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Informe que emet la Oficina de Gestió de la Informació Territorial sobre 
l’aproximació estadística sobre el nombre d’habitatges buits a Figueres 

 
En relació a l’aproximació estadística dels habitatges buits a Figueres, sense tenir 
en compte les segones residències, es procedeix a identificar les fonts d’informació 
que es disposen i a la conclusió que se’n deriva: 
 
Fonts d’informació: 
 

- Rebut d’aigua i consums per comptador 
- Cens de padró d’escombraries corresponents a domicilis sense comptador 

d’aigua 
- Inventari anual de comerç. 
- Obres Majors 

 
Metodologia:  
 
A fi de calcular quants habitatges buits hi ha a la ciutat de Figueres, al no disposar 
del nou cens oficial d’habitatges que es realitza cada 10 anys pel Institut Nacional 
d’Estadística i que encara no ha publicat les dades del 2011, es proposa utilitzar 
mètodes indirectes que ens permetran deduir el nombre d’habitatges buits 
mitjançant fonts indirectes. 
 
La metodologia es centra en identificar aquells domicilis on el consum d’aigua és 
nul o no disposen de comptador d’aigua pel qual també ens identificaria habitatges 
en desús. Les fonts d’error utilitzant aquestes dades poden comportar un petit 
marge de precisió donat que per exemple els habitatges sense comptador podrien 
contenir una part d’habitatges que tenen alguna altra font d’obtenció d’aigua com 
per exemple un pou o que consten d’un comptador comunitari per a tots els pisos. 
En tot cas, donada la casuística de les dades i el percentatge d’habitatges que 
incorren en la font d’error es considera que el marge de precisió de les dades seria 
d’un 10%. 
 
Resultats 2012: 
 
Del rebut de l’aigua s’observa que a la ciutat hi ha 702 habitatges sense consum 
anual d’aigua, als quals s’hi sumarien els 242 habitatges que al segon semestre no 
han tingut consum.  
 
Finalment, en el padró d’escombraries hi consten 668 habitatges i locals sense 
comptador d’aigua, d’aquestes dades hem de tenir en compte que una fracció 
corresponen a locals buits i una altre a locals i vivendes que tenen un comptador 
comunitari d’aigua i que per altra banda paguen el impost d’escombraries a través 
d’aquest padró. A fi de diferenciar entre habitatges i locals, es pot comprovar que el 
inventari comercial elaborat per aquesta oficina durant el 2012, on hi consten 371 
locals tancats, per tant restant aquells locals que han tingut consum 0 durant els 
últims 6 mesos segons el padró d’aigua, que en són 151, es pot deduir que en el 
padró d’escombraries hi consten 220 habitatges que no tenen comptador d’aigua. 
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Conclusió: 
 
Amb l’anàlisi anterior, podem concloure que a la ciutat, atribuint un 50% d’error a 
les dades que provenen del padró d’escombraries, del parc d’habitatges estimat de 
19200 vivendes, hi ha entre 1054 i 1164 habitatges buits (del 5’5 al 6%), 
que es distribuirien, com es mostra en la gràfica, en 702 habitatges buits de llarga 
durada, 242 habitatges buits per fluctuació dels últims 6 mesos i entre 110 i 220 
habitatges que no disposen de comptador per estar donats de baixa per temps 
indefinit. 
 
A aquesta xifra es podria incloure aquells habitatges en construcció entre el 2008 i 
el 2011, que tenen llicència i que encara no s’han finalitzat com a futurs habitatges 
que entraran al mercat, que sumen una totalitat de 261 habitatges futurs que 
podrien estar disponibles entre el 2013 i el 2015. 
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Això és tot el que el sotasignat pot informar segons el seu saber i ofici que sotmet a 
raonament tècnicament més ben fonamentat, als informes jurídics i al criteri de la 
corporació. 
 
 
Figueres, 23 de gener de 2013 
 
 
 
 
Josep Caimel i Benítez 
Oficina de Gestió i Informació Territorial 


