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ESTUDI DE LES NECESSITATS DE HABITATGE AL MUNICIPI DE SANT GREGORI

INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Sant Gregori té interès per conèixer en profunditat les necessitats reals
d’habitatge al municipi amb l’objectiu de poder encarrilar i enfocar en la direcció correcte les
polítiques d’habitatge que han de regir en els propers temps el municipi, a través de la realització
d’un futur Pla d’Habitatge.
Gaudint d’una subvenció per part de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i
projectes locals en l’àmbit de polítiques d’habitatge, l’Ajuntament ha encarregat, a
AUDIFILMConsulting, l’elaboració del present estudi

OBJECTIU
L’objectiu és disposar d’un estudi que permeti, a partir d’analitzar la capacitat de creixement
urbanístic màxim, les dades d’ocupació de l’habitatge i de la previsió de creixement d’habitatges que
el municipi pot assumir, de realitzar projeccions de creixement poblacional, així com escoltar els
veïns i les veïnes i les API’s, identificar i conèixer el volum i la tipologia de la demanda d’habitatges
del municipi i per tant identificar les necessitats existents al municipi en matèria d’habitatge el que
permetrà a posteriori fer polítiques d’habitatge ajustades a les necessitats reals del municipi.
És un estudi que combina l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de diferents components demogràfiques,
urbanístiques i estadístiques d’habitatge, amb la opinió i percepció de tres actors implicats
directament en el mercat de l’habitatge al municipi: la població jove, els majors de 35 anys i els
Administradors de la Propietat Immobiliària que operen a Sant Gregori. Un estudi que permet
identificar la capacitat de creixement del parc d’habitatges, que analitza les dades d’ocupació dels
immobles i les projeccions de creixement poblacional, per acabar realitzant un diagnosi de la situació
actual i obtenint unes conclusions que haurien de ser tingudes en compte en un futur Pla
d’Habitatge.
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METODOLOGIA
El procés d’elaboració d’aquest s’ha basat en tres fases: estudi de les dades, diagnosi i conclusions.

Estudi de les
dades

Diagnosi

Conclusions

Fase 1: estudi de les dades
Aquesta fase té dos enfocaments diferenciats:
-

L’anàlisi quantitativa: s’ha procedit a l’explotació de les dades estadístiques disponibles per
tal d’obtenir una fotografia quantitativa, que ha permès establir una projecció de les noves
llars que es poden preveure en un futur a curt, mig i llarg termini. També ha permès
identificar l’estat de conservació de l’actual del parc d’habitatges, obtenir dades sobre
l’emancipació juvenil, l’accessibilitat econòmica al mercat lliure i l’accessibilitat física de la
gent gran.
D’altra banda, determinar les necessitats d’habitatge a escala local no és gens senzilla, ja que
s’han de tenir en compte diversos elements demogràfics que sobrepassen l’àmbit municipal.
Tot i així, s’han analitzat dos aspectes:
o

L’anàlisi demogràfic: s’han analitzat les principals característiques de la població,
com l’estructura d’edats o el nucli de residència dins del terme de Sant Gregori. A
part, s’han realitzat projeccions de la població mitjançant el mètode dels
components, que consisteix en determinar el comportament futur dels diferents
components que afecten el creixement d'una població (mortalitat, fecunditat i
migracions) per integrar-los posteriorment en el conjunt de la projecció. L’avantatge
d'aquest mètode, sobre d'altres fonamentats exclusivament en l'extrapolació de les
taxes de creixement, és doble. Per una banda, considera tant els canvis que es poden
produir en els fenòmens demogràfics, com l’efecte que les variacions en el volum i
en l’estructura de la població tenen sobre els components del creixement. Per
exemple, el nombre de naixements no depèn únicament dels nivells de fecunditat
sinó també, de l'evolució futura del volum i de l’estructura de la població femenina
en edat fèrtil. I d’altra banda, permet obtenir els resultats desagregats per sexe i
edat. I aquest és un requisit fonamental, ja que constitueix la base per la realització
dels càlculs sobre la demanda futura d'habitatges. La població de partida de la
projecció és la del padró municipal més recent.

o

El parc d’habitatges: la principal referència per analitzar el parc d’habitatge és el
Cens de Població i Habitatges, la darrera edició disponible és de l’any 2011. D’altra
banda, existeixen multitud de fonts i dades a tenir en compte que han permès
caracteritzar els habitatges i fer una fotografia de la situació real actual: el consum
d’aigua per tal d’identificar el nombre d’habitatges buits, la taxa d’escombraries o el
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padró d’IBI. Del parc d’habitatges s’ha analitzat la tipologia d’ocupació, el règim de
tinença, l’estat de conservació, la qualitat, l’antiguitat de les edificacions i
l’accessibilitat física dels edificis. Gran part de les dades s’han obtingut a través de
peticions personalitzades i també per descàrregues a les webs de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya1, de l’Institut d’Estadística de Catalunya2 i de l’Instituto
Nacional de Estadística3.
-

L’anàlisi qualitativa: en aquesta segona part, s’ha realitzat una recerca més qualitativa que
ha permès, no sols contextualitzar i matisar les xifres que s’han obtingut de la primera part,
sinó també identificar els col·lectius que cerquen habitatge, la conjuntura del mercat, els
problemes particulars d’exclusió social residencial, i les perspectives de futur més
immediates pel que fa al sector i la urgència de les necessitats residencials.
És per aquest motiu s’ha dut a terme un pla de participació que ha inclòs la realització
d’enquestes, a diferents actors implicats directament en el mercat de l’habitatge.
Concretament s’han elaborat tres enquestes, una pels majors de 35 anys, una altre pel jovent
d’entre 16 i 34 anys, i una darrera als agents immobiliaris que operen a Sant Gregori:
o

Enquesta als majors de 35 anys: a través de les persones adultes, es pot analitzar si
existeixen dinàmiques d’arrelament a Sant Gregori en termes de residència,
causades per la formació d’una família o d’un treball més estable, o si aquests
mateixos fets, pot provocar l’efecte contrari i que s’estigui buscant un nou habitatge
fora del municipi.

o

Enquesta al jovent d’entre 16 i 34 anys: aquest segment de població és fonamental
per saber si les generacions més joves tenen la intenció de quedar-se a viure a Sant
Gregori, i per tant, es pot esbrinar si l’actual parc d’habitatges és suficient per
encabir tot el jovent que es vol emancipar.

o

Enquesta als agents immobiliaris: com a experts en el mercat de compravenda i
lloguer d’habitatges, a través d’aquest estudi es vol saber, des d’un punt de vista
objectiu, les tendències en matèria d’habitatges a Sant Gregori i el perfil de persona
o família que cerquen residència al municipi.

Fase 2: diagnosi
Analitzades les dades anteriors s’ha elaborat una diagnosi seguint el mètode DAFO, que és un
sistema de planificació estratègica que permet diferenciar entre els factors interns (les fortaleses i les
debilitats) i els factors externs (les oportunitats i les amenaces):
-

1
2
3

Les debilitats: característiques que provoquen desavantatges per assolir els objectius.
Les amenaces: elements del medi i externs que poden causar problemes per assolir els
objectius.

Agència de l’Habitatge de Catalunya (consultat el 05/09/2018).
Dades estadístiques de Sant Gregori. Institut d’Estadística de Catalunya (consultat el 05/09/2018).
Cens de Població i Habitatges de 2011. Instituto Nacional de Estadística (consultat el 05/09/2018).
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-

Les fortaleses: característiques que donen un avantatge per assolir els objectius.
Les oportunitats: aspectes del medi i externs que posen en avantatge el model per assolir el
seu objectiu. En aquest cas cal plantejar-se com potenciar i millorar el seu
rendiment/funcionament.

Positiu

Negatiu

Origen intern

FORTALESES

DEBILITATS

Origen extern

OPORTUNITATS

AMENACES

Aquest tipus de presentació de l’anàlisi és essencial per a la identificació dels punts forts i els febles i
en conseqüència, és del tot rellevant determinar els principals punts on cal actuar i per definir la
planificació per a la consecució dels objectius plantejats.

Fase 3: conclusions
Finalment, d’acord amb les dades obtingudes en la part de diagnosi, i sobre els diversos escenaris
projectats que han aparegut, s’ha procedit a redactar les conclusions finals de l’estudi. Aquestes han
de servir per marcar les directrius de la política d’habitatge per posteriorment fer-ne un futur Pla, per
tal de donar resposta a les necessitats d’habitatge existents al municipi de Sant Gregori.
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ANÀLISI DE DADES
Tendències demogràfiques del municipi
Sant Gregori és un municipi situat al nord-oest de la comarca del Gironès i que limita al nord amb
Canet d’Adri i Palol de Revardit, a l’est amb Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Girona, al sud amb Salt
i Bescanó, i a l’est amb Sant Julià del Llor i Bonmatí i Sant Martí de Llémena. Amb una extensió de
49,17 km2, dins dels seus límits municipals hi ha els pobles de Cartellà, Constantins, Domeny,
Ginestar, Sant Gregori, Sant Medir i Taialà. El municipi és la porta d’entrada de la Vall del Llémena,
que s’estén fins a la Garrotxa, i en fa de capitalitat, tot agrupant els serveis essencials per a la
població.
MAPA 01 TERME MUNICIPAL DE SANT GREGORI I LOCALITZACIÓ DELS SET POBLES

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2018

El municipi té, segons el padró de 2018, 3.740 habitants, essent el setè municipi més poblat del
Gironès. El ritme de creixement de la població ha estat continuat des que es tenen recomptes, però
va quedar escapçat en el moment de més apugeu, l’any 1971, quan 6 km2 varen agregar-se al terme
municipal de Girona, i en conseqüència, més de 5.000 habitants varen passar automàticament a ser
ciutadans de la capital provincial4. Després de la sotragada, el municipi va continuar augmentant la
seva massa demogràfica ininterrompudament, i en els darrers deu anys està registrant creixements
anuals superiors a l’1,5% de mitjana [Gràfic 01].
4

Ajuntament de Sant Gregori (consultat el 05/09/2018).
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GRÀFIC 01 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A SANT GREGORI, 2009-2018
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Font: Padró Municipal d’Habitants. Ajuntament de Sant Gregori, 2009-2018

Per bé que aquest augment demogràfic és general a tots els pobles del municipi, hi ha certs ritmes de
creixement i de decreixement entre ells. En els darrers deu anys, només un poble dels set ha perdut
pes demogràfic, Domeny, amb un -13,7%. A l’altra banda de la balança, hi ha Sant Gregori “poble”,
que ha guanyat un 21,8% de població a l’últim decenni. El segueix Sant Medir, amb un 17,3% de
creixement demogràfic, Constantins amb un 7,9% més, Cartellà amb un 7,5%, i Taialà i Ginestar que
pràcticament tenen la mateixa població però amb petits increments del 3,4% i 2,9% respectivament
[Gràfic 02]. Es pot constatar que Sant Gregori “poble” exerceix com a cap municipal, absorbint gran
part del creixement de la població dels darrers deu anys i és l’únic dels set pobles que en cap
moment ha perdut pes demogràfic, mentre que a la resta de pobles han desenvolupat tendències
dispars al llarg del període i per tant, no es poden establir un comportaments clars [Taula 01].
TAULA 01 TENDÈNCIA DE LA POBLACIÓ ALS SET POBLES DEL MUNICIPI, 2009-2018
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

% 2009-2018

134

127

123

125

129

125

118

112

124

144

7,5

Constantins

63

69

62

64

65

65

68

75

66

68

7,9

Domeny

81

75

79

73

74

74

74

64

66

70

-13,6

Ginestar

140

145

136

133

132

137

142

141

147

144

2,9

2.495

2.571

2.640

2.692

2.794

2.810

2.844

2.917

2.977

3.039

21,8

Sant Medir

104

102

85

94

108

95

96

94

106

122

17,3

Taialà

148

152

154

163

162

158

157

150

150

153

3,4

3.165

3.241

3.279

3.344

3.464

3.464

3.499

3.553

3.636

3.740

100,0

Cartellà

Sant Gregori

TOTAL

.
Partint de l’any base 2009, en vermell els anys que el poble ha perdut pes demogràfic, en ambre els anys que s’ha mantingut, i
en verd anys que el poble ha augmentat demogràficament respecte l’any anterior.
Font: Padró Municipal d’Habitants. Ajuntament de Sant Gregori, 2009-2018
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GRÀFIC 02 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ALS SET POBLES DEL MUNICIPI, 2009-2018
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Font: Padró Municipal d’Habitants. Ajuntament de Sant Gregori, 2009-2018
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Segons el padró d’habitants de 2018, el 81% de la població resideix a Sant Gregori “poble”, metre
que el 19% restant ho fa als altres sis nuclis. Per ordre de més població a menys, són Taialà, Cartellà i
Ginestar amb una població que ronda al 4% cadascun respecte el total municipal, Sant Medir amb un
3%, i Domeny i Constantins que voregen el 2% respectivament [Gràfic 03].
GRÀFIC 03 DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI PER POBLES, 2018
Ginestar
4%

Constantins
2%

Domeny
2%
Cartellà
4%

Sant Gregori
81%

Taialà
4%
Sant Medir
3%

Font: Padró Municipal d’Habitants. Ajuntament de Sant Gregori, 2009-2018

Agrupant la població en grans grups, els habitants menors de 14 anys equivalen un 19,3% del total,
el 65,6% entre les edats compreses dels 15 i 64 anys, mentre que el 15,1% restant són les persones
majors de 65 anys. Pel què fa a la piràmide d’edats, el municipi segueix la tònica a nivell català, amb
una estructura en forma de bulb entre les edats de 20 a 85 anys, i un eixamplament de la base en les
edats menors, com a conseqüència d’un augment de la fertilitat [Gràfic 04].
GRÀFIC 04 PIRÀMIDE DE POBLACIÓ DE SANT GREGORI, 2017
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Font: Padró Municipal d’Habitants. Ajuntament de Sant Gregori, 2017
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Projeccions de població i d’habitatges
Un cop analitzades les tendències demogràfiques de Sant Gregori, útils per fer-se una idea de l’estat
actual de l’estructura de la població, la seva tendència en els darrers anys i la distribució i
comportament als set pobles que integren el municipi, ara toca quantificar el futur. Aquest pas es
materialitza mitjançant les projeccions de població, que esdevenen clau per tal de posar les bases de
qualsevol estudi de necessitats d’habitatge.
Sigui quin sigui l’escenari que es projecta en el futur, sempre s’ha de tenir certa prudència i cautela a
l’hora d’interpretar els resultats, ja que malgrat s’hagin fet esforços ingents per tenir una bona
projecció, sempre hi ha la probabilitat que no es compleixi. I aquesta incertesa encara s’accentua
més en àmbits locals, a causa de la manca d’informació disponible per a municipis de menys de 5.000
habitants5. Aquest buit de dades és degut a l’actual Pla Estadístic de Catalunya, de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat), que no ofereix dades suficients pels municipis d’aquestes
característiques. No obstant, l’ens és conscient d’aquest fet i publica periòdicament un manual per
poder realitzar projeccions de població municipal a través de dades comarcals disgregades i amb
base l’any 20136. Gràcies aquest document, s’han realitzat les projeccions per a Sant Gregori fins a
l’horitzó de l’any 2026.
Amb les actuals Projeccions de l’Idescat (base 2013), es presenten tres escenaris possibles: baix,
mitjà i alt. La diferència entre ells recau en diferents variables demogràfiques que poden incidir en el
resultat final, com la mortalitat, els naixements o les taxes de migració. Aquestes projeccions per a
Sant Gregori estan lligades amb les projeccions que el mateix ens va fer pel global de la comarca del
Gironès, i un cop feta l’extrapolació, els resultats són els següents [Taula 02]:
TAULA 02 PROJECCIONS DE POBLACIÓ DE SANT GREGORI (BASE 2013), 2017-2026
ANY PROJECTAT

ESCENARI BAIX

ESCENARI MITJÀ

ESCENARI ALT

2017

3.351

3.430

3.499

2018

3.356

3.464

3.553

2019

3.368

3.503

3.615

2020

3.385

3.547

3.682

2021

3.407

3.594

3.753

2022

3.431

3.643

3.828

2023

3.459

3.695

3.906

2024

3.487

3.748

3.987

2025

3.516

3.803

4.072

2026

3.546

3.859

4.160

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
5

A causa d’aquest fet, no es pot diferenciar la incidència de les migracions al municipi. No obstant, a l’Annex 01 es plasmen les dades de
migracions internes i externes a Sant Gregori.
6
Obtenció de projeccions municipals a partir de les projeccions de població comarcals base 2013. Institut d’Estadística de Catalunya
(consultat el 05/09/2018).
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Tenint en compte que al Sistema Estadístic de Catalunya encara no hi ha el valor oficial del padró de
Sant Gregori a 1 de gener de 20187, es pren com a primer any projectat el 2017. Ja a un primer cop
d’ull es pot comprovar que els resultats obtinguts de les projeccions no s’ajusten a les dades reals del
padró. Tots tres escenaris projecten un pes demogràfic a Sant Gregori pel 2017 bastant per sota del
que té realment. Fins i tot l’escenari més pessimista, obté uns resultats que no es poden utilitzar, ja
que pel 2026 dóna una població encara per sota de la real del 2017. No obstant, els escenaris mitjà i
alt si que donen una població superior a l’actual. Aquesta disfunció de les dades és deguda a què
l’Idescat va projectar una estimació de població pel Gironès en decreixement, que en els pitjors dels
casos, l’any 2026 la comarca pedreria un 9% de la població, a l’escenari mitjà mantindria els mateixos
valors de l’any base, i l’escenari més optimista, el Gironès augmentaria un 7% la seva població8.

Definició d’escenaris
L’escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i
migració mitjana (amb la resta d’Espanya i amb l’estranger). Aquest escenari pretén reflectir
l’evolució que es considera més probable del creixement i l’estructura demogràfica a Catalunya,
d’acord amb les dades recents. L’escenari mitjà es considera com l’escenari de referència.
L’escenari baix inclou migració baixa (amb la resta d’Espanya i amb l’estranger), fecunditat
baixa i esperança de vida baixa. Aquest escenari comporta menys creixement i més
envelliment de l’estructura demogràfica que els escenaris mitjà i alt. L’escenari baix permet
avaluar els nivells de població mínima que Catalunya podria presentar en el futur.
I l’escenari alt es combinen fecunditat alta i esperança de vida alta amb migració alta (amb la
resta d’Espanya i amb l’estranger). Aquest escenari reflecteix la població que resultaria si els
fluxos migratoris exteriors fossin persistentment alts i els nivells de fecunditat augmentessin
substantivament respecte als actuals. L’escenari alt permet avaluar els nivells de població
màxima que Catalunya podria presentar en el futur. En termes d’estructura, aquest és el menys
envellit dels tres considerats.

En tot cas, si es tenen en compte els escenaris mitjà i alt, Sant Gregori té una perspectiva de
creixement demogràfic que se situa entre el 5,8% i el 12,6%, i podria assolir una població d’entre
els 3.859 i 4.160 habitants l’any 2026. No són xifres exagerades, ja que el ritme de creixement de la
població al municipi sembla no haver tocat sostre. Si s’observen les dades del padró d’habitants del
llarg de l’últim decenni, s’assoleixen unes dades positives d’un 1,9% de mitjana, amb puntes del 3,4%
i 3,1% [Gràfic 05].

3.859 hab.

7
8

4.160 hab.

5,8%

12,5%

Escenari mitjà

Escenari alt

Les dades facilitades per l’ajuntament de Sant Gregori del 2018, hi consten 3.740 habitants empadronats.
Població projectada a 1 de gener segons l’escenari base 2013. Institut d’Estadística de Catalunya (consultat el (05/09/2018).
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GRÀFIC 05 PROJECCIONS DE POBLACIÓ DE SANT GREGORI (BASE 2013), 20172026
4.160

3.859

3.636
3.546

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Padró

Escenari baix

Escenari mitjà

Escenari alt

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Referent a les projeccions de llars, que van estretament lligades amb les dinàmiques demogràfiques,
s’ha procedit a fer un càlcul de la seva evolució fins l’any 2026. Partint de les dades que ofereix el
Cens de Població i Habitatges del 2011, s’han extrapolat els percentatges de creixement de la
població de Sant Gregori amb les d’habitatge. D’aquesta manera, i extrapolant també els tres
escenaris, Sant Gregori pot tenir un increment de llars noves entre un 8,1% i 26,9% l’any 2026, que
en termes absoluts equivaldrien entre 90 i 296 llars. Tot plegat, representaria que municipi creixeria
18 llars noves cada any. Aquest increment no hauria de sorprendre, ja que l’anterior Cens de 2001,
es comptabilitzaven 879 habitatges9, xifra que es va incrementar fins als 1.100 l’any 2011,
comportant un creixement d’un 20,1% en tant sols deu anys. Així doncs, un cop realitzades totes les
projeccions i partint d’una població de 3.279 habitants i 1.100 habitatges l’any 2011, els resultats que
sorgeixen dels tres escenaris són:

ESCENARIS DE POBLACIÓ I HABITATGES PROJECTATS
A SANT GREGORI 01/01/2026
Escenari baix

Escenari mitjà

Escenari alt

3.546 habitants

3.859 habitants

4.160 habitants

1.190 habitatges

1.295 habitatges

1.396 habitatges

9

Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus a Sant Gregori al 2001. Institut d’Estadística de Catalunya (consultat
el 05/09/2018).
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Una altra dada que cal tenir en compte i més en un estudi sobre l’avaluació de les necessitats en
habitatge, és la taxa d’emancipació residencial juvenil. Aquesta taxa recull la capacitat que té la gent
jove, en edats compreses entre els 16 i 34 anys, d’emancipar-se de la seva llar d’origen i establir-se
en un habitatge independent, ja sigui sol o acompanyat. Com que aquesta taxa està disponible
només per Catalunya10,11, s’ha procedit a l’extrapolació de les dades del Principat amb les de Sant
Gregori. Així doncs, segons l’estadística, el 23,6% dels joves d’entre 16 i 29 anys del municipi ja no
conviuen amb els seus pares o tutors, mentre que el 76,6% dels que tenen entre 30 i 34 anys ja
s’han emancipat [Gràfic 06].
GRÀFIC 06 TAXA D’EMANCIPACIÓ RESIDENCIAL JUVENIL A SANT GREGORI, 2017

De 16 a 29 anys

De 30 a 34 anys

23,6%

76,4%

76,6%

Emancipats

23,4%

No emancipats

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de
España

Malgrat que la taxa d’emancipació dels joves ha anat disminuint des de l’inici de la crisi i hores d’ara,
els símptomes de millora encara són molt ínfims. L’emancipació de les persones joves s’ha vist
dificultada per les condicions del mercat laboral i, l’augment de l’ocupació encara no es veu
reflectida en les estratègies d’emancipació, a causa dels sous baixos i els contractes precaris12.

10
11

12

Observatorio de Emancipación. Catalunya. Primer semestre de 2017. Consejo de la Juventud de España (consultat el 05/09/2018).
Sistema d’Indicadors sobre la joventut de Catalunya. Agència Catalana de la Joventut (consultat el 05/09/2018).
Situació laboral de les persones joves a Catalunya. Segon trimestre de 2018. Observatori Català de la Joventut (consultat el 05/09/2018).
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L’habitatge protegit
Fins al moment, aquest estudi ha posat sobre la taula les projeccions demogràfiques i de llars que es
podrien assolir a Sant Gregori fins a l’any 2026. No obstant, encara falten elements per obtenir
l’estudi de necessitats en habitatge, com són les demandes d’habitatge protegit. Aquestes no estan
incloses en les estadístiques de la població, però gràcies a l’aprovació, per part de la Generalitat de
Catalunya el 2009, del Decret 106/2009 del Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit13, es poden
obtenir dades sobre aquestes demandes, tot sol·licitant-la l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Al
Registre s’hi troben les sol·licituds de les persones que cerquen un habitatge de primera residència.
Cal esmentar que l’Ajuntament de Sant Gregori va ser un dels pioners en promocionar pisos de
protecció oficial pels joves a nivell de Catalunya. La primera promoció d’aquesta tipologia
d’habitatges es va realitzar el 1995, i fins a l’actualitat, s’han dut a terme quatre promocions més,
totes elles repartides entre els sectors de Can Serra, Torre i Sud, i que suposen fins al moment una
formalització de 194 contractes.
Amb les dades que s’han obtingut de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya14, es posa de manifest
que cada vegada hi ha més habitants de Sant Gregori que busquen habitatge de protecció al
municipi. Les inscripcions vigents que hi havia a finals de l’any 2017 s’han quadruplicat respecte el
2012, passant de 21 persones a 86 en tant sols cinc anys [Gràfic 07]. Aquest augment del 309%
evidencia que a Sant Gregori fa falta més habitatge de protecció oficial, per tal que les demandes
puguin ser ateses. D’acord amb l’article 18 de la Llei, es considera una inscripció vigent al Registre
quan està dins del termini de vigència de tres anys, que s’inicia amb la resolució administrativa i en la
qual també hi figura la data de caducitat. Totes aquestes inscripcions poden entrar en qualsevol
moment en un procés d’adjudicació d’habitatges que es dugués a terme al municipi.
GRÀFIC 07 DEMANDA D’HABITATGE PROTEGIT. INSCRIPCIONS VIGENTS A SANT
GREGORI, 2012-2017

86
78
69
53
37
21

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Font: Agència de l’Habitatge de Catalunya
13

Decret 106/2009 del Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (consultat el 05/09/2018).
14
Demanda d’habitatge Protegit. Agència de l’Habitatge de Catalunya (consultat el 05/09/2018).
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Tot analitzant les dades d’aquest Registre, es poden extreure diferents informacions sobre el perfil
de les persones que demanen habitatge protegit a Sant Gregori, com el municipi d’empadronament
de les persones inscrites i quina relació hi tenen. En el cas del municipi d’empadronament, gran part
de les inscripcions vigents corresponen a persones empadronades a Sant Gregori (60,5%), seguit
d’altres que ho estan a algun altre municipi de la comarca (27,9%), i tan sols un 11,6% són sol·licituds
que provenen de fora del Gironès [Gràfic 08]. D’altra banda, pel què fa la relació que tenen amb Sant
Gregori, l’opció majoritària és que hi viuen (43%), seguit de les que hi viuen i hi treballen (20,9%), tot
i que un alt percentatge de sol·licitants que tenen altres relacions no especificades (31,4%) [Gràfic
09].
GRÀFIC 08 MUNICIPI D’EMPADRONAMENT DE LES PERSONES QUE SOL·LICITEN UN
HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT GREGORI, 2017

11,6%

27,9%
60,5%

Sant Gregori

Altres municipis del Gironès

Fora del Gironès

Font: Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

GRÀFIC 09 RELACIÓ QUE TENEN AMB SANT GREGORI DE LES PERSONES QUE
SOL·LICITEN UN HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL AL MUNICIPI, 2017

31,4%
43,0%
1,2%
20,9%

Hi viu

Hi treballa

3,5%

Hi viu i hi treballa

Antic resident

Altres relacions

Font: Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
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Pel què fa l’edat dels sol·licitants i partint de la premissa estadística que considera una persona jove
aquella menor de 35 anys, aquests representen un 43% de les sol·licituds, un percentatge
pràcticament igual que les persones d’entre 35 i 65 anys (46,5%), mentre que les persones més grans
de 65 anys n’equivalen a un 10,5% [Taula 03]. Que la mostra majoritària siguin les persones d’entre
35 i 65 anys, significa que no estan cercant primordialment un primer habitatge, sinó que el busquen
per trobar-ne un de millor que l’actual i, de tinença de lloguer. Aquesta situació és així, ja que els
sol·licitants no han de disposar d’habitatge en propietat, ni amb dret de superfície ni usdefruit15.
TAULA 03 EDAT DELS SOL·LICITANTS D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL A
SANT GREGORI, 2017
EDAT

NÚM. SOL·LICITUDS

%

Menys de 35 anys

37

43,0%

Entre 35 i 65 anys

40

46,5%

Més de 65 anys

9

10,5%

TOTAL

86

100,0%

Font: Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Les dades també indiquen que gairebé dos terços de les sol·licituds vigents corresponen a llars
unipersonals, és a dir, que la unitat de convivència només és d’una sola persona [Taula 04]. Aquestes
sol·licituds correspondrien un 62,8% del total, seguit de les llars formades per dos persones (22,1%),
de les de tres (11,6%) i les de més de quatre persones (3,5%). Amb aquestes dades, destaca l’elevat
percentatge de les sol·licituds d’habitatges unipersonals, ja que amb el Cens de Població i Habitatge
de 2011, només un 11,5% dels habitatges de Sant Gregori són d’aquesta tipologia16.
TAULA 04 MEMBRES DE LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA SOL·LICITANTS
D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT GREGORI, 2017
NOMBRE DE MEMBRES

NÚM. SOL·LICITUDS

%

Un membre

54

62,8%

Dos membres

19

22,1%

Tres membres

10

11,6%

Quatre o més membres

3

3,5%

TOTAL

86

100,0%

Font: Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

15
16

Requisits i documentació. Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (consultat el 05/09/2018).
Llars unipersonals. Per sexe i estat civil a Sant Gregori, 2011. Institut d’Estadística de Catalunya (consultat el 05/09/2018).
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Tot fent la mitjana del nivell d’ingressos de la unitat familiar dels sol·licitants a Sant Gregori si situa
als 9.362 euros anuals. La moda d’ingressos anuals se situa a la forquilla d’entre els 5.000 i 10.000 €,
que equivalen a 30 sol·licituds. Per sobre d’aquesta forquilla, s’han presentat fins a 32 sol·licituds,
mentre que per sota n’hi ha 24, on ressalta la quantitat de sol·licituds presentades amb uns ingressos
anuals inferiors als 2.000 €. D’altra banda, si es considera que s’ha de destinar un 30% del total dels
ingressos mensuals que entren a la unitat familiar a pagar el lloguer o el cost de la hipoteca, qui
sol·liciti un habitatge de protecció oficial a Sant Gregori hi hauria de destinar les quantitats que
s’indiquen a la següent taula [Taula 05].
TAULA 05 INGRESSOS ANUALS DE LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA SOL·LICITANTS
D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT GREGORI, 2017
LLINDAR D’INGRESSOS

NÚM. SOL·LICITUDS

%

MENSUALITATS

Menys de 2.000 €

15

17,4%

Menys de 50,00 €

Entre 2.000 € i 5.000 €

9

10,5%

50,00 € a 125,00 €

Entre 5.000 € i 10.000 €

30

34,9%

125,00 € a 250,00 €

Entre 10.000 € i 15.000 €

11

12,8%

250,00 € a 375,00 €

Entre 15.000 € i 20.000 €

16

18,6%

375,00 € a 500,00 €

Més de 20.000 €

5

5,8%

Més de 500,00 €

TOTAL

86

100,0%

-

Font: Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Finalment, pel què fa les preferències del règim de tinença de l’habitatge, la gran majoria dels
sol·licitants opta pel lloguer (76 sol·licituds), i només 17 acceptarien la compra de l’habitatge. Pel què
fa als programes de lloguer específic, 15 sol·licitants manifesten una preferència pel lloguer amb
opció de compra, 25 es decanten per l’opció del lloguer jove, 5 pel lloguer de la gent gran, i finalment
29 sol·licitants pel lloguer d’habitatge usat [Taula 06].
TAULA 06 PREFERÈNCIA DEL RÈGIM DE TINENÇA DELS SOL·LICITANTS
D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT GREGORI, 2017
RÈGIM DE TINENÇA (no són excloents)

NÚM. SOL·LICITUDS

Compra

17

Lloguer

76

Lloguer amb opció de compra

15

Lloguer jove

25

Lloguer per a gent gran

5

Lloguer d’habitatge usat

29

Font: Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

18

ESTUDI DE LES NECESSITATS DE HABITATGE AL MUNICIPI DE SANT GREGORI

Finalment, i d’acord amb la informació que apareix a la web municipal17, a Sant Gregori existeix una
promoció de 12 habitatges de lloguer situats al Sector Sud (al carrer Bruguera, a davant de la plaça
Francesc Macià). Els habitatges estan gestionats per l'Agència Catalana de l'Habitatge i les persones
interessades han d’estar inscrites al Registre d'Habitatges de Protecció Oficial anteriorment
esmentat.

L’oferta d’habitatge en el mercat lliure
Després d’analitzar les projeccions de llars i la demanda existent d’habitatge protegit a Sant Gregori,
en aquest apartat es detalla la última vessant que intervé en les necessitats d’habitatge al municipi,
l’oferta en el mercat lliure. S’entén com a tal aquells habitatges que estan disponibles al mercat de
compravenda i de lloguer. Com que Sant Gregori no assoleix la xifra dels 5.000 habitants, cosa que
permetria obtenir més dades estadístiques, en aquest moment no n’hi ha de fiables ni sobre la
quantitat ni el preu de venda dels habitatges.
No obstant, per tal de tenir-ne una idea, s’han consultat un parell de portals webs de compravenda
d’habitatges18. Sense tenir en compte ni la superfície ni la tipologia, s’ha constatat que el preu mitjà
dels habitatges en oferta a Sant Gregori se situa al voltant dels 1.800 € al metre quadrat. Aquest
valor és pràcticament calcat als habitatges d’obra nova que estan a la venda al conjunt del Gironès,
que amb dades del 2017 es valoren a 1.777,94 € al metre quadrat [Gràfic 10]. A tota la comarca,
l’evolució dels preus de compravenda, tant d’habitatge nou com d’usat, tenen una tendència
ascendent un cop superada la crisi. Des del 2015, any en què es va tocar fons, els habitatges d’obra
nova han ascendit un 15,7% el preu del metre quadrat19, mentre que els de segona mà, ho han fet un
18,3% des del 201420.
GRÀFIC 10 EVOLUCIÓ DEL PREU DEL METRE QUADRAT DELS HABITATGES AL
GIRONÈS, 2013-2017
1.777,94

1.594,18

1.621,01

1.498,47
1.406,98

1.402,29

1.481,11
1.464,08

1.347,42
1.295,40

1.333,32

1.368,03

1.264,34
1.196,37

1.183,81

2013

2014

2015

Habitatge nou

Habitatge usat

2016

2017
Mitjana

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

17
18
19
20

Habitatge. Ajuntament de Sant Gregori (consultat el 05/09/2018).
Idealista i Habitaclia (consultat el 05/09/2018).
Preu mitjà de venda d'habitatges d'obra nova, 2013-2017. Institut d’Estadística de Catalunya (consultat el 05/09/2018).
Preu mitjà de venda d'habitatges de segona mà, 2013-2017. Institut d’Estadística de Catalunya (consultat el 05/09/2018).
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Pel què fa a la compravenda d’habitatges a Sant Gregori, s’observa l’impacte de la crisi immobiliària,
punt en què el nombre de transmissions d’habitatges nous i de segona mà es redueixen fins a un 95%
l’any 2011, si es compara amb set anys enrere, que la data d’inici de la sèrie estadística21. No obstant,
el mercat immobiliari del municipi té dues puntes destacades, els anys 2007 i 2012, que corresponen
a la finalització i la posterior adjudicació d’habitatges de protecció oficial en opció de compra als
sectors Sud i de Can Serra22. Un cop suavitzada la crisi, hi ha un estancament dels processos de venda
d’habitatge nou, però un augment elevat de les vendes d’habitatges usats, situant-se a nivells
d’abans de la recessió econòmica [Gràfic 11].

GRÀFIC 11 NOMBRE TOTAL DE COMPRAVENDES PER TIPOLOGIA A SANT
GREGORI, 2004-2017
40
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Habitatges nous

Habitatges usats

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment

Pel obtenir informació sobre el règim de lloguer, s’han recorregut les fiances dipositades a l’Institut
Català del Sòl (Incasòl)23 com a font fiable. Aquestes dades mostren una similitud, en termes
quantitatius, als contractes de compravenda. Des de l’inici de la sèrie estadística, que es remunta
l’any 200524, el ritme de signatures de contractes de lloguer ha anat en augment i no es visualitza
l’impacte de l’etapa de crisi. A part, la mitjana dels darrers deu anys, indica que s’han realitzat 36
contractes de lloguer anualment, mentre que la dels darrers cinc, els contractes signats s’eleven
fins a 44. Pel què fa a les quotes, es tenen dades disponibles des del 2013 i aquestes se situen, a l’any
2017, als 669,17 € al mes de mitjana [Taula 07].

21
22
23

Transacciones inmobiliarias. Ministerio de Fomento (consultat el 05/09/2018).
Ajuntament de Sant Gregori (consultat el 05/09/2018).

Lloguers per àmbit geogràfic. Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat (consultat el
05/09/2018).
24

Salari brut anual. Per sexe, grups d’edat i nacionalitat a Sant Gregori. Institut d’Estadística de Catalunya (consultat el 06/09/2018).
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TAULA 07 NOMBRE I PREU MITJÀ MENSUAL DELS CONTRACTES DE LLOGUER A
SANT GREGORI I AL GIRONÈS, 2008-2017
ANY

NÚM. DE
CONTRACTES

LLOGUER MITJÀ
A SANT GREGORI

LLOGUER MITJÀ
AL GIRONÈS

2008

29

-

538,18 €

2009

20

-

535,28 €

2010

27

-

516,07 €

2011

23

-

484,69 €

2012

47

-

460,72 €

2013

51

577,83 €

454,89 €

2014

36

-

454,89 €

2015

38

501,64 €

468,13 €

2016

47

646,61 €

497,36 €

2017

49

669,17 €

534,19 €

Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l’Incasòl

D’altra banda, s’ha estimat l’import mensual que implicaria adquirir un habitatge lliure en propietat a
Sant Gregori. Per definir-lo, s’ha procedit a calcular el preu mitjà de l’habitatge nou al Gironès l’any
201725, amb un tipus d’interès d’un 1,91% (valor mitjà del 2017)26, un préstec hipotecari del 80% del
valor de l’habitatge i un període d’amortització de 30 anys. Un cop fets els càlculs, la quota anual
seria de 7.463,76 €, mentre que la mensual assoliria els 621,98 €. Els resultats indiquen que el cost de
la mensualitat del lloguer seria superior al de compra, i per tant, els ingressos mensuals òptims per
tal d’invertir només un 30% dels ingressos nets a pagar les quotes serien:

COMPRA

LLOGUER

quota de l’import
mensual de l’hipoteca

quota de l’import
mensual

621,98 €

669,17 €

ingressos mensuals
mínims necessaris

ingressos mensuals
mínims necessaris

2.037,90 €

2.230,57 €

Ja per acabar aquest apartat, s’ha analitzat l’Estadística de Declarants de l’IRPF que elabora l’Agència
Tributària espanyola27. La finalitat d’aquestes dades per aquest estudi, és la de comprovar quin es el
25
26

Compravendes d'habitatges registrades i el preu de venda a Catalunya. Habitatge Generalitat de Catalunya (consultat el 05/09/2018).

Tipus oficials de referència del mercat hipotecari (any 2017). Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de 3 anys per l’adquisició
d’habitatge lliure, del conjunt de les entitats de crèdit. Banco de España (consultat el 05/09/2018).
27

Estadística dels Declarants de l’IRPF per municipis i trams. Agencia Tributaria (consultat el 05/09/2018).
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nivell de renda mitjà dels habitants de Sant Gregori, en quins trams de renda es distribueixen i quins
segments de població poden optar al mercat de l’habitatge sense danyar l’economia del nucli
familiar. Segons desprenen les dades, més del 50% dels declarants tenen un nivell mitjà de renda
superior als 25.000 € anuals (trams 5 a 7), mentre que un 27% no arriben als 9.000 € (trams 1 i 2). Tot
i aquestes desigualtats, es considera que l’habitant de Sant Gregori té un poder adquisitiu alt,
situant-se al rànquing dels cent primers de tot l’estat espanyol.
Dit això, i amb les dades que es tenen disponibles a dia d’avui, només la població més adinerada
podria fer front amb condicions, les despeses mensuals del lloguer o l’hipoteca [Taula 08].
Concretament els declarants dels trams 5, 6 i 7 tindrien la capacitat d’abonar les mensualitats de la
hipoteca amb un percentatge inferior al 30% dels seus ingressos nets (52,4% del total dels
declarants). Mentre que pel lloguer, aquest luxe queda exclusivament restringit pels declarants dels
trams 6 i 7 (32,1% dels declarants).
És cert que els percentatges de població que podria accedir a pagar les quotes amb el 30% dels seus
ingressos no són relativament baixos, però molt probablement aquestes xifres canviarien si es
tinguessin en compte les persones que no estan obligades a fer la declaració de la renda, ja que
obtenen uns ingressos molt més baixos. A part, la gent més jove, que per regla general tenen uns
ingressos de mileurista, queden automàticament descartats a accedir al mercat de l’habitatge.

TAULA 08 PERCENTATGE DESTINAT AL COST DE L’HIPOTECA O EL LLOGUER PER
LA COMPRA D’UN HABITATGE SEGONS EL NIVELL D’INGRESSOS INDIVIDUAL A
SANT GREGORI, 2017
TRAMS IRPF

RENDA
MITJANA ANY

% TOTAL
DELS
DECLARANTS

30%
INGRESSOS

COST
HIPOTECA

COST
LLOGUER

TRAM 1

2.592,81 €

15,06 %

64,82 €

282,95 %

309,70 %

TRAM 2

8.921,56 €

8,58 %

223,04 €

82,23 %

90,01 %

TRAM 3

15.203,52 €

15,53 %

380,09 €

48,25 %

52,82 %

TRAM 4

19.540,75 €

8,46 %

488,52 €

37,54 %

41,09 %

TRAM 5

25.130,11 €

20,26 %

628,25 €

29,19 %

31,95 %

TRAM 6

40.112,15 €

27,03 %

1.002,80 €

18,29 %

20,02 %

TRAM 7

97.508,76 €

5,08 %

2.437,72 €

7,52 %

8,24 %

Els percentatges marcats en taronja indiquen els trams de renda que, a priori, els seria inviable l’accés a l’habitatge, ja que
haurien de destinar més del 30% del salari a pagar les quotes del cost de l’hipoteca o del lloguer
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Banc d’Espanya, la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i l’Agència Tributaria
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Característiques del parc d’habitatges
Segons l’últim Cens de Població i Habitatges, elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística el 2011, el
municipi de Sant Gregori tenia un total de 1.342 habitatges censats28. Mitjançant l’explotació
d’aquestes dades, s’observa que el 82% són habitatges familiars principals, és a dir, que són usats
com a residència habitual i permanent. Aquesta dada demostra que hi ha una alta ocupació dels
habitatges que hi havia construïts fa set anys. Les dades també ens mostren què passa amb el 18%
restant: un 6% són habitatges secundaris i un 12% són habitatges buits, d’on no es té constància
que hi habiti ningú, ni tan sols en períodes esporàdics [Gràfic 12].
GRÀFIC 12 HABITATGES SEGONS LA SEVA TIPOLOGIA A SANT GREGORI, 2011

