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Barcelona

Els projectes per construir o reha-
bilitar edificis van tancar el 2020
amb una caiguda del 17%, fins als
3,9 milions de metres quadrats vi-
sats, en un exercici en què la pan-
dèmia va accelerar la caiguda de
l’activitatquevacomençaranotar-
se el segon semestre del 2019, se-
gons lesdadesdelConselld’Arqui-
tectesdeCatalunya (COAC).
Ladeganadel Col·legi deBarce-

lona, Assumpció Puig, va explicar
ahirqueaquest retrocés torna l’ac-
tivitat del sector a nivells del 2017.
L’obra nova, que concentra el 74%
del’activitat,cauun18%,mentre la
rehabilitació cau un 11% i torna als
nivellsdel2015,enplenasortidade
lacrisi.
La desacceleració és homogènia

a tot Catalunya, va explicar Sònia
Oliveras, directora general del
col·legi, amb caigudes dels visats
que oscil·len entre el 35% a Tarra-
gona iel8%aLleida.A lademarca-
ciódeBarcelona, lasuperfícievisa-
davasergairebéun18%menorque
la del 2019. La ciutat deBarcelona,
tot i això, presenta una caiguda
moltméssuau:tansolsd’un5%.Ai-

permetre’s un habitatge digne”.
Lasuperfícievisadad’oficinesva

créixer l’anypassatun33%, finsals
344.000 m2. El 80% d’aquesta su-
perfície (34 projectes ambun total
de 270.000 m2) es va concentrar a
la ciutat de Barcelona, en la seva
gran majoria al districte del 22@.
També va augmentar la superfície
d’edificisd’equipamentsprivatsde
salut i educació.
La degana va explicar que el

col·legi ha presentat a la Generali-
tat diverses propostes perdestinar
fons europeus Next Generation a
millorar l’habitatge. Entre aques-
tes va destacar la de potenciar el
“passaport de l’edifici”, com han
fet altres països, per identificar la
situació real dels immobles i el seu
potencial de millora i implantar
oficines facilitadores de la rehabi-
litació als barris i municipis per
agilitar lagestiód’ajuts.

El col·legi ha creat també el
COACLab,per impulsar lamoder-
nització de l’edificació. “La cons-
trucció és un sector molt tradicio-
nal i hem creat aquest espai per
posar en connexió els arquitectes
més actius en la incorporació de
noves tecnologies i les empreses”,
vaexplicarPuig.!

Els visats cauen un 17%
aCatalunya el 2020
Els arquitectes només van visar 683 habitatges socials
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MÓN EMPRESARIAL

Els Gallardo compren el 20%deVithas a
Criteria i passen a controlar l’empresa
!CriteriaCaixa, el hòlding que
gestiona el patrimoni de la
Fundació Bancària La Caixa,
vendrà la participació del 20%
que té a Vithas Goodgrower,
societat d’inversió de la família
Gallardo, propietària d’Almi-
rall, que d’aquesta manera
passarà a tenir el 100% del
capital del grup hospitalari. La
sortida de CriteriaCaixa s’exe-

cutarà aquest 2021, una vegada
“culminada amb èxit la fase de
creació i consolidació de Vit-
has”, el segon operador privat
de salut a Espanya, amb 19
hospitals i 26 centres mèdics,
segons van informar les dues
companyies en un comunicat.
Vithas és present en 13 provín-
cies i ha adquirit recent els
Hospitals Nisa. / Redacció

GOODGROWER

La cadena compra 17 botigues aWorten, la
majoria a Catalunya, i enmanté l’ocupació
!La cadena alemanyaMedia-
Markt ha comprat 17 botigues
deWorten en una operació que
li permetrà créixer a Espanya i
entrar aMelilla, Zamora iMar-
bella, va anunciar el grup ahir.
El preu de l’operació no ha
transcendit. L’acord també li
servirà per potenciar la presèn-
cia a Catalunya, amb l’adquisi-

ció de 7 establiments.Worten,
per la seva banda, redueix la
seva presència en 15 botigues a
les Canàries i una a San Sebas-
tián de los Reyes, apostant pel
canal en línia. El grup d’origen
alemany s’ha compromès a
mantenir l’ocupació de les
botigues, en les quals treballen
270 persones. / Redacció

MEDIAMARKT

El president de la patronal demana ajuts
directes i rebaixes d’impostos
!Elpresidentde lapatronal
Cecot,AntoniAbad,vademanar
ahiralGovernqueredueixi els
impostosperajudar lesempre-
sesen tempsdecovid.Abadva
exigir ajutsdirectesