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El nou «boom» gironí
en la construcció d'habitatges
JORO/ LLOBET
JOSEP VICENS

L

a situació d'eufória que viu a
les cornarques gironines el
sector de la construcció mereix
una análisj que no oblidi els seus
antecedents —«boom— deis anys
seixanta i crisi deis setanta— i que
contempli també amb realisme les
perspectives del seu futur.
El primer
seixanta

«boom»

ais anys

Ais anys seixanta hi havia quatre
factors fonamentals que alimentaven
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la demanda de nous habiíatges;
—El creixement natural de la població,
—Els moviments migratoris,
—L'augment del nivell de renda.
—Les bones expectatives que comengava a crear el turismo de masses.
De tota manera, pero, el factor de
la immigració va ser un deis mes
importants. Aquesl predomini va provocar una concentració del 70 al 80%
de les necessitats deis habiíatges mes
modestos. La seva poca capaciíaí
adquisitiva i el creixement deis costos
de la construcció i del terreny edificable va provocar que en les zones mes
neoessitades no hi hagués gaire participado del capital privat. Així, mentre la demanda pressionava sobre els
habitalges modestos, la iniciativa pri-

vada tendía a oferir els de luxe.
Davant d'aquesta situació i de la
gravetat deis problemes, sobretot a les
zones de mes desenvolupament
industrial, l'Estal va decidir intervenir
directament elaborant una política
d'habitatge concretada en la creació
d'habitatges protegits i bonificables.
L'any 1960, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona va avaluar en
137.440 unitats el déficits d'habitatges
nous i en 204.308, el déficit d'habitatges de reposició a tota l'área metropolitana. A la resta de Catalunya el
problema era menys greu. De tota
manera, l'escassetat es concentrava a
les zones de desenvolupament industrial que atreien la població rural (Tarragona, Reus, Lleida, Girona...).
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QUADRE Ir. MATRlMONIS/IMMIGRANTS
Necessitals
1961
1962
1963
1964
1965
1966

1.725
1 709
1.709
1 658
1 650
1,686

879 = 2 604
1.929 = 3.292
1.929 = 3 638
1.945 = 3.603
1.718-3.368
1,365 = 3.051

Disponibilitat
878
1.299
1 467
1 617
2 091
2.268

A partir d'aquests anys s'agreuja
el desequilibri entre les noves necessitals d'habitatges i les disponibilitats
—fruit de les noves conslruccions—,
amb la qual cosa s'originen grans déficits. Peí que fa a les comarques gironines ho podem apreciar en el quadre
Ir,
Al mateix temps, a final de l'any
1961, s'aprovava un nou «Plan Nacional de la Vivenda» per al període
1961-1976 en qué, a más d'intentar
eixugar el déficit existenL es volia
assegurar una taxa mínima de reposició. En només tres anys de vigencia
del Pía, ja s'havien desbordat les
xifres previstes per ais disset anys, ja
que de 1962 a 1964 remigració a
Tinterior de l'Estal va ser de 1.292.116
persones, (516,854 actives) i el Pía
només nestimava 400.000 que emigrarien en disset anys. De fet, pero,
el gran problema del nou Pía era la

Déficit
-1.726
-1.993
-2.171
-1.986
-1.277
— 783

seva manca de regionalització.
El Pía estimava un creixement
anual mitjá de la poblado del 11,5 per
mil, pero només a les comarques de
Barcelona es va produir un creixement del 40 per mil, l'any 1964. i del
32 per mil el 1965.
Aquest déficit d'habitatges va provocar la intervenció de l'estat que a
Girona es va concretar en la construcció de 7.043 habitatges de protecció
oficial entre els anys 1961-65. els
quals van representar un 82, 64 %
deis habitatges construíts.
Pero entre 1964 i 1965, davant les
tensions inflacionistes de leconomia,
l'administració va adoptar mesures
per frenar Tactivitat constructora, cosa
que va provocar que no es pogués
acabar de solucionar el déficit d'habitatges i va significar que els habitatges construíts no arribessin ni a cobrir
les necessitats derivados de l'aug-