82%

Principals

6%

Secundaris

12%

Buits

Font: Institut d’Estadística de Catalunya amb dades del Cens de Població i Habitatges, 2011

No obstant, afirmar que el 18% d’habitatges de Sant Gregori, que equivalen a 242 habitatges en
nombres absoluts, són secundaris i buits és un pèl arriscat pel desfasament de les dades de l’últim
Cens. Per això s’ha demanat a l’empresa de subministrament d’aigua potable del municipi, Prodaisa,
una relació dels consums d’aigua de cada habitatge. En els casos on hi ha un consum inferior als 5
metres cúbics anuals, s’ha considerat com un habitatge deshabitat o de segona residència i amb les
dades que s’han recopilat, Sant Gregori té 48 habitatges amb aquest baix consum29.
Per analitzar amb més profunditat, s’han demanat les dades dels habitatges que consten com a
donats d’alta al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya. Aquest Registre, que és vigent des de l’aprovació del Decret Llei 1/2015,
de 24 de març, de Mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents
de processos d’execució hipotecària30, té com objectiu recopilar tots aquells habitatges adquirits en
un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia
hipotecària que no disposin d’un contracte que habiliti per a la seva ocupació. A data de 30 de
setembre de 2018, a Sant Gregori hi ha tres habitatges amb aquest estatus, els quals un està buit
amb condicions d’habitabilitat, un està buit pendent d’habilitar i l’altre està ocupat amb o sense títol
habilitant.
28

Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus a Sant Gregori, 2011. Institut d’Estadística de Catalunya (consultat el
05/09/2018).
29
La relació dels habitatges amb un consum inferior als 5 metres cúbics anuals estan detallats a l’Annex 02.
30

Decret Llei 1/2015, de 24 de març de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d’execució hipotecària. Portal Jurídic de Catalunya (consultat el 05/09/2018).
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Una de les altres informacions que ofereix el Cens de Població i Habitatges de 2011 és el règim de
tinença dels habitatges principals31. Partint de la base que Sant Gregori tenia a l’any censal, 1.100
habitatges principals, més de tres quartes parts de les persones del municipi vivien en habitatges
en propietat. Aquests es distribuïen en aquells que ja tenien l’habitatge pagat, o heretat o rebut per
una donació (43%), i els que tenien habitatges en propietat però encara mancaven pagaments
pendents d’abonament (34%). Pel què fa al lloguer, un 15% del total (168 habitatges), estaven sota
aquest règim de tinença [Gràfic 13].
GRÀFIC 13 PERCENTATGE D’HABITATGES SEGONS EL RÈGIM DE TINENÇA A SANT
GREGORI, 2011
Altres
8%
De lloguer
15%
En propietat
43%

En propietat però
amb pagaments
pendents
34%

Font: Institut d’Estadística de Catalunya amb dades del Cens de Població i Habitatges de 2011

Una informació rellevant que ofereix el Cens de Població i Habitatges és l’estat de conservació en què
es troben els habitatges32. Per bé que la catalogació va ser feta de manera subjectiva pels tècnics que
varen elaborar els censos, els resultats no són alarmants. Dels 1.345 habitatges censats33, només un
3,6% estan classificats com a “ruïnós”, “dolent” o “deficient”, enfront del 96,4% d’edificis amb un
estat de conservació bo [Taula 09]. Segons el glossari general del Cens34, el significat de les
classificacions dels estats de conservació dels edificis són:
-

31
32

Ruïnós: quan l'edifici es troba apuntalat o s’està tramitant o ja existeix una declaració oficial
de ruïna. Només s’inclouen aquells edificis que estan habitats o amb algun local actiu.
Dolent: quan a l'edifici existeixen esquerdes acusades, una pèrdua de la verticalitat a alguna
de les seves façanes, els sostres es desprenen o la fonamentació mostra símptomes
d’esfondrament.
Deficient: quan l'edifici té les canaleres i baixants en mal estat, hi ha humitats a la part baixa
de l'edifici o té filtracions a les cobertes.
Bo: quan l'edifici no presenta cap de les situacions anteriors.

Habitatges principals. Per règim de tinença a Sant Gregori, 2011. Institut d’Estadística de Catalunya (consultat el 05/09/2018).

Immobles en edificis destinats principalment a habitatge. Per estat de conservació i any de construcció a Sant Gregori, 2011. Institut
d’Estadística de Catalunya (consultat el 05/09/2018).
33
Segons el registre de la taxa d’escombraries a 03/07/2018, hi havien 1.391 habitatges a Sant Gregori.
34

Glossari general del Cens de 2011. Instituto Nacional de Estadística (consultat el 05/09/2018).
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TAULA 09 IMMOBLES EN EDIFICIS DESTINATS PRINCIPALMENT A HABITATGE. PER
ESTAT DE CONSERVACIÓ I ANY DE CONSTRUCCIÓ A SANT GREGORI, 2011
Estat

Abans
de 1900

19001950

19511960

19611970

19711980

19811990

19912001

20022011

Total

Ruïnós

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolent

4

0

0

0

0

0

0

0

4

Deficien
t

30

8

1

1

1

3

0

0

44

Bo

34

41

43

79

261

163

310

366

1.297

TOTAL

68

49

44

80

262

166

310

366

1.345

Font: Institut d’Estadística de Catalunya amb dades del Cens de Població i Habitatges de 2011

Tenint en compte que han passat set anys d’aquest Cens, i que es poden haver produït canvis
substancials en els estats de conservació dels habitatges, s’ha consultat també a la Direcció General
del Cadastre, ens depenent de la Secretaria d’Estat d’Hisenda, del Ministeri d’Hisenda. Amb les dades
cadastrals de 2018 i només tenint en compte els immobles amb ús i destí a habitatges, tant sols un
2,9% tenen la categoria “7”, “8” i “9”, que equivaldrien a una qualitat baixa o molt baixa, i la gran
majoria d’aquests habitatges es varen construir abans del 1950. Per aquest càlcul s’ha tingut en
compte les rehabilitacions totals i parcials i les reformes integrals, ja que un habitatge canvia de
categoria amb les obres de millora i conservació que s’hi fan [Taula 10]35.
TAULA 10 IMMOBLES EN EDIFICIS DESTINATS PRINCIPALMENT A HABITATGE. PER
ESTAT DE CONSERVACIÓ I ANY DE CONSTRUCCIÓ A SANT GREGORI, 2011
Categoria

Abans
de 1900

19001950

19511960

19611970

19711980

2

1

3

3

4

4

6

1

5

5

2

12

6

19811990

19912000

20012010

Després
de 2010

7

11

6

25

51

78

515

222

3

46

41

37

45

4

10

12

24

25

13

3

2

2

1

5

4

3

1

1

1

7

6

3

8

2

2

9

3

TOTAL

20

2
23

13

17

100

122

142

578

235

Font: Institut d’Estadística de Catalunya amb dades del Cens de Població i Habitatges de 2011

35

A l’Annex 03 es detallen les finques cadastrals d’habitatges amb qualitats les qualitats de construcció “7”, “8” i “9” a Sant Gregori, de
l’any 2018.
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El percentatge d’un 2,9% és fins i tot inferior al que indica el Cens de 2011, fet que demostra que els
habitatges es van rehabilitant, però també que al llarg d’aquests set anys, el ritme de construcció
d’habitatges a Sant Gregori ha anat mantenint una línia ascendent. Cal destacar que un 76% dels
habitatges que hi ha a l’actual registre del Cadastre, han estat construïts en les últimes tres
dècades, especialment en el període 2001-2010, en plena bombolla immobiliària i la posterior
recessió, on es varen edificar 578 habitatges, un 46% del total del parc existent al municipi.
D’aquestes dades es pot extreure que l’edat mitjana dels edificis de Sant Gregori és de 20,5 anys.
Una xifra molt jove i que demostra que el municipi ha experimentat un creixement urbà molt
accelerat en els darrers anys. Tanmateix, tenir edificis amb una edat tan jove és avantatjós, ja que es
redueixen les rehabilitacions a realitzar al ser construïts amb tècniques més avançades.
De les dades del Cadastre també es poden extreure la mida mitjana dels habitatges. Tenint en
compte els immobles amb ús i destí a aquest fi, la superfície mitjana dels habitatges de Sant Gregori
és de 105,7 metres quadrats, cosa que s’interpreta que al municipi hi predominen els habitatges
unifamiliars. Aquesta afirmació es pot complementar amb la informació del Cens de 2011, on el 74%
dels habitatges són d’una o dues plantes, que és l’estructura principal dels habitatges unifamiliars,
mentre que el 26% restant tenen de tres a cinc plantes36.

36

Immobles en edificis destinats principalment a habitatge. Per nombre de plantes sobre rasant a Sant Gregori, 2011. Institut d’Estadística
de Catalunya (consultat el 05/09/2018).
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ENQUESTES SOBRE LES NECESSITATS EN HABITATGE
Un cop analitzades totes les fonts secundàries, ha arribat el moment de donar la veu als actors
implicats al mercat immobiliari de Sant Gregori, ja que malgrat la gran quantitat de dades que s’han
analitzat, cal saber de primera mà quines són les inquietuds i opinions sobre les necessitats en
habitatge al municipi. La manera més propera i fàcil ha estat l’elaboració de tres enquestes a tres
actors que intervenen en l’àmbit de l’habitatge: a les llars amb majors de 35 anys, a la població jove
d’entre 16 i 34 anys, i els agents immobiliaris que operen a Sant Gregori.
Com que per regla general la població no participa activament en els processos participatius, es
varen fer publicacions als perfils Twitter de l’Ajuntament de Sant Gregori i de l’Espai Jove de Cal
Bolet, la pàgina web del municipi i al Butlletí d’Informació Municipal de Sant Gregori, que s’envia via
correu electrònic setmanalment. A part que es podien respondre presencialment a les oficines
municipals i a Cal Bolet en horari d’obertura de les instal·lacions.

