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Els visats per edificar
es disparen aBarcelona
Els arquitectes denuncien retard en la concessió de llicències
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Sibé la recuperacióqueda lluny,
s’entreveuen brots verds en el
sector de l’edificació, sobretot a
la ciutat de Barcelona, on la su-
perfícievisadadestinadaacons-
trucció o rehabilitació d’edificis
vaaugmentargairebéun29%en
el primer semestre respecte al
mateix període de l’any passat i
un59%sobreel2019, segonsda-
desdelCol·legid’Arquitectesde
Catalunya(COAC). Encanvi,en
el conjunt del territori català es
va produir undescens de l’1,5%.
Malgrat l’evolució positiva de

la capital catalana, la superfície
visada en la resta de la demar-
caciódeBarcelona es vadesplo-
mar un 20%.Un comportament
que els arquitectes atribueixen
“al greu retard” en la concessió
de llicències d’obres. “Molts
dels municipis amb els retards
més importants pertanyen a la
demarcació de Barcelona”, va
explicar ahir la directora del
COAC, Sònia Oliveras. Segons
una enquesta feta pel col·legi, si

fa dos anys es trigava 5,7 mesos
per aconseguir una llicència
municipal, pas imprescindible
per visar els projectes i comen-
çar a construir, en l’actualitat
aquest procés dura 7,4mesos.
En el cas de la ciutat de Bar-

celona, la demora és de8mesos,
però així i tot la superfície vi-
sadad’habitatgedenovacreació
va créixer un 108% en els pri-

mers sis mesos de l’any a la ca-
pital catalana. Un auge que el
COAC considera que pot ser
“conseqüència directa” de l’en-
trada en vigor de la normativa
que obliga els promotors a re-
servar el 30% dels pisos nous a
habitatge protegit. La mesura
deixava fora d’aplicació els pro-
jectespresentats abansdel 14de
desembre del 2020 amb acre-
ditació de transaccions, per la
qual cosa molts promotors han
intentat accelerar els tràmits
per quedar exempts de complir
lanormamunicipal, a laqual co-
sa se suma l’efecte de la demora
en l’atorgament de llicències
aguditzada per la pandèmia.
Finalment, una altra dada

significativa és que el sector de
l’oficina, que va sostenir l’acti-
vitatdelsectorel2020,perdfor-
ça a Barcelona i en el conjunt de
Catalunya, amb una caiguda del
17,3% interanual. També s’en-
fonsa més d’un 30% la super-
fície visada d’edificacions rela-
cionades amb l’activitat econò-
mica, com comerç i indústria,
un fet que els arquitectes consi-
deren “preocupant”."

Edifici en construcció als voltants de plaça de les Glòries, al Poblenou
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ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

Els enginyers reconeixen el Servei Català
de la Salut amb el seu premi institucional
! Enginyers Industrials de
Catalunya ha atorgat el seu
premi institucional Engi-
nyeria amb Propòsit al Ser-
vei Català de la Salut (Cat-
Salut), en reconeixement al
compromís i contribució
dels professionals de l’engi-
nyeria des dels hospitals i el
sistema de salut. Una parti-
cipació activa que s’ha plas-

mat amb l’aportació de vo-
luntaris i el disseny i fabri-
cació de respiradors durant
el pitjor moment de la crisi
sanitària. “El nostre propò-
sit i compromís de present
i futur és liderar l’evolució
tecnològica per al progrés”,
va destacar en l’entrega
Jordi Renom, president de
l’entitat. / Redacció

SEAT

La companyia resta nous torns aMartorell
per la falta de semiconductors
! L’escassetat de semicon-
ductors que afecta el sector
automotriu a nivell global
ha obligat Seat a cancel·lar
nous torns de producció a
Martorell. Així, la línia 1
(queprodueixl’Aronai l’Ibi-
za) no operarà els seus tres
torns el dilluns 12; la línia 2
(León, Cupra Formentor)

operarà amb els seus tres
tornsalmenys finsdimarts, i
la línia 3 (Audi A1) tancarà
fins al 16de juliol.Noesdes-
cartenmés ajustos. La com-
panyia apunta que això co-
incideix ambunaugmentde
la demanda, que ja està en
nivellsprecovid, iqueestre-
ballapercobrir-la./Redacció

Treballadors de Seat a la planta deMartorell
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KETONICO

La ‘start-up’ capta 1,1milions en la seva
primera ronda i vol créixer a Europa
! Ketonico, especialitzada
en productes de nutrició i
assessorament, ha captat
1,1 milions d’euros en la pri-
merarondadefinançament,
amb la qual accelerarà el
llançament i consolidació al
sud d’Europa i Alemanya.
Els fons serviran per a con-
tractacions, compra de ma-

tèria primera, branding i
contingut. La companyia,
amb planta a Manlleu i que
vol arribar a24 treballadors
afinald’any,quedavalorada
en 4,7 milions d’euros des-
prés de la ronda, que han li-
deratels familyofficessuecs
Synarchy Ventures i 183 In-
vestAB. /Redacció
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Evolució de la superfície
visada a la ciutat de
Barcelona

Primer semestre de cada any, en m2
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SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES EN CONFLICTOS

ARMADOS, LLAMA AL MÉDICO

LLOGUER D’OFICINES
PLAÇA FRANCESC MACIÀ

*Lloguer d’oficines d’Alt Standing
*Edifici Torre Barcelona
*Tots els serveis
*650 m2
*Seguretat 24 hores

Interessats trucar al Telf.

93 344 40 81

ANTIGÜEDADES

COMPROMUEBLES

Pinturas, espejos, relojes,

monedas, joyería...

Vacío pisos. Visito pueblos.

629 900 204


