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passat. “Es continua fent palesa la 
manca, d’una banda, de cultura re-
habilitadora i, de l’altra, d’una 
aposta decidida de l’administració 
per dur a terme polítiques de reno-
vació urbana i rehabilitació com a 
resposta a l’emergència climàtica”, 
va indicar el Col·legi d’Arquitectes. 

L’oportunitat dels fons europeus  
Segons aquest organisme, el parc 
d’edificis de Catalunya està envellit 
i un 70% té més de 40 anys. I recor-
da que els fons europeus Next Gene-
ration són una oportunitat d’impul-
sar la rehabilitació, però amb els vi-
sats del primer semestre tot fa pen-
sar que no es podran començar a 
utilitzar fins al 2022.  

A més, els arquitectes es queixen 
del retard amb què els ajuntaments 
atorguen les llicències d’obra, que, 
a més, amb la pandèmia s’ha agreu-
jat. Fa dos anys, segons l’enquesta 
que fa el Col·legi als seus membres, 
la durada mitjana dels tràmits era 
de 5,7 mesos i ara s’enfila als 7,4 me-
sos, quan la llei obliga a un màxim 
de dos mesos. És a dir, aquest retard 
indica que la majoria de projectes 
que ara es visen al Col·legi van inici-
ar els tràmits entre els anys 2019 i 
2020. “Amb l’esperada recuperació 
que representa l’arribada dels fons 
Next Generation és important solu-
cionar aquesta problemàtica”, va 
ressaltar el Col·legi.  

La gran majoria dels municipis 
que estan en pitjor situació se situ-
en a la província de Barcelona, on 
habitualment es construeixen més 
projectes i més superfície. El muni-

cipi que encapçala el temps màxim 
d’espera per a l’obtenció de llicènci-
es és Sant Cugat del Vallès, amb una 
mitjana de gairebé 13 mesos, seguit 
de Cardedeu i Castellbisbal, amb 
uns 12 mesos. Municipis com el 
Vendrell, el Prat de Llobregat, Ba-
dalona, Rubí, Mataró, Sitges, Pala-
frugell i la Roca del Vallès oscil·len 
entre els 9 i els 11 mesos. Les capitals 
de província tampoc presenten 
unes xifres gaire millors: Barcelo-
na presenta una mitjana de nou me-
sos, Tarragona gairebé de nou i Llei-
da una mica més de sis, mentre que 
a Girona en triguen set. 

L’informe constata que la ciutat 
de Barcelona mostra una evolució 
singular diferent de la resta de Ca-
talunya, ja que els visats d’habitatge 
van créixer un 84,5% en el primer 
semestre. La clau d’aquest creixe-
ment, segons el Col·legi, és que ara 
s’estan visant els projectes que van 
tramitar la llicència abans que en-
trés en vigor la norma de dedicar un 
30% de les noves promocions a ha-
bitatge social. Aquest fet va provo-
car que hi hagués una allau de peti-
cions de llicències dels promotors 
els mesos abans que entrés en vigor 
per esquivar aquesta norma.e

Un treballador 
de la 
construcció 
treballant en 
l’edificació d’un 
bloc de pisos a 
Barcelona, en 
una imatge 
d’arxiu.  
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La construcció no 
recupera els nivells 

previs a la pandèmia
Els visats d’obra mostren encara  

un descens del 15% respecte al 2019

HABITATGE

El sector de la construcció no ha re-
cuperat els nivells prepandèmics. 
Ho constata el Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya en l’informe dels 
visats d’obra presentat ahir corres-
ponent al primer semestre d’aquest 
any. El conjunt de la superfície vi-
sada a Catalunya continua caient. 
Els poc més de dos milions de me-
tres quadrats de projectes visats 
són un 1,5% menys que el primer 
semestre de l’any passat i un 15% 
menys que el primer trimestre del 
2019, abans de la pandèmia, quan es 
van visar quasi 2,4 milions de me-
tres quadrats. Un descens que en el 
conjunt de Catalunya afecta tant la 
construcció d’habitatge nou com la 
d’altres tipus d’edificacions. 

Els visats de projectes d’habi-
tatge nou van caure un 5,7% en el 
conjunt de Catalunya respecte al 
primer semestre de l’any passat i 
un 21,3% respecte al mateix se-
mestre del 2019; i els d’altres edi-
ficacions no residencials van bai-
xar un 11,3% respecte al 2020 i un 
16,6% respecte al 2019. 

Aquest no és l’únic problema que 
veuen els arquitectes en el sector de 
la construcció. En l’exposició de 
l’informe van indicar que la rehabi-
litació, tot i un petit creixement, 
continua en nivells molt baixos. 
Durant el primer semestre s’han vi-
sat 557.791 metres quadrats de pro-
jectes de rehabilitació, un 4,9% més 
que en el mateix semestre de l’any 
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Multa de 875 M€ a BMW i Volkswagen per un càrtel tecnològic
aquests fabricants amb l’excepció de 
Daimler, exempt per haver revelat 
l’existència del càrtel. 

“Els cinc fabricants d’automò-
bils Daimler, BMW, Volkswagen, 
Audi i Porsche tenien la tecnologia 
per reduir les emissions nocives 
més enllà de les exigències legals de 
les normes d’emissions de la UE, 
però van evitar competir en l’ús de 
tot el potencial d’aquesta tecnolo-
gia per ser més nets del que s’exi-
geix per llei”, ha dit la comissària 
Vestager. El que se sanciona és una 
vulneració de la lliure competència 
per limitar el desenvolupament 
tecnològic entre empreses, una in-
terpretació nova però prevista en 
les normes de competència de la 

UE que busca alinear-se amb els 
objectius climàtics de Brussel·les. 
Normalment, Competència sanci-
ona per càrtels que busquen pactar 
preus, repartir-se mercats o clients. 

Els fabricants sancionats es reu-
nien periòdicament per discutir la 
tecnologia SCR, que elimina les 
emissions nocives d’òxid de nitro-
gen (NOx) dels vehicles dièsel a tra-
vés de la injecció d’urea, anomena-
da AdBlue. Les trobades van durar 
més de cinc anys i durant aquest 
temps Daimler, BMW i Volkswagen 
es van “confabular” per evitar la 
competència en l’ús de tecnologi-
es que permetrien millorar els ni-
vells de contaminació, explica la 
Comissió Europea.e

Cotxes de Volkswagen a la seu de l’automobilística, 
a la localitat alemanya de Wolfsburg. GETTY
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Els fabricants del grup Daimler, 
BMW i Volkswagen (que inclou Au-
di i Porsche) van formar un càrtel 
per evitar reduir més les emissions 
contaminants dels seus cotxes dièsel 
malgrat tenir la tecnologia per fer-
ho. És a dir, aquests fabricants es van 
posar d’acord per no utilitzar certes 
innovacions tecnològiques per re-
baixar les emissions per sota dels lí-
mits legals europeus. Així ho con-
clou una investigació del departa-
ment de Competència, que lidera 
Margrethe Vestager, que ha acabat 
en una multa de 875 milions per a 
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