Enquesta als majors de 35 anys
La primera enquesta que s’ha passat als habitants de Sant Gregori va destinada a totes les llars que hi
ha empadronats majors de 35 anys. S’ha considerat que a partir d’aquesta edat, la gran majoria de la
població ja s’ha emancipat de casa dels pares i ha començat a formar un nou nucli familiar. No
obstant, aquest segment de població també es pot trobar amb la necessitat imperiosa del canvi de
domicili, degut a l’estat del seu habitatge, ja sigui per aspectes endògens (dificultats econòmiques,
motius laborals o familiars) o exògens (mal estat de l’habitatge o finalització del contracte de
lloguer).
Amb una petita introducció, per deixar clar la seva finalitat, l’enquesta consta de quinze preguntes,
les quals els participants la varen poder respondre presencialment, mitjançant un document en
paper, a les dependències municipals de l’ajuntament i també via web37. El termini de resposta va
començar l’11 d’octubre i va finalitzar el 4 de novembre, el qual es varen recollir 109 enquestes, una
xifra inferior a la mostra òptima però acceptable:

Cens 2011: 1.100 llars
Projecció 2026: 1.396 llars

Mostra òptima

Qüestionaris recollits

285-302 enquestes

109 enquestes

Les 1.396 llars de la projecció de 2026 corresponen a les de l’escenari alt de l’apartat de projeccions de llars.
La mostra òptima assumeix un error d’un 5% i un nivell de confiança del 95%.

Tenint en compte la xifra baixa d’enquestes recollides, les interpretacions dels resultats s’han de
prendre amb certa cautela. Una cautela que ja es fa fefaent amb la pregunta que demana a quin
nucli de població del municipi resideix [Gràfic 14]: un 87,2% dels enquestats que han participat a
l’enquesta viu a Sant Gregori, mentre que el 12,8% restant ho fa als altres nuclis, amb tres o menys
respostes cada un.
37

Enquesta sobre les necessitats d’habitatge a Sant Gregori (majors de 35 anys) (consultat el 10/10/2018) i a l’Annex 04.
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GRÀFIC 14 NUCLI DE POBLACIÓ ON RESIDEIXEN ELS PARTICIPANTS DE
L’ENQUESTA

Taialà, 0,9%
Altres, 3,7%
Sant Gregori,
87,2%

Cartellà, 1,8%
Constantins, 0,9%
Domeny, 2,8%
Ginestar, 1,8%
Sant Medir, 0,9%

La gran part dels participants són persones d’entre 35 i 49 anys (67%), seguit de les de 50 a 64 anys
(22%) i les de 65 a 79 anys (11%); mentre que no hi ha cap persona major de 80 anys que hagi
participat a l’enquesta. I pel què fa la seva situació laboral, tres quartes parts dels enquestats
treballen, seguit pel segment de població que ja està en edat de jubilació.
Pel què fa al règim de tinença de les llars, difereixen amb les dades del Cens de Població i Habitatges
del 2011: un 20,2% dels participants han respòs que resideixen a un habitatge de lloguer, i al Cens
aquesta xifra era del 15%. Els enquestats que viuen en un habitatge en propietat totalment pagat
representen un 48,6%, lluny de les dades del 2011 (43%). I els que els hi manquen quotes pendents
de pagament de l’hipoteca, que fa set anys eren un 34%, les enquestes en reflecteixen un 25,7%.
D’altra banda, la composició dels nuclis familiars ha canviat respecte a la del Cens de 2011, i ha
passat de tres a quatre persones de mitjana a cada habitatge. D’altra banda, els enquestats han
respòs majoritàriament que la persona que porta més anys a l’habitatge, hi porta vivint menys de 5
anys, que representa un 31,2% del total de les respostes, seguit de les que hi porten entre 11 i 20
anys i les de més de 20 anys. Així doncs, el perfil “tipus” d’un major de 35 anys de Sant Gregori és
una persona que resideix:

A un habitatge en propietat i totalment pagat
Amb tres persones més (4 en total)
I fa menys de 5 anys

L’habitatge més comú al municipi, segons les dades de l’enquesta, és la casa situada al centre d’un
dels set pobles. Aquesta tipologia d’habitatge correspon a un 46,8% del total, seguit dels residents al
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bloc de pisos que representen un 30,3%, entenent com a tals, quan hi ha més de quatre plantes a un
mateix edifici. L’enquesta també pregunta sobre els possibles problemàtiques de l’habitatge, com la
seva accessibilitat i l’espai vital. Preguntats sobre si el seu habitatge està adaptat per persones amb
problemes de mobilitat, un 67% ha contestat no, mentre que un 30,3% sí. No obstant, quan se’ls ha
preguntat sobre si el seu habitatge és petit per les persones que hi resideixen, un aclaparador 89%
han contestat no. Així doncs, els habitatges que han respòs l’enquesta presenten una dicotomia, amb
espai suficient per les persones que hi resideixen, però poc accessibles per persones amb dificultats
de moviments. Preguntats per quina quantitat dels ingressos destinen a pagar les quotes de lloguer
o hipoteca, gairebé la meitat dels enquestats reserven més de 500 euros per pagar-les, mentre que
un 18,3% hi destinen menys d’aquesta quantitat, i finament poc menys d’un terç dels enquestats
gaudeixen de la fortuna de no liquidar cap deute a cap banc ni a cap propietari [Gràfic 15].
GRÀFIC 15 QUANTITAT APROXIMADA DELS INGRESSOS D’UN HABITATGE
DESTINATS A LES QUOTES DE LLOGUER O D’HIPOTECA
Menys de 300€
1,9%

De 300€ a 500€
17,0%

Sense quotes
31,1%

De 500€ a 700€
32,1%
Més de 700€
17,9%

Sobre la possibilitat de canviar d’habitatge, el 56% dels enquestats ha respòs que no té la intenció
de fer aquest pas, mentre que els que volen canviar d’aires sumen un 42,2%, amb un avantatge
entre els que ho volen materialitzar d’aquí a mig o a llarg termini enfront els que tenen més pressa.
Les persones que desitgen canviar de domicili, tenen motius ben diversos per decidir-se a fer el pas,
ja sigui per a la finalització o impossibilitat de pagar el lloguer, seguit de motius familiars [Gràfic 16].
A part, volen continuar vivint al mateix terme de Sant Gregori i si fos possible, a un habitatge amb
propietat.
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GRÀFIC 16 MOTIUS PEL CANVI D’HABITATGE A LES LLARS ENQUESTADES

Canvi de feina o del lloc de treball

11%

Finalització del contracte de lloguer o impossibilitat
de pagar-ne les quotes

36%

Habitatge en mal estat (humitats, mal aïllament, mal
venilat, etc.)

14%

Motius familiars (divorcis, separacions o defuncions)

Per herència, cessió o donació d'un altre habitatge

31%

8%

Enquesta al jovent d’entre 16 i 34 anys
La següent enquesta ha preguntat directament al jovent de la població, que es tracta d’un segment
clau per la demanda de l’habitatge. Es considera que les persones d’edats compreses entre 16 i 34
anys, són les que cerquen un habitatge per emancipar-se sol o acompanyat i per acabar formant un
nou nucli familiar si ho creuen convenient. Per aquests motius s’han analitzat els pros de trobar un
nou habitatge, i si els contres són un obstacle massa gran que ho poden arribar a impedir. També
s’ha preguntat per la percepció que tenen sobre la facilitat que tenen per llogar o comprar un
habitatge a Sant Gregori.
L’enquesta també és de 15 preguntes i el termini per respondre-la, mitjançant el document en paper
a l’Espai Jove de Cal Bolet i via telemàtica38, va estar comprès entre l’11 d’octubre i el 4 de novembre
de 2018, el qual es varen recopilar 42 enquestes, una xifra bastant inferior a la mostra òptima:

Padró 2017 (16-35 anys)

Mostra òptima

Qüestionaris recollits

817 habitants

262 enquestes

42 enquestes

La mostra òptima assumeix un error d’un 5% i un nivell de confiança del 95%.

Tal i com ha passat amb l’anterior enquesta, no s’ha assolit la xifra òptima i novament cal prendre’s
les dades amb certa perspectiva. Malgrat la pobra mostra, s’ha visualitzat que les persones que
només treballen, pràcticament totes ja s’han emancipat i viuen amb la parella, mentre que les que
estudien o ho compaginen amb la jornada laboral, ho continuen fent a casa dels pares. Així doncs, el
perfil “tipus” d’un jove d’entre 16 i 34 anys de Sant Gregori és una persona que:

38

Enquesta sobre les necessitats d’habitatge a Sant Gregori (joves d’entre 16 i 34 anys) (consultat el 10/10/2018) i a l’Annex 05.
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Té estudis universitaris
Només treballa
I viu amb la parella (amb o sense fills)

Després d’analitzar el perfil del jove de Sant Gregori, se li ha preguntat directament sobre la seva
previsió de canvi d’habitatge. Del total d’enquestats, un 78,6% han afirmat que sí, i d’aquests, un
50% ho volen fer com més aviat millor, amb un horitzó temporal de menys de dos anys. Els motius
que incentiven a aquesta població jove a canviar de residència són ben variats, des de l’emancipació,
que encapçala el rànquing amb un 34% o per motius acadèmics o laborals [Gràfic 17].

GRÀFIC 17 PREVISIÓ DE CANVI DE RESIDÈNCIA I PRINCIPALS MOTIUS
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Preguntats sobre els recursos que poden o podrien destinar per pagar les quotes mensuals de
lloguer o d’hipoteca, gran part dels joves han contestat que com a màxim poden o podrien
pressupostar-ho en entre 300 i 500 euros (42,9%) i fins i tot un 23,8% han respòs que poden o
podrien destinar-hi fins a 700 euros. No obstant, més de la meitat dels joves encastats reconeixen
que per tal de fer front aquestes despeses, els hi farà falta demanar ajut econòmic de tercers
[Gràfic 18], cosa que fa pensar que els joves estan ben informats sobre els actuals preus dels
habitatges, tant si es volen aventurar en formalitzar una hipoteca com si volen anar de lloguer.
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GRÀFIC 18 PRESSUPOST MÀXIM MENSUAL DESTINAT A LES QUOTES DE
L’HABITATGE I NECESSITAT D’AJUDA DE TERCERS PER FER-HI FRONT
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També se’ls hi ha demanat que en un suposat cas de canvi de domicili, on voldrien que estigués
situat. De totes les opcions proposades, quedar-se a Sant Gregori és l’opció majoritària amb un
38,1% dels vots, seguit dels que anirien a viure a Girona, amb un 26,2%. I referent a la tinença de
l’habitatge que prioritzarien si es presenta el cas, hi ha una empat tècnic entre el lloguer (38,1%) i
l’habitatge en propietat, amb un 40,5% de les respostes.
Sobre on hauria d’estar situat l’habitatge en el cas que canviessin de domicili, els enquestats
prefereixen que primer estigui a la vora del centre de treball o acadèmic, la segona preferència és
que sigui pròxim al lloc de residència d’amics i familiars, seguit dels equipaments i serveis públics, i
donen menys importància que estigui a la vora dels comerços i de les parades del transport públic.
D’altra banda, es decanten, tot seguint l’ordre de més a menys important, per un habitatge amb
facilitat per aparcar el seu vehicle, que estigui ben assolellat, ben aïllat, situat al centre del nucli urbà
i per últim, amb pocs veïns.
Finalment, les últimes preguntes de l’enquesta estan relacionades sobre la percepció de diferents
aspectes en matèria d’habitatge a Sant Gregori. Preguntats per si com a grup de població ho tenen
fàcil per llogar o comprar un altre habitatge al municipi, els enquestats han respòs que hi estan
majoritàriament en contra, amb un 85,7% del total. I segons el seu parer, un 78,6% dels
participants de l’enquesta consideren que fa falta més oferta d’Habitatge de Protecció Oficial al
municipi.

