar gestions al ciu-
tadà amb les Intervencions d’Ar-
mes i Explosius d’una manera més 
ràpida i eficaç. S’ha posat en mar-
xa aquesta setmana i consisteix a 
utilitzar el correu electrònic i els 

SMS. A través d’aquests mitjans 
tecnològics s’informarà sobre la 
caducitat de les llicències, els vi-
sats i tot tipus de notícies referents 
a Intervenció d’Armes. 

La Guàrdia Civil considera que 
amb aquest sistema serà més   «rà-
pid, àgil i eficaç per a l’enviament 
d’informació d’interès per al ciu-
tadà, adaptant-se així a les possi-
bilitats que ofereixen les noves tec-
nologies». Alhora, apunta el cos en 
un comunicat, s’aconseguirà es-
talvi de paper, que es traduirà en 
una major protecció i cura de l’en-
torn.  

A partir d’ara, els mitjans indi-
cats seran els únics per a aquest ti-
pus d’informacions. Per això, el 
ciutadà ha d’assegurar facilitar el 
correu electrònic i número de te-
lèfon mòbil a la Intervenció de Ar-
mes i Explosius, en el cas de Giro-
na, situada a la comandància de 
Girona. Sempre hi ha la possibili-
tat, asseguren, de desactivar 
aquest servei si no es desitja rebre 
les comunicacions. 

En cap cas, aquests mitjans 
s’utilitzaran per a la notificació de 
resolucions que hagin de tenir 
efectes d’acord amb el que esta-

bleix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu 
comú de les Administracions Pú-
bliques. Per als tràmits amb les In-
tervencions d’Armes i Explosius, 

s’hauran de seguir fent  personal-
ment, prèvia sol·licitud de cita prè-
via  o bé per mitjans telemàtics, uti-
litzant la seu electrònica de la Di-
recció General de la Guàrdia Civil. 

La Guàrdia Civil informa sobre  
les armes per e-mail i SMS 

E.B. GIRONA

u Alertarà els ciutadans sobre 
la caducitat de les llicències, 
visats i notícies referents 
a Intervenció d’Armes

L’última subhasta d’Armes celebrada a Girona, el 2019. MARC MARTÍ

Premien sis 
projectes de  
la Costa Brava 
relacionats  
amb la pesca 

DDG. GIRONA 

n Sis iniciatives del Grup d’Acció 
Local Pesquer Costa Brava han 
estat reconegudes per la Direcció 
General de Pesca i Afers Marítims 
amb els dist intius de l’Estratègia 
marítima de Catalunya 2019-
2020. L’objectiu d’aquests distin-
tius, que enguany s’atorguen per 
segon cop, és reconèixer aquelles 
iniciatives que hagin contribuït a 
la implantació de l’Estratègia ma-
rítima de Catalunya, una eina per 
impulsar un desenvolupament 
sostenible i respectuós envers l’ús 
de la mar, la creació i el manteni-
ment d’ecosistemes marins resi-
lients, la millora de la qualitat de 
vida de la ciutadania i un marc de 
governança innovador que ga-
ranteixi l’operativitat. 

Els projectes premiats són la 
redacció del projecte museogrà-
fic de l’espai de visitants de la 
Confraria de Pescadors de Bla-
nes, l’Espai de difusió, degutació 
i comercialització de l’anxova de 
Fill de J. Callol i Sertas, la Valorit-
zació del peix blau per a la millo-
ra de la competitivitat del sector 
pesquer de l’IRTA, l’avaluació de 
la reducció de la resuspensió dels 
sediments marins als caladors de 
pesca derivada del canvi de por-
tes d’arrossegament de l’Institut 
de Ciències de Mar, els Paisatges 
marins i pesquers de Llançà i 
l’Aula Gastronòmica de Roses. 

u Són iniciatives 
que contribueixen a un 
desenvolupament sostenible 
i respectuós vers el mar 

El nombre de gironins que viuen 
de lloguer creix un 12% en tres anys  

n Creix el nombre de gironins 
que viu de lloguer, mentre que 
baixa el nombre de persones que 
viu en llars que no tenen pendent 
cap hipoteca. Segons l’Enquesta 
Contínua de les Llars, que l’INE 
ha publicat aquesta setmana, des 
del 2017 fins a l’actualitat, el nom-
bre de llars que estan en règim de 
lloguer ha crescut un 12%, men-
tre que aquells que viuen en ca-
ses que ja estan pagades (sigui 
perquè s’ha acabat de pagar la hi-
poteca, o perquè són fruit d’una 
herència o d’una donació) ha cai-
gut un 4,73% a les comarques gi-
ronines.  

Segons les dades de l’INE, a la 
província de Girona hi ha 123.000 
llars que són de compra (sense 
que hi hagi cap deute pendent), 
fruit d’una herència o d’una do-
nació. Aquesta xifra és un 4,73% 
inferior a la de l’any 2017, quan se 
situava en 129.100. Per la seva 
banda, el nombre de famílies (o 
altres nuclis de convivència) que 
viuen en cases o pisos dels quals 
encara estan la hipoteca ascen-
deix a 86.000. En aquest cas, es 
tracta d’un descens més lleuger, 
de només el 0,92%, ja que l’any 
2017 eren 86.800. 

Però el que ha incrementat, 
sense cap mena de dubte, són 
aquells que opten per viure de 
lloguer. Les dificultats per accedir 
a una vivenda i l’increment de 
preus que s’ha produït en els dar-
rers anys ha fet que cada vegada 
més famílies optin per anar de 
lloguer. D’aquesta manera, l’INE 
assenyala que l’any 2020 hi havia 

66.800 llars gironines en règim de 
lloguer, mentre que l’any 2017 
eren només 59.700. Així doncs, 
s’han incrementat en un 12%. 

D’altra banda, també ha aug-
mentat el nombre de nuclis de 
convivència que manifesta viure 

en una llar que se’ls ha cedit de 
forma gratuïta, per exemple, per 
part de l’empresa on treballen. 
Les dades assenyalen que 18.700 
llars es trobaven en aquesta situ-
ació l’any 2020, mentre que el 
2017 eren només 15.000.  

Pel que fa la superfície de les 
vivendes que ocupen els gironins, 
aquesta pot distar molt d’un cas 
a l’altre. De les 294.500 llars que 
l’INE calcula que hi ha a les co-
marques gironines, n’hi ha 5.000 
que tenen menys de 46 metres 
quadrats. A continuació, se’n tro-
ben 64.400 que tenen entre 46 i 75 
metres quadrats, però la mida 
que es podria considerar «estàn-

dard» -o, com a mínim, més ha-
bitual- és entre els 76 i els 105 me-
tres quadrats, ja que hi ha fins a 
120.000 llars que disposen 
d’aquesta superfície. També es 
poden localitzar 58.200 vivendes   
que tenen entre 106 i 150 metres 
quadrats, i, finalment, n’hi ha 
46.900 que superen els 150 me-
tres quadrats.  

D’altra banda, hi ha 52.900 
llars que corresponen a cases 
unifamiliars independents, i 
74.700 que viuen en cases ados-
sades. També n’hi ha 84.800 que 
resideixen en edificis de deu o 
més vivendes, i 68.200 que ho fan 
en blocs d’entre 3 i 9 pisos. 

u Cau gairebé un 5%, en canvi, els que resideixen en cases o pisos sense hipoteca 
LAURA FANALS. GIRONA 

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

La xifra de llars amb 
hipoteca ha baixat una 
mica, mentre creix el 
nombre de persones que 
viu en habitatges cedits

Xavier Perez Paul


