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Economia

n La superfície visada per a cons-
trucció i rehabilitació a les comar-
ques gironines ha disminuït un 
14,86% el 2020 respecte a l’any an-
terior. Amb aquestes dades que 

ofereix el Col·legi Oficial d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC) a Gi-
rona es confirma la desacceleració 
del sector, agreujada aquesta vega-
da per la pandèmia. De fet, el COAC 
va afirmar que l’estat d’alarma va 
provocar una baixada considerable 
en el nombre de projectes durant el 
primer semestre. Durant la segona 
meitat de l’any, les dades es mante-
nien similars a les del 2019. De tota 
manera, des del COAC demanen a 
les administracions que facilitin i 

fomentin les obres de rehabilitació 
per tal de reactivar el sector de la 
construcció de forma sostenible. 

La pandèmia ha afectat als pro-
jectes de nova construcció i de re-

habilitació projectats a les comar-
ques gironines. Per aquest motiu si 
el febrer es van visar 55.289 m2 per 
fer-hi obres, el mes de maig, aques-
ta xifra queia a la meitat, quedant-

se en 24.679. A partir del juny, però, 
les xifres registrades van anar re-
muntant fins que a l’octubre es va 
seguir una tendència similar a la de 
l’any 2019. Tot plegat ha portat a 
tancar el 2020 amb un 14,86% 
menys de metres quadrats visats a 
la demarcació. 

Predominen les cases 

Per altra banda, el president del 
COAC a la demarcació de Girona, 
Marc Riera, va destacar que «el 
nombre més gran d’expedients vi-
sats» correspon a projectes de 
menys de 500 metres quadrats. 
Això vol dir que «la major part de 
projectes de la demarcació són ha-
bitatges unifamiliars de promoció 
privada». De tota manera, la nova 
construcció segueix predominant 
per sobre de les obres de rehabili-
tació.

L’obra visada pels 
arquitectes cau un 
15% a Girona el 2020

ACN. GIRONA

u El Col·legi d’Arquitectes 
demana fomentar la 
rehabilitació d’edificis        
per reactivar el sector 

Habitatges en construcció a Girona. ANIOL RESCLOSA

n La pandèmia ha provocat la 
pèrdua de més de 20.000 empre-
ses des del febrer, segons el «Ba-
ròmetre Cambra» elaborat per la 
Cambra de Comerç de Barcelona. 
El nombre d’empreses s’ha redu-
ït gradualment des de l’octubre i 
es manté estancat en poc més de 
237.000 al desembre, amb una 
caiguda interanual del 7,9%.  

De totes maneres, la destruc-
ció empresarial ha desaccelerat a 
finals d’any i l’economia catalana 
ha tancat 2020 amb «només» un 
5,8% dels treballadors assalariats 
en ERTO. El 2020 ha tancat amb 
158.261 empleats afectats per un 
expedient temporal, 20.000 
menys que el mes anterior i una 
reducció del 75% respecte a les xi-
fres d’abril. 

Un 15,4% dels autònoms ha 
sol·licitat alguna prestació fins al 
desembre. En total, el 2020 s’han 
pagat 828,7 milions d’euros en 
prestacions pel coronavirus a Ca-
talunya, només per darrere d’An-
dalusia. 

Després d’un mes de novem-
bre amb símptomes de refreda-
ment de la recuperació econòmi-
ca, al desembre el mercat laboral 
català ha mostrat senyals de mi-
llora marcades per la reducció de 
treballadors en ERTO i l’augment 
de l’afiliació efectiva. De totes ma-
neres, aquesta ha registrat una 
caiguda interanual del 8,5%. 

El 2020 han passat 12,7 milions 
de passatgers per l’aeroport de 
Barcelona, la xifra més baixa en 
els últims 25 anys i un 75,8% per 
sota de la registrada el 2019. Això 
se suma al continu descens del tu-
risme domèstic, amb una reduc-
ció de les pernoctacions de turis-
tes catalans i de la resta de l’Estat 
superior al 70% en ambdós casos. 

Alimentació i béns de la llar 

Pel que fa al consum, segons TPV 
de Banc Sabadell, l’alimentació i 
béns de la llar són les úniques ac-

tivitats amb variacions positives 
els darrers trenta dies. En canvi, la 
despesa en hotels, viatges, restau-
ració i transport ha caigut més 

d’un 40%. 
El consum de ciment s’ha re-

duït un 5,3% al novembre i ha 
mantingut el canvi de tendència a 
la baixa observat a l’octubre. La 
matriculació de vehicles industri-
als ha aprofundit en la caiguda, 
amb una reducció del 6,3% al no-
vembre, en comparació amb el 
mateix mes de l’any anterior. 

D’altra banda, l’empitjorament 
dels béns de consum ha arrosse-
gat la producció industrial de nou 
a un terreny negatiu, amb un des-

cens del 2,5%. En canvi, han aug-
mentat amb força les exportaci-
ons de mercaderies del port de 
Barcelona a l’estranger, el primer 
creixement significatiu des de l’es-
clat de la pandèmia. 

Tot i la moderació de la caigu-
da de la mobilitat de viatgers en 
transport privat a l’àrea metropo-
litana al desembre, aquesta s’ha 
reduït un 22,4%. Del març al no-
vembre, les validacions en trans-
port públic han registrat caigudes 
anuals per sobre del 40%. 

Aquests indicadors s’han re-
gistrat en un context de millora de 
l’economia espanyola, que con-
vergeix amb el Purchasing Mana-
gers Index (PMI) de la zona euro 
al desembre, l’indicador avançat 
de referència de l’evolució econò-
mica.  

D’altra banda, els Estats Units 
han registrat un alentiment del 
ritme d’expansió. La desaccelera-
ció de la caiguda als serveis i el re-
torn de la indústria al terreny ex-
pansiu han revertit la tendència 
global del PMI al desembre. 

 Les previsions de contractació 
cauen menys de l’esperat i sis de 
cada deu negocis preveu fer-ne 
durant el 2021, tot i les perspecti-
ves econòmiques negatives per la 
COVID. 

El carrer Santa Clara de Girona, aquest Nadal. ANIOL ESCLOSA

Més de 20.000 
gironins segueixen 
en un ERTO

u Girona va tancar el 2020 
amb 20.300 treballadors 
amb un ERTO, segons les 
darreres dades de la Segu-
retat Social. Aquesta és una 
xifra inferiror a la de la pri-
mavera, quan la xifra 
d’afectats per expedients 
temporals d’ocupació va su-
perar les 89.000 el mes 
d’abril. A partir de llavors, 
la tendència va anar a la 
baixa fins que la tardor pas-
sada les noves restriccions 
a l’hostaleria i el comerç 
fruit de la segona onada de 
la pandèmia van repuntar el 
nombre d’expedients fins 
arribar al número actual, 
que es manté elevat per les 
darreres mesures d’aquest 
2021.  F.B. GIRONA

La despesa en hotels, 
viatges, restauració i 
transport ha caigut més 
d’un 40%, segons TPV 
de Banc Sabadell

ACN. BARCELONA

La pandèmia ha provocat 
el tancament de 20.000 
empreses a Catalunya
u La destrucció de societats cau lleugerament a finals d’any i 
l’economia tanca amb el 5,8% de treballadors assalariats en un ERTO