ment de la poblado. El déficit de Catalunya es va avaluar en 50.000 (sense
teñir en compte la reposició). En els
anys següents, s'haunen de construir
anualment a Catalunya de 60 a 65 mil
habitatges deis quals, de 45 a 50 mil,
s'haurien de fer a Barcelona, habitatges que haurien d'atendre principalment la demanda de tipus modest.
Existia, dones, una pressió molt
torta de la demanda que va possibititar el «boom» de la construcció ais
anys seixanta. Per exemple, duraní
l'any 1966 el consum de ciment de
pórtland va créixer un 4 2 % a Catalunya i un 105,5% a Girona, respecte
a l'any anterior. Al mateix temps, el
nombre de treballadors de la indtJstria de la construcció, en dos anys (del
1964 al 1966), va créixer un 20,6%.
L'atur total de les comarques gironines era de 850 persones.

Les c a u s e s de la crisí deis anys
setanta
i,- -asa-T-fa»»'.

De tots els factors que van incidir
en la crisi de la construcció entre els
anys 74, 75 i successius, podríem
destacar-ne els següents:

• »'

P\ nivell internacional no podem
obtidar els problemes origináis per (a
crisi energética, que va repercutir
immedialament de forma negativa en
la construcció d'allotjaments turístics
(hotels, apartaments, locáis comerciáis, e t c . ) , ja que es preveía una
redúcelo important en el nombre de
turistes que ens visitarien, i així va ser.

••• "p^Jfí^Wiiíí**?:
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A nivell intern podem assenyalar
els següents elements:
— La prevista promulgació d una
nova normativa sobre el régim del sol
i l'ordenació urbanística van induir
molts ajuntaments a adoptar un prudent compás d'espera que va aturar
molts projectes. Així es van denegar
moltes Ilicéncies municipals d'obres
mentre no s'aprovessin els respectius

Roses

Plans Generáis d'Urbanisme.
despeses d'acomiadament, indemnit— L'encariment del diner i. espe- zacions i expedients de cnsi. fvloltes
ciaiment. deis présteos hipotecaris van acabar amb el seu tancament
també va contribuir a frenar la cons- deíinitiu. Així al conjunt de Catalunya,
trucció de nous habitatges.
l'atur al sector de la construcció va
— L'elevada inílació dins deis cos- experimentar un fort increment. Entre
tos del sector (increment que s'ava- 1976 i 1983 va augmentar mes d'un
lua en un 50%) va ser una causa 2 5 0 % fins arribar a 61.083 aturats.
determinant en la decisió de paralit- Les comarques gironines van seguir
2ar la producció, ja que no hi va haver una tendencia similar, assolint la xifra
una evolució semblant en els ingres- de 3.722 aturats el 1983 (quadre 2n),
sos deis compradors potenciáis.
Les consequéncies van ser molt
greus per a reconomia gironina. A les
fabriques de material de construcció
(derivats de formigó, cerámiques,
bóviles...), l'acumulaciód'estocsesva
disparar, situació que va crear fortes
dificultats de tresorena i greus inconvenients per al desenvolupament normal de Tactivitat productiva (manca
d'espai fisic de magatzem, immobilització financera d'estocs inútils. tendencia a la baixa de preus.,.).
D'aquesta manera, aqüestes industries i també les empreses de construcció van reduir al mfnim les seves
plantilles, fenomen que va abocar a
l'atur a molts treballadors. Aquests
excedente de personal van representar per a les empreses unes grans

que concentraven fonamentalment a
les comarques del Baix Empordá i el
Girones.

