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ECONOMIA

La superfície visada cau el 5% el primer 
semestre en relació amb l’any 2019 

n  El sector de l’edificació ha tan-
cat el primer semestre de 2021 
amb 2.019.190 metres quadrats 
visats, segons el Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC). 
Aquestes dades suposen un des-
cens de l’1,5% respecte al mateix 
període de 2020 i una caiguda del 
15% en comparació amb els sis 
primers mesos de 2019. Després 
de tres semestres consecutius de 
davallada, aquest és el primer se-
mestre que argumenta en relació 
als sis mesos anteriors. 

Les demarcacions amb un des-
cens més pronunciat han estat 
Lleida i Barcelona, amb caigudes 
del 13,7% i el 9,3% de la superfície 
visada, respectivament. Els muni-
cipis amb majors temps d’espera 
per obtenir una llicència es troben 
a la demarcació de Barcelona, la 
qual cosa impacta també en l’evo-
lució de la superfície visada.  La 
resta de demarcacions han pre-

sentat un comportament positiu, 
amb creixements del 120,3% a 
l’Ebre, un 23,5 a les Comarques 
Centrals. 17,9% a Girona i 9,2% a 
Tarragona.  La superfície visada 
d’habitatge ha estat d’1.402.458 
metres quadrats, un 2,8% més res-
pecte al primer semestre de l’any 
anterior. L’Ebre, Girona i les Co-
marques Centrals han registrat un 
creixement positiu, amb una va-
riació del 132,2%, 38,1% i 28%, res-
pectivament. Per altra banda, 
aquest indicador ha caigut un 
5,4% a Tarragona, un 7,1% a Llei-
da i un 6,7% a Barcelona.  El pri-
mer semestre d’enguany s’han vi-
sat 6.251 habitatges a Catalunya, 
un 5,7% menys que el mateix pe-
ríode de l’any anterior. La princi-
pal causa d’aquesta davallada es 
troba a la demarcació de Barcelo-
na, on el nombre d’habitatges 
projectats ha caigut un 24,2%.  

D’altra banda, els projectes de 
no habitatge han caigut un 11,3% 

en aquest període a Catalunya. La 
superfície visada de projectes que 
tenen a veure amb l’activitat eco-
nòmica, com industrial, oficines i 
comerç, ha caigut un 10,9% res-
pecte al mateix període de l’any 
anterior. La davallada s’ha con-
centrat a les demarcacions de 
Barcelona, Girona i Lleida.  

El COAC es mostra «preocu-
pat» per l’augment de l’endarreri-
ment en la concessió de llicènci-
es d’obres. Els resultats de la sego-
na edició de l’enquesta sobre lli-
cències municipals a Catalunya 
evidencia un empitjorament 
«clar» de la situació de fa dos anys.  
El temps d’espera mitjà entre la 
presentació de la llicència i la con-
cessió oscil·la al voltant dels 7,4 
mesos, per sobre els 5,6 mesos re-
gistrats el 2019. Sant Cugat encap-
çala el temps màxim d’espera, 
amb una mitjana de gairebé 13 
mesos, seguit de Cardedeu i Cas-
tellbisbal, amb prop de 12 mesos.

u El COAC es mostra «preocupat» per l’augment de l’endarreriment en la concessió de llicències 

ACN. BARCELONA

La superfície visada d’habitatge ha estat d’1.402.458 metres quadrats ARXIU/ACN

n La Cambra de Comerç de Man-
resa va estrenar ahir el cicle «L’em-
presa del demà» parlant d’econo-
mia 4.0 i destacant el paper cab-
dal que hi tenen les persones. Nú-
ria Aymerich, experta en liderat-
ge transformacional, va ser la po-
nent d’una sessió en què es va po-

sar de relleu la importància de la 
formació i del lideratge perquè les 
persones, va dir, «són la clau de 
l’economia 4.0». Aymerich va as-
segurar que la capacitat de lide-
ratge es pot aprendre i entrenar, i 
que no només l’han d’exercir 
aquells que estan a dalt de tot de 
l’organització sinó els professio-

nals que hi treballen a tots els ni-
vells. Aymerich va assegurar que 
el salt cap a l’empresa 4.0 té grans 
avantatges com la disminució 
dels accidents i els errors i la pos-
sibilitat de produir més i amb més 
qualitat. Per contra, els professio-
nals actuals han de formar-se per 
poder donar resposta a les neces-

sitats de les empreses 4.0 i apren-
dre a gestionar incerteses, ser fle-
xibles, i sobretot liderar. «L’empre-
sa del demà» és un cicle de xerra-
des sobre la indústria 4.0 que or-
ganitza la Cambra dins del pro-
grama TTT, impulsat per l’Ajunta-
ment de Manresa i el Consell Co-
marcal del Bages.

