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La construcció de nous habitatges a
les comarques gironines creix un
59,75%
Encapçalen el rànquing de més habitatges nous acabats el Gironès i l'Alt i el Baix
Empordà, mentre a la cua se situen la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Ripollès

Miquel Vendrel, president del Col·legi d'Aparelladors de Girona durant la presentació. | @aparelladorsgi.

El president del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de
Girona, Miquel Vendrell, ha presentat aquest dimarts en roda de premsa a Girona les dades sobre
l'edificació a comarques gironines l'any 2019
(https://www.dropbox.com/s/e0rklo2zd2gdagj/ESTADISTICA%20HABITATGES%202019.pdf?dl=0
&utm_source=Iglésies+Associats&utm_campaign=a074d7bc69EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_13_02_55_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2ba80da
9db-a074d7bc69-55259173) : la construcció de nous habitatges a la demarcació de Girona ha
crescut un 59,75% durant el 2019 amb 1.040 pisos i cases aixecades, segons l'estudi del Col·legi.
La nova edificació suposa més de la meitat de les obres que es fan en habitatges a les
comarques gironines, tot i que les rehabilitacions representen el 42,06% de les obres que es fan
en pisos i cases.
El Gironès és la comarca que ha comptat amb més habitatges nous acabats aquest 2019 amb
226 pisos i cases finalitzades, un 22% de tota l'edificació de la demarcació. En segon lloc hi ha la
comarca de l'Alt Empordà (202 habitatges i un 19% del total) i el Baix Empordà es situa tercer amb
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191 projectes acabats (un 18%). A la cua se situen la Garrotxa (6%), el Pla de l'Estany (6%) i el
Ripollès (3%

Per contra, les construccions finalitzades el 2019 tenen una superfície lleugerament menor que
l'any anterior. Si bé el 2018 els projectes van sumar un total de 219.455 m2 entre obra nova i
rehabilitacions, el 2019 es van quedar en els 214.045 m2 totals.
En l'estudi anual elaborat pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació
de Girona també es preveu que de cara al 2020 es mantingui el nivell d'edificació que s'ha
registrat aquest 2019.
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