El nou «boom» d e la c o n s t r u c ció ais a n y s 8 0
La llarga crisi deis setanta es
comenga a superar a partir de principis d'aquesta década i, a les comar-

QUADRE 2n. LATUR A LA CONSTRUCCIÓ
COMARQUES
L'All Empordá
El Baix Empordá
La Garrotxa
El Girones (1)
La Selva
El Ripollés
La Cerdanya
TOTAL

1981

1982

1983

1984

448
991
161
738
522

553
1.153
159
1.110
462

528
987
155
1.198
593

518
1.111
162
1.050
385

128

27

251

336

2.988

3.464

3.712

3.562

PONT: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Estadística de la
construcció d'habitatges a Catalunya, núm. 3, maig 1985.
(1) Inclou Porl de la Selva
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ques gironines mes concretament a
partir de l'any 1982. Aquests anys es
produeix un augment del 2 8 , 7 % deis
habitatges acabáis de régim Iliure i
d'un 8.9% en les qualificacions definjtives deis de protecció oficial {HPO).
Així es va acabar, en total. 5.853 habilatges, que venen a significar un augment considerable respecte a l'any
anlericr (37,4%), molt per sobre del
3,2% de Catalunya. Aquest increment
el podem apreciar en el quadre 4t,

Per tant no costa gaire de deduir
que la causa mes important d'aquest
comportament és la gran demanda
d'habitatges de segona residencia.
En dona testimoni la conoentració a
les zones clarament turístiques. Així.
l'any 1984, aquests habitatges ja van
significar el 7 0 % de tots eís construíts,
fenomen que es va repetir el 1985.
A l'AIt Empordá, Roses es va
emportar el primer Iloo, amb 1,108

L'any 85 s'assoleix la xifra
máxima de 8.593 habitatges acabats
a les comarques gironines. L'any
anterior, el nombre deis projectes
visats peí CoHegi d'Arquiteotes havia
estat de 9,038 (que presumiblement
es van construir durant el 85), que va
ser el mes alt registrat des de l'any
1960. situant-se per sobre deis anys
mésdinámicsdel 1972, 1973 i 1974.
En aquest mateix any, l'AIt
Empordá es converteix en la segona
comarca catalana —després del
Barcelonés— on mes s'edifica, amb
una diferencia considerable respecte
de les que la segueixen. Els 2.989
hiabitatges acabats van representar
un 6 8 % deis que es van construir al
Barcelonés. A les comarques gironines es van íer, aquell any, el 2 9 % deis
habitatges de tot Catalunya (vegeu el
quadre 5é.).
SI analitzem aqüestes dades amb
mes atenció podem veure que el Baix
Empordá, amb 1.834 habitatges acabats. seria la oinquena comarca catalana peí que la a volum de
construcció.
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Una urbanització de Lloret

habitacles acabats, el va seguir Castelíó d'Empúries, amb 641, l'Escala,
amb 583 i Figueres, amb 273. Es
tracta, en general, d'habitatges unifamiliars aillats o adossats que es concentren normalment a l'entorn de
grans urbanitzacions com son EmpúriaBrava, Santa Margarida. Riells. etc.
Al Baix Empordá, la dinámica va
ser semblant. Els habitatges es van
concentrar a l'entorn deis municipis
de Castelld'Aro-La Platja d'Aro (350),
Torroella de Monlgn'-L'EstartH (263),
Calonge de Mar (252), Sant Feliu de
Guíxols (237) i Palafrugell (235).
A la Selva, la major part del volum
de construcció també es va concentrar a Lloret (875) i a Blanes (268) i la
resta de poblaoions va quedar a molta
distancia d'aquestes.
El Girones, amb 1249 habitatges
acabáis, va mantenir un cert ritme de
creixement concentrata l'entoin de la
capital.
Les altres comarques ja van quedar molt lluny d'aquest ritme de
creixement. La Garrotxa va veure edificar 361 nous habitatges, la Cerdanya 92 i el Ripollés 68.
De tots aquests habitatges acabats, un 7 6 % van correspondre a la
promoció privada Iliure i la resta a la
protecció oficial. Cal teñir present que,
contráriament al que va passar a íes
comarques de l'interior, a les zones
luristiques va prevaldré la promoció
Iliure.
Aquest «boom», que arrenca l'any
1982 i es confirma durant l'any 1985

L'eniom de la p/aga de la
Constitució de Girona.