La Cambra estrena el cicle «L’empresa del demà» amb 
una xerrada sobre el lideratge per a les empreses 4.0
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n Pelegrí Bergadà Castellà, presi-
dent de Reciclatges Pelegrí de Sant 
Vicenç de Castellet, va morir ahir als 
74 anys, segons va informar l’empre-
sa. Fill de Barcelona, quan tenia 4 
anys la família es va traslladar a Sant 
Vicenç. Pare de dos fills i avi de cinc 
nets, li agradava gaudir de la família, 
els amics, els cotxes i els viatges. Se-
gons consta a la web de Reciclatges, 
Bergadà es va posar el 1976 al cap-
davant del negoci, que havia creat el 
1954 el seu pare. L’empresari el va 
anar adaptant a les noves exigènci-
es normatives i va apostar per les no-
ves energies. El 2002 i el 2012  es van 
ampliar les instal·lacions, fins a 5.000 
m2 i 20.000 m2. El 2015  es va fer el 
segon canvi generacional i Judit Ber-
gadà va passar a la direcció i Pelegrí 
Bergadà a la presidència. El 2014, en 
el 60è aniversari de l’empresa, Pele-
grí Bergadà va rebre el premi al Mi-
llor Empresari de Sant Vicenç. En  un 
nota, Reciclatges Pelegrí  deia que 
«amb tota una vida dedicada a la fa-
mília i a l’empresa familiar, el senyor 
Bergadà Castellà deixa un buit d’im-
possible substitució, però al mateix 
temps, l’exemple d’una vida guiada 
pel valor de la família i l’esforç com 
a garantia de l’èxit empresarial».

L’empresari Pelegrí Bergadà
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Mor l’empresari 
Pelegrí Bergadà, 
president de la 
santvicentina 
Reciclatges Pelegrí 
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La inversió hotelera 
es reactiva i tanca el 
primer semestre 
amb 1.094 milions 
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n La inversió hotelera s’ha reactivat a 
l’Estat i ha tancat el primer semestre 
amb 1.094 milions d’euros, un dels 
millors registres semestrals dels úl-
tims quinze anys, segons Colliers.  
S’han fet 52 operacions, entre com-
pres d’hotels existents, edificis per re-
convertir-los a hotel i sòls per a des-
envolupaments hotelers. En la sego-
na meitat de l’any, les perspectives són 
molt positives. El volum d’operacions 
previstes al juliol és de 2.000 milions.

n La puja interanual del preu de 
l’habitatge en la zona euro va ser 
els primers tres mesos de 2021 el 
5,8%, dues dècimes més que en 
l’últim trimestre de 2020 i la ma-
jor pujada des del quart trimestre 
de 2006, segons les dades publi-
cades per Eurostat. 

En el conjunt de la Unió Euro-
pea (UE) la pujada del preu de 
l’habitatge en el primer trimestre 
de 2021 es va accelerar al 6,1% des 
del 5,8% interanual dels tres me-
sos anteriors, marcant així el seu 
major increment des del tercer tri-
mestre de 2007. 

En el cas d’Espanya, Eurostat 
assenyala que la pujada del preu 
de l’habitatge en el primer trimes-
tre de 2021 en comparació amb el 
mateix període de l’any anterior va 
ser del 0,9%, enfront del repunt 
del 1,7% de l’últim trimestre de 
2020, la qual cosa representa el 
menor encariment interanual des 
del tercer trimestre de 2014. 

En xifres trimestrals, l’alça dels 
preus de l’habitatge en la zona 
euro va ser del 1,3% entre gener i 
març en comparació amb el quart 
trimestre de 2020, mentre que per 
als Vint-i-set la pujada trimestral 
va aconseguir el 1,7%, enfront del 
repunt del 1,4% registrat per a to-
tes dues regions en el quart tri-
mestre de 2020. Entre els països 
les xifres dels quals estaven dispo-
nibles, els majors increments 
anuals del preu de l’habitatge en 
el primer trimestre de 2021 es van 
observar Luxemburg (17%), Dina-
marca (15,3%), Lituània (12%), 
República Txeca (11,9%) i Països 
Baixos (11,3%).

El preu de l’habitatge 
a la UE registra el 
major augment 
des del 2007
EP. MADRID


