
Terres de l’Ebre Redacció / Ò.M.J.

El sector de la construcció conté
la respiració per a no dilapidar amb
l’actual crisi la tendència mínima-
ment a l’alça que arrossegava des
de la complexa sortida de l’anterior
crisi. A Catalunya, l’informe del 2019
a partir de les dades de visat del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
posa damunt de la taula un incre-
ment de la superfície dels projectes
d’execució visats al Col·legi de l’or-
dre del 4,8% en relació amb el
2018, amb un total de 4.721.714
metres quadrats. L’increment anual
s’ha registrat de forma ininterrompu-
da des del 2013. El 2019 va pujar
un 8,7% la superfície visada d’obra
nova o ampliació i, en canvi, va bai-

xar un 7,3% la superfície intervin-
guda per a rehabilitació. Pel que fa
a la tipologia de les construccions,
l’habitatge visat va créixer només
en un 0,7% respecte a l’any ante-
rior, mentre que la superfície visa-
da destinada a altres usos va regis-
trar un creixement del 13,7%, si bé
la diferència entre els dos motors
encara és molt considerable:
3.213.980 metres quadrats per a
habitatge i 1.430.567 a la resta. El
sector amb més demanda immobi-
liària és el de la indústria, amb
305.307 metres quadrats de su-
perfície visada.

Pel que fa al nombre d’habitat-
ges visats, el 2019 es va arribar als
15.853, però amb un creixement
anual (8,6%) molt inferior als ante-

riors des del 2013. 
A les Terres de l’Ebre, la superfície

visada l’any passat va arribar als
68.936 m2, amb un increment del
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La superfície visada va créixer un
5,8% a l’Ebre durant el 2019,
per sobre de la mitjana catalana

5,8% que se situa per sota del de la
mitjana catana. En canvi, els 168
habitatges nous visats suposen un
augment del 61,7%. Es va recuperar
sobretot la demanda d’execució 
d’habitatge (+46,9%) i en l’àmbit de
l’obra nova o ampliació (+51,2%),
contraposat al descens important de
la superfície visada per a altres usos
que no fossen habitatges (-37,5%) i
per a rehabilitació (-32,4%).

L’economia de les Terres de l’Ebre
va decrèixer per primera vegada des
del 2013 durant el primer trimestre
d’enguany, i la construcció va ser un
dels sectors més afectats amb una
davallada del 12,5% en relació amb
els diferents indicadors econòmics i
laborals. En canvi, en el tercer tri-
mestre, en plena pandèmia i contra
pronòstic, a l’Ebre hi va haver un re-
punt liderat, entre altres, pel sector
de la construcció, el tercer en creixe-
ment amb un 0,5%. 

El nou informe Euroconstruct pre-
veu un escenari moderadament
tranquil·litzador per al sector euro-
peu de la construcció. El shock de
producció del 2020 és intens, però
n’hi haurà prou amb dos anys per a
tornar als nivells del 2019, conside-
ren els experts.  ■
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