Enquesta als agents immobiliaris
La darrera enquesta està destinada a un sector molt especialitzat, com és el dels agents immobiliaris
que operen a Sant Gregori. Les immobiliàries saben més que ningú com es mou el mercat de
l’habitatge al municipi, ja sigui de lloguer o de compravenda i per tant, les seva opinions respecte a
les tendències i conjuntures tenen una rellevància destacada. A part, disposen d’informació
actualitzada sobre l’oferta i la demanda i el perfil de persones que estan interessades a residir al
municipi.
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El primer pas per definir la mostra de l’enquesta ha estat consultar, al Registre d’Agents Immobiliaris
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya39, el nombre d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) que
apareixen inscrits a Sant Gregori i a Girona, a 5 de setembre de 2018. Degut al gran nombre obtingut,
156 agents, s’ha decidit fer una altra consulta a diferents webs de compravenda i lloguer
d’habitatges, per tal de restringir la cerca als agents tenen més habitatges anunciats, per finalment
realitzar una tria de deu immobiliàries. Elegit l’univers a preguntar, l’enquesta va enviar-se a l’adreça
de correu electrònic dels agents immobiliaris40, els quals també van tenir el termini d’entre l’11
d’octubre i el 4 de novembre de 2018. Durant aquest període, es varen recopilar 5 enquestes.
Registre d’API’s

Mostra

Qüestionaris recollits

156 API’s

10 API’s

5 enquestes

Amb aquesta enquesta, s’ha aconseguit que participessin la meitat de la xifra que es proposava, i per
tant, es poden prendre els resultats amb certa fiabilitat. Tot i que el nombre de respostes podria
semblar baixa, aquestes 5 immobiliàries representen un gran nombre d’individus, i d’acord amb les
respostes recollides, es pot extreure un perfil “tipus” de qui cerca habitatge a Sant Gregori, que
segons les dades recollides pels agents immobiliaris es tracta d’una persona que:

Treballa i viu amb la parella i els fills
+25

Té entre 26 i 40 anys
I actualment té la residència a Girona

Als agents immobiliaris se’ls ha preguntat quants contractes de compravenda i lloguer havien tancat
durant l’últim any, i d’acord amb les respostes emeses, hi van haver més contractes de lloguer que
no de compravenda. Tanmateix, totes les immobiliàries que han participat en l’enquesta,
coincideixen en unanimitat que el poble amb més demanda d’habitatge és Sant Gregori, i en cap cas
als altres 6 pobles del municipi. Les respostes també coincideixen plenament en que hi ha molta més
demanda d’habitatge de primera residència que de segona.
Preguntats pels motius principals pels quals els seus clients busquen habitatge a Sant Gregori, els
agents immobiliaris en detecten de ben diversos, des de l’emancipació o per la formació d’un nou
nucli familiar o per una millora de les condicions de l’habitatge existent [Gràfic 19].

39
40

Cercador d’Agents del Registre d’Agents Immobiliaris de l’Agència Catalana de l’Habitatge (consultat el 18/09/2018).
Enquesta sobre les necessitats d’habitatge a Sant Gregori (agents immobiliaris) (consultat el 10/10/2018) i a l’Annex 06.
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GRÀFIC 19 MOTIUS PEL CANVI D’HABITATGE SEGONS ELS AGENTS IMMOBILIARIS

Per emancipar-se o per la formació d'un nou nucli
familiar
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43%

14%

Per una millora de les condicions de l'habitatge
existent

43%

La pregunta que fa referència a la tinença d’habitatge, els agents immobiliaris que han participat
opinen que l’habitatge en propietat és predominant i a més, consideren que la demanda de
l’habitatge encara no ha tocat sostre i està en creixement. No obstant, el 80% dels API’s posen de
manifest que l’actual oferta d’habitatges a Sant Gregori és insuficient, mentre que el 20% restant no
ho considera per la demanda actual. En tot cas, cal subratllar que si la demanda continua anant en
augment, faltarà oferta d’habitatge al municipi.
Per la demanda imperiosa d’habitatge a Sant Gregori, també se’ls ha preguntat als agents
immobiliaris, i la proximitat amb les vies de comunicació i amb la ciutat de Girona, són els principals
motius, en canvi queda en un segon pla els serveis i els equipaments existents, i ser la porta
d’entrada de la Vall del Llémena i el seu entorn natural. [Gràfic 20].

GRÀFIC 20 MOTIUS I ATRACTIUS QUE TÉ SANT GREGORI PER ANAR-HI A VIURE
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Ja per acabar, i veient les respostes de l’anterior pregunta, se’ls ha consultat si consideren que Sant
Gregori es tracta d’un “poble dormitori” de Girona. I tres dels cinc agents immobiliaris creuen que
Sant Gregori té identitat pròpia i no té un paper de nucli residencial d’una ciutat, fet que es donaria a
altres municipis metropolitans.

34

ESTUDI DE LES NECESSITATS DE HABITATGE AL MUNICIPI DE SANT GREGORI

DIAGNOSI
A continuació, es presenta una anàlisi DAFO, un mètode de planificació estratègica que permet
diferenciar entre els factors interns (les fortaleses i les debilitats) i els factors externs (les
oportunitats i les amenaces):

Origen
intern

Positiu

Negatiu

FORTALESES

DEBILITATS

Augment de la població i del parc
d’habitatges amb horitzó l’any 2026
D’acord amb les projeccions efectuades, el
desig de viure a Sant Gregori i la
disponibilitat de sòl urbanitzable, el
municipi pot assolir un creixement
poblacional d’entre el 5 i 12%, mentre que
el parc d’habitatges creixerà 18 llars
anualment.

Dificultat dels joves per emancipar-se i
llogar un altre habitatge al municipi
A causa de la baixa oferta i l’alt cost dels
lloguers, molts joves de Sant Gregori no
poden emancipar-se de la llar familiar, i
això pot provocar que cerquin habitatge en
municipis on la mensualitat del lloguer sigui
més barata.

Existència d’un parc d’habitatges molt
jove, amb 20,5 anys de mitjana
Amb habitatges joves, disminueixen les
obres de remodelació dels edificis i els
problemes d’accessibilitat, a part que
mostra un poble modern i no apareix la
sensació d’abandonament de les finques.
Percentatge alt de població jove, superior
al comarcal i al català
Disposar d’un percentatge elevat de
població jove, permet fer polítiques de
joventut per aconseguir que a mig termini,
aquest segment de població es vulgui
quedar a viure a Sant Gregori i augmentar
el sentiment de pertinença.
Pocs habitatges de segona residència, i per
tant, disminueix l’estacionalització
Amb un percentatge baix de residències
d’aquesta tipologia, permet que el municipi
estigui constantment en activitat i amb un
fort dinamisme social i comercial, a banda
de la inexistència de paisatge de “persianes
baixades”.

Queixes generalitzades sobre el model
d’habitatge disponible al municipi
La sensació que el municipi només hi ha
habitatges amb preus de compra
desorbitats, és general a les persones
enquestades, i molts afirmen que els és
impossible fer aquest pas a Sant Gregori i
no preveuen un canvi de tendència en
anys.
Percentatge baix d’habitatges buits, cosa
que redueix la diversificació del mercat
Tot i semblar una bona notícia, tenir un
estoc petit d’habitatges buits comporta una
baixa disponibilitat d’habitatge de lloguer i
per tant, tanca la porta a aquelles persones
que volen i necessiten un habitatge de
lloguer al municipi.
Poca disponibilitat d’habitatges i pisos de
lloguer de protecció social
Malgrat que s’hagin dut a terme moltes
promocions d’habitatge protegit, a dia
d’avui la disponibilitat de lloguer social és
molt limitada i les demandes no poden
atendre ni a curt ni a llarg termini, si no hi
ha noticies de noves promocions.
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Positiu

Negatiu

Gran nombre de persones de Sant Gregori
que sol·liciten habitatge protegit al
municipi
De les sol·licituds vigents, més de la meitat
són persones que estan empadronades a
Sant Gregori, cosa que confirma que volen
quedar-se a viure al municipi i formar la
família, ja que el 43% dels sol·licitants tenen
menys de 35 anys.

Percentatge elevat d’habitatges no
adaptats per a persones amb mobilitat
reduïda
Aquesta situació pot provocar que si les
obres d’adaptació són molt costoses,
l’èxode de persones amb problemes de
mobilitat cap a altres habitatges fora de
Sant Gregori, que siguin més accessibles i
adients per les seves necessitats bàsiques.

OPORTUNITATS

AMENACES

Interès de famílies de fora de Sant Gregori
per anar a viure al municipi
Tant en les sol·licituds d’habitatge protegit
com en els registres dels agents
immobiliaris, posen de manifest que hi ha
moltes famílies que veuen Sant Gregori com
un lloc ideal per anar-hi a viure,
especialment joves de fins a 35 anys.