(quadre4t.), nos'ha aturat i s'haconsolidat al llarg d'aquests úllims anys,
com també es pot apreciar a levolució deis projectes visáis pels coNegls
d'arquitectes (quadre 6é,).
Després daquest breu repás,
podem establir una relació directa
entre el turisme i la consírucció de
nous habitatges. Ara bé, aquest no és
I únic factor que explica aquest augment de demanda d'habitatges,
Primer de tol cal teñir present que
la demanda va molt Hígada ais avantatges directes i fiscals que presenta
la legislado. Així, des del moment que
es va suprimir la desgravació pre
adquisició de valors de renda fixa de
riRPF (any fiscal 1987), només van
quedar dues grans deduccions de la
quota: la dedúcelo ha provocat un
creixement de les inversions en primer
habitatge o de segona residencia,
que ha acabat d'accelerar les inversions immobiliaries i/o «les imposicions
habitatge^, imposicions bancáries que
consisteixen en un c o m p r o m í s
d'adquisició de l'habitatge en un termini de lemps, aprofitant els mateixos
avantatges d'aquesta dedúcelo.
Un altre element a i'hora d'analitzar l'augment de la demanda d'habitatges és la facilita! de coHocació de
diner negre en aquest sector, fet que
ha esdevingut molt important en els
darrers anys a causa de la persecució que ha soíen el diner negre, que
ha anal perdent possibilitats de
CoHocació financera amb rendiments
alts {eliminado de ropacitat successivament deis certificats de dipósit, deis
pagarés bancaris i d'empresa, etc.).

Un deis únics refugis que li han quedat ha estat les inversions immobiliáhes, en les quals els valors escripturals
i declarats fiscalment son molt infenors
ais de mercaí. Aixó permet la inversió de diner negre i, fins i íot, el seu
«blanqueig" en posteriors transmissions declaranl les plus-válues.
En tercer lloc, no podem oblidar
que hi ha hagut unes ansies de consum contingudes que s'han comengaí a canliízar cap al sector de la
consírucció, sobretot per part de les
famílies que s'allotjaven en vivendes
plurafamiliars (en régim de propietat
o de lloguer) i que, en disposar de
mes renda, han volgut millorar la qualitat del seu habitatge.
Aixó explicaría la gran demanda
d'habitatges umfamiliars (aíllats o
adossats) que s'han construít a les
nostres comarques fins a representar,
l'any 1985, un 47,4% del total deis
habitatges acabats durant aquest any.
Al mateix temps cal teñir en
compte que aquests últims anys han
arribat a l'edat de «constituir parella»
la poblado nascuda ais anys seixanta
i principis del setanta. Així, l'any 8 1 .
hi ha a les comarques gironines.
35.220 persones (17.469 homes i
13.203 dones) amb edats compreses
entre els 20 i 24 anys i 35.497 {14.469
homes i 13.569 dones) amb edats
entre els 15 i 19 anys, que en total
venen a representar quasi una sisena
part de la poblado. Lógicament,
aquest segment de la poblado, una
vegada es comencen a presentar els
pnmers simptomes de recuperado
económica, desitja accedir a un habi-

tatge I es tradueix en una demanda
potencial de cases i pisos. Per una
banda desilgen habitatges de nova
construcció, i al mateix temps,
n a d q u i r e i x e n de segona má.
D'aquetsa manera, també tan créixer
la demanda deis habitatges antics—
sobre tol —i faciliten ais anteriors propietaris la decisió de comprar-se una
casa nova— normalment adossada.
Tots aquests factors van provocar
una explosió de la demanda, que es
trobá amb una oferta excessivament
escassa. Aixó ha generat un dinámic
creixent del terreny edificable, i una
forta especulado (pensem per exemple en l'arribada d'immobiliánes barcelonines a la ciutat de Girona), Així,
al 1938, trobem Olot entre les nou primores ciutats de Catalunya peí que fa
al preu del metre quadrat: 76.158
ptes. a Girona és de 73.789 ptes. i a
Figueres de 65.760 ptes. A Tarragona, un pis val una mitjana de 9
milions, a Lleia quasi 7 milions i a
Girona uns 13 milions, encara que la
superficie mitjana és de 140 metres
quadrats, uns 30 mes que a Lleida i
uns 20 mes que a Tarragona,
Així, arribem a la situació actual
amb 7.528 habitatges construils a les
comarques gironines al 1987, amb
només un 29,2% en régim de Prolecció Oficial. íenomen que es pot explicar peí fet que gran part de redificació
va destinal a segones residencies, en
especial, a leszonesconslaneres. És
a dir, continua la tendencia de l'any
1985, ja que a les poblacions de la
costa s'han acabat un 67,2% del total
d'habitatges. Cal lenir en compte que
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en ei conjunl de Catalunya, el 51,2% del seu país d'origen (pensionistes
deis habitalges acabáis son de Pro- que es jubilen a les nostres terres,
lecció Oficial.
inversors immoblians estrangers...).
En els darrers temps hem assistit
sovint a grans transaccions d'edificis
d'oficines (especialment a Barcelona
R e f l e x i o n s de f u t u r
i Madrid) que han canviat de propietari successivament proporcionant en
El «boom>> actual que ja fa uns cada üperació importants plus-válues.
Els habitatges es venen, quasi
quants anys que dura ha provoca! un
moviment molí fon. Els preus de tots, sobre pía, com en els millors
solars i ediíicis han augmenta! verti- moments deis anys seixanta. Aixó
ginosament, cedint a les pressions del mena moltes poblacions cap a una
diner nacional (en molts casos diner situació de congestió urbanística per
negre que troba una coliocació fácü manca de sol urbanitzable, com
en el sector immobiliah) i a I '¡mportanl poden ser els casos de Barcelona i
flux de capital estranger interessat en Girona, on els promotors troben seriola compra de béns immobles, que es ses dificultats per poder programar
cotitzen a uns preus molí infenors ais obres noves. Ja mes d ' a b r i l
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d'enguany, el president de! Gremi de
Promolors-Constructors de Girona. Sr.
Capdeferro, Indicava que el creixement de la demanda de sol urbanitzable a Girona estava esgoiant
práclicament l'oferta existen!. A Barcelona, el terreny suposa mes de les
dues terceres parís del cost total del
pis, en canvi, fa tres anys només
representava un 40%,
No és d'estranyar. dones, l'aparició de noves iniciatives basades en
l'enderrocament d'edificis d'escassa
ocupació i grans superficies per
construir-hi edificis de major volu, al
mateix temps que prolifera la rehabilitació de pisos situáis ais barris aníics
de les ciutats {Barcelona, Girona...).
Pero la manca de sol urbanitzable
noés rúnic problema que amenaga el
futur de la construcció al nostre pais.
S'hi hauria d'afegir la manca de materials i de má d'obra qualificada. Per
tant, paralielament ais íorts increments
de preus del sol, estem assistint a un
importanl creixement deis costos de
la construcció (má d'obra i materials).
Aquest augment es pot avaluar en
mes d'un 2 0 % només duranl aquest
any. Al mateix temps que es comenga
a detectar una manca de subministres
de materials, especialment en productes de cerámica i sanitaris. La industria auxiliar treballa al límit de les seves
possibililats, pero la seva prodúcelo
no és suficient per fer front a la torta
demanda, fvlés greu és encara la
situació del mercat laboral. Molts
empresaris es queixen de no trobar
personal qualificat (paleíes, guixaires,
fuslers, pintors. lampistes. etc.) per treballar a les obres. Tot aixó provoca un
fort increment de costos, íins al puní
que ja comenga a repercutir en els
preus de venda deis nous habitatges.
Aquesía situació (increments desorbitáis del sol, augment deis materials i
deis salaris) ha generat uns preus deis
habitatges massa alts que están fora
de l'abast de molts compradors
potenciáis que fan preveure una reculada considerable en la demanda.
També s'ha de teñir en comple
que moltes operacions immobiliáries
han estat finangades per les entitats
bancáries les quals están afavorint, en
els darrers anys, un endeutament de
les economies domestiques fins a uns
nivells que difícilmení podran mantenir duraní gaire temps. Aixó pot provocar que hi hagi famiiies que no
puguin tornar els seus crédits hipotecans, fet que incidiría negativamenl en
la demanda, ja que provoca una certa
psicosi. A possibles compradors, amb
un endeutament ja adquirit (canvi de
cotxe. electrodoméstics, etc.) els és
más difícil de recorrer a una hipoteca

