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DIMECRES 20 DE NOVEMBRE DE 2019



Planejament
i estructura



Evolució de la població de l’àrea urbana



Parc d’habitatges



Evolució dels habitatges acabats



Evolució del parc d’habitatges a Girona

Nombre 
d’habitatges

Increment 
anual nombre 
d’habitatges



Evolució del nombre d’habitatges i % creixement



Habitatges ocupats sense empadronament (2017)



Evolució de baixes i altes per canvi de residència

Nombre 
d’altes

Nombre de 
baixes



Percentatge d’anys de residència (2018)



Població per grans grups d’edat



Sostre residencial disponible (habitatges/sectors)



Habitatge i 
polítiques socials



Habitatges de protecció oficial acabats (2007-2017)

Catalunya



Ajuts al lloguer



Ajuts concedits per sector (2011-2017)



Prestacions urgents

IMPORT ATORGAT



Evolució contractes nous de lloguer social

Nombre de contractes



Habitatges buits (2017)



Habitatges ocupats



Habitatges propietat d’entitats bancàries (2017)



Mercat de 
l’habitatge i 
conclusions



Evolució del preu dels habitatges

Obra nova

Segona mà

€/m2

€/m2



Evolució de l’oferta d’habitatges en venda



Evolució dels contractes nous
NOMBRE DE CONTRACTES I MITJANA DE PREU MENSUAL



Contractes de lloguer per cada 1.000 habitants



Mitjana de preus mensuals
CATALUNYA



Mitjana de preus mensuals
ÀREA URBANA DE GIRONA



Habitatges nous segons tipus de tinença (2011)

Tots els números són percentatges



Evolució d’altes de pisos turístics

Dades del Registre Municipal d’Activitats



Residències col·lectives (2018)
D’ESTUDIANTS

DE GENT GRAN



Gràcies per la vostra atenció. Podeu consultar tota la 
informació a: www.girona.cat / habitatge

Pacte Local per 
l’Habitatge de 
Girona

Seguiu-nos!

http://www.girona.cat/habitatge
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