Origen
extern

Preus elevats del lloguer i la compra
d’habitatges, que frena el dinamisme del
mercat
Tenint en compte que el mercat de
l’habitatge és lliure, i per tant, les
administracions locals poca cosa poder fer,
s’hauria d’incentivar els lloguers, per tal de
mantenir el dinamisme del mercat
immobiliari,
i
avançar-se
als
Estar a pocs quilòmetres de Girona, que esdeveniments.
disposa dels principals serveis d’una
capital
Disponibilitat d’habitatges més barats a
Malgrat els cants de sirena que puguin venir altres municipis del voltant
des de Girona, pels nombrosos serveis, Per bé que els preus dels habitatges de
comerços i ampli ventall d’activitats d’oci, Sant Gregori, nou com de segona mà, estan
molts joves prefereixen quedar-se a Sant a la mitjana comarcal, altres municipis
Gregori i fer els pocs quilòmetres de disposen d’habitatges més assequibles,
carretera abans d’anar-hi a viure.
cosa que pot comportar l’èxode de la
població més jove.
Preferència del nou habitatge a la vora del
lloc de treball i del centre escolar
Pèrdua d’identitat com a poble si
Molts demandants d’habitatge de protecció s’estableix la dinàmica de poble dormitori
oficial, i a les enquestes que s’han elaborat, Amb la continuada rehabilitació de masies i
consideren prioritari tenir la feina i el centre construcció d’habitatges accessibles per
educatiu prop de l’habitatge, cosa que a rendes adinerades, pot comportar una
Sant Gregori pot aprofitar al tenir moltes dinàmica de poble dormitori i un
activitats econòmiques al seu entorn.
creixement de les cases de segona
residència.
Percepció d’un poble tranquil i amb bona
qualitat de vida
L’efecte crida de noves promocions
Pel fort atractiu natural i paisatgístic, essent d’habitatges de luxe
la porta d’entrada a la Vall del Llémena, Moltes persones enquestades consideren
moltes persones consideren que aquest que hi ha masses habitatges d’altes
factor és clau per tal de demanar prestacions i que el municipi es pot
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Positiu

Negatiu

informació
sobre
la
disponibilitat convertir en un pol d’atracció d’altres
d’habitatge al municipi i per establir-s’hi promocions d’aquest tipus, deixant de
finalment.
construir habitatge més assequible.
La ràpida accessibilitat al municipi i
proximitat a les principals vies de
comunicació
Sant Gregori té carrers amples, amb facilitat
d’aparcament, cosa que valoren els
enquestats, i amb una proximitat amb les
principals vies de comunicació del país,
autopista i tren, que juguen un paper clau
en l’establiment de les famílies.

Percepció de municipi amb construccions
cares i adreçades a un petit segment de
població
Amb el boca orella, la percepció
d’habitatges cars pot frenar la possibilitat
d’indagar a les primeres de canvi, la cerca
d’un habitatge a Sant Gregori a favor
d’altres municipis, causant una possible
reacció en cadena.
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CONCLUSIONS
Finalment, es presenten les conclusions finals de l’estudi, que han d’ajudar a marcar les directrius de
la política d’habitatge al municipi de Sant Gregori. D’acord amb les projeccions de població, el
municipi pot assolir una xifra d’entre 3.859 i 4.160 habitants l’any 2026, equivalent a un augment
d’entre el 5,8% i el 12,5%, comportant un augment de les necessitats de primera residència al
municipi. Aquestes però, han de ser ateses d’acord amb les projeccions de noves llars, que també
mostren una tendència ascendent, amb percentatges situats entre el 8,1% i el 26,9% l’any 2026, cosa
que significaria la construcció de 18 noves llars anualment.
La taxa d’emancipació residencial juvenil del municipi, que segueix la dinàmica del conjunt el territori
català, evidencia que hi ha un gruix molt important de joves que encara no s’ha emancipat de la llar
familiar, i que en els propers anys estarà immers en la cerca d’habitatge allà on n’hi hagi
disponibilitat. No obstant, els joves enquestats consideren que els hi serà molt difícil trobar habitatge
al municipi, ja que hi ha una manca d’oferta, i a part, necessitaran ajuda externa per tal de pagar-ne
unes futuribles quotes mensuals.
Pel què fa la borsa d’Habitatge de Protecció Oficial, els sol·licitants no han parat de créixer en els
darrers cinc anys i a finals del 2017, la xifra es disparava fins a les 86 persones. Aquesta multiplicació
per quatre dels demandants, demostra que hi ha un interès continuat per part de persones
empadronades a Sant Gregori i també de fora del municipi, de quedar-se i a anar a viure-hi. Pel què
fa aquelles persones que estan empadronades a Sant Gregori i que hi cerquen habitatge protegit, fa
concloure que el seu habitatge actual de lloguer té un cost que pot arribar a esdevenir inassumible
en un període curt de temps i necessiten trobar un habitatge més assequible.
Els preus del mercat de lloguer han tornat a pujar un cop superada l’etapa de la crisi immobiliària.
Aquesta situació, que és general a tot Catalunya, es tradueix amb un cost del lloguer mitjà a Sant
Gregori de 669 €, un valor, que d’acord amb els ingressos mitjans dels nuclis familiars, comporta una
càrrega superior al 30% recomanat. El més curiós és que els càlculs efectuats per esbrinar quin seria
el cost hipotètic d’una hipoteca, serien més baixos que els de lloguer. En vista d’aquestes
perspectives, seria bo que hi hagués un mercat dinàmic de lloguer d’habitatges, tot i que a Sant
Gregori aquesta xifra és més aviat escassa, si es tenen en compte els consums d’aigua anuals
analitzats i el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant.
El parc d’habitatges del municipi gaudeix de bona salut, ja que només un 3,6% està declarat amb un
estat ruïnós, dolent o deficient. A part, els habitatges de Sant Gregori tenen 20,5 anys de mitjana, fet
que s’explica perquè 578 habitatges es varen construir entre el 2001 i el 2010. Un dels motius
d’aquesta situació és que el 82% dels habitatges del terme municipal són de primera residència i per
tant, el dinamisme del dia a dia queda palès en l’estat dels habitatges, que serien molt més
deficients, tot generalitzant, si n’hi haguessin més de secundaris.
Tenint en compte que Sant Gregori es tracta d’un municipi de menys de 5.000 habitants, les dades
estadístiques en matèria d’habitatge són escasses i s’ha procedit a la realització d’enquestes a
diferents actors lligats amb el mercat de l’habitatge. D’aquestes es poden extreure algunes
conclusions, a mercè de les preguntes contestades i dels comentaris addicionals exposats:
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D’acord amb l’enquesta realitzada a les llars amb persones majors de 35 anys, el perfil
“tipus” és una persona que resideix a un habitatge en propietat i totalment pagat, la seva
unitat familiar és de quatre persones i fa menys de cinc anys que viu a l’habitatge.
El 67% dels enquestats afirmen que el seu habitatge no està adaptat per persones amb
problemes de mobilitat. En canvi, gairebé la totalitat de les respostes consideren que el seu
habitatge té la dimensió suficient per les persones que hi conviuen.
La meitat dels nuclis familiars han de destinar més de 500 € per fer front a la hipoteca o la
quota de lloguer. No obstant, més de la meitat dels enquestats no volen canviar d’habitatge
ni lloc de residència, i els que volen fer el pas, ja sigui per la finalització del contracte de
lloguer, perquè no poden pagar-ne les quotes o per motius d’índole familiar, volen continuar
tenint l’habitatge a Sant Gregori.
Amb una mostra molt baixa de l’enquesta juvenil, el perfil “tipus” d’un jove d’entre 16 i 34
anys és una persona amb estudis universitaris, treballa i viu amb la seva parella, ja sigui amb
o sense fills. En aquest cas, 8 de cada 10 ho volen materialitzar entre curt i mig termini.
No obstant, més de la meitat dels joves creuen que necessitaran ajuda econòmica de tercers
per tal de fer front a les seves expectatives d’emancipació. En cas d’aconseguir-ho, el seu
desig és quedar-se a Sant Gregori, i sinó a Girona, que queda com a segona opció.
Les respostes dels joves enquestats presenten un empat tècnic entre els que prefereixen la
compra d’un habitatge i els que aposten pel lloguer. No obstant, molts coincideixen que no
poden aventurar-se a formalitzar una hipoteca per pagar una gran quantitat de diners, a part
que gran part dels comentaris addicionals expressen que fan falta més habitatges de lloguer
al municipi.
La població jove anteposa un habitatge amb facilitat per aparcar el seu vehicle que estar al
centre del poble. I prefereixen que estigui a la vora del centre de treball o acadèmic abans
que les parades de transport públic.
D’altra banda, tenen la sensació que estan amb molt desavantatge per llogar o comprar un
habitatge al municipi, a causa dels preus elevats, i consideren que fa falta més Habitatge de
Protecció Oficial a Sant Gregori.
Pel què fa als agents immobiliaris consultats, han identificat el perfil “tipus” de la persona
que cerca habitatge a Sant Gregori. Es tracta d’una persona que treballa i viu amb la parella i
els fills, té entre 26 i 40 anys i actualment resideix a Girona.
Consideren que l’oferta d’habitatges és insuficient per la demanda que hi ha actualment, ja
que molta gent vol establir-se a Sant Gregori per la seva proximitat amb Girona i estar al
costat de les principals vies de comunicació del país. Els motius pel canvi de residència es
concentren en bona part en l’emancipació i perquè volen una millora de les condicions de
l’habitatge actual.
A través dels comentaris addicionals a les enquestes, s’evidencia que la disponibilitat d’oferta
d’habitatges a Sant Gregori es limita exclusivament a persones adinerades, disposades a
pagar immobles de quantitats superiors als 400.000 €, fet que pot comportar l’èxode de
persones joves cap a altres municipis amb més facilitats per comprar habitatges.
Altres comentaris exposen la dificultat d’emancipar-se i formar una família al municipi, per
l’alt cost dels habitatges i dels lloguers. I aposten per la necessitat d’un programa d’habitatge
social, no només per la gent jove.
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Tenint en compte totes les conclusions i el quadre DAFO, es pot arribar a la conclusió final que a
Sant Gregori li fa falta més habitatge de protecció oficial. També li cal fer una clara aposta pel
mercat de lloguer assequible, ja sigui fomentant-lo a aquells habitatges que estan buits o
desocupats o amb més pisos de lloguer social. Tot plegat, per tal d’esvair la percepció que Sant
Gregori només hi construeixen habitatges per a persones adinerades i per mantenir el teixit social i
el sentiment de pertinença.
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ANNEXOS
ANNEX 01 COMPONENTS DEL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC A SANT GREGORI, 20072016
ALTRES
MUNICIPIS
DEL
GIRONÈS

ALTRES
MUNICIPIS
DE LA
PROV. DE
GIRONA

ALTRES
MUNICIPIS
DE
CATALUNYA

ALTRES
MUNICIPIS
D'ESPANYA

TOTAL

SALDO
MIGRATORI
EXTERIOR

CREIXEMEN
T NATURAL

2007

32

-5

12

4

43

10

53

2008

50

14

7

-3

68

14

82

2009

29

3

4

3

39

9

48

2010

35

1

-7

1

30

-9

21

2011

23

8

11

1

43

13

56

2012

79

20

3

7

109

-1

108

2013

-3

-4

-1

-1

-9

2

-7

2014

9

5

2

2

18

-1

17

2015

32

15

8

1

56

6

62

2016

36

0

18

-1

53

8

61

TOTA
L

322

57

57

14

450

51

501

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat41

41

Saldos migratoris interns a Sant Gregori i Migracions totals a Sant Gregori. Institut d’Estadística de Catalunya (consultat el 05/09/2018).
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ANNEX 03 ENQUESTA ALS MAJORS DE 35 ANYS
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ANNEX 04 ENQUESTA AL JOVENT D’ENTRE 16 I 34 ANYS
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ANNEX 05 ENQUESTA ALS AGENTS IMMOBILIARIS
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