Dos aspectos del barrí
Els Pavos, de Blanes

per compleiar el pagament de l'habitatge i per tant no es decideixen a
adquirirlo. Aquest procés es veu
agreujat peí fet que les laxacions reaIjtzades pels périts de les entitats financeres no augmenten al mateix ritme
que els preus de mercal. Per tant, a
la práctica, la hipoteca máxima que
atorguen cobreix només al volntat
d'un 5 0 % del cost real de l'habitatge,
malgrat que és d'un 70 al 8 0 % del
valor de taxació. Fa pocs anys, les
hipoteques cobrien aproximadament
el 6 5 % del seu valor de mercat.
A nivell fiscal, amb la posada en
práctica deis fons de pensions (inversions a llarg termini que signifiquen
deduccions importants a l'IRPF), es
detreuran molts diners de Íes inversions immobiliáries, que ara aniran a
parar ais fons d'inversió.
Al sector turístic, sembla que el
creixement deis últims anys s'estabilitza i la nova Llei de Costes posará
mes impediments al creixement del
sector de la construcció. Per tant, tampoc hi ha gaires bones perspectives
en un sector que sempre havia representat el motor del -íboom» a les nostres comarques.
Al mateix temps, el percentatge
de joves en edal de (-formar parella»
ja no creix en el conjunt de la poblad o , ans al contrari, tendeixen a disminuir.
Per altra part, sembla que la
voluntat del govern de l'Estat és no
destinar tants recursos al sector de
l'habitatge, S'ha produíl una dismlnució de les desgravacions per adquisició de segona residencia— ha passat
del 17% (1987) al 1 0 % (1988 i 1989)
—, encara que es manté la desgravad o del 15% per la compra de l'habitatge habitual. S'han disminuít els fons
destináis ais habitatges en el nou
(•Plan de Protección de la Vivienda»,
que ha entrat en vigor a pnncipis de
1989 i que no va ser acceptat per set
comunitats autónomos (entre elles
Catalunya).,, En general, sembla que
la considerado política és que el sector ja funciona per si sol.

Lioreí de Mar
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De Iota manera, pero, el govern
estudia ladopció de mesures per atavorir la caiguda del preu del sol edificable. En eidiscursd'inauguraciódel
II Simposi Europeu de Construcció
{octubre del 1988), el ministre d'Obres
Publiques, Javier Sáenz de Cosculluela, va contemplar aquesta possibilitat,
lol reconeixent les dificultáis jurídiques
que aquesla política comportarla i les
mesures que el govern podría afavorJr: «en este sentido apuntó la posibilidad de revisar los planes de
ordenación urbanística para ampliar
las dotaciones del suelo» {La Vanguardia 8-10-88, p. 24}.
En resum, podríem dir que hi ha
una sene d'elements(eís preusastronómics deis habitatges. la disminució
del finangament del cost de l'habitatge per parí de les entiláis financeres, l'aparició de noves formes
d'inversió a llarg termini, la disminució de la desgravado fiscal per adquisició d'habitaíges, l'estabilització del
turisme i el major control urbanístic de
la costa, l'estancament de la població
jove, una voluntat pública de deixar
el sector a la iniciativa privada...) que
de ben segur incidirán negativament
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en la demanda futura d'habitatges.
Les comarques gironines no quedaran tora d'aquesl procos i es preveu
primer un augmenl de les dificultats
de venda deis nous habitatges i a continuado un decremenl considerable
de la construcció de nous habitatges
(que es notará de seguida a les zonas
turístiques).
Al mateix temps deis grans déficits d'habitatges en certeszones i de
les grans dificultats per accedir a un
habilatge digne de les classes más
modestes, avui dia sembla que ningú
se'n preocupa. Ironies del sistema.

Jordi Llobet

Josep Vicens sen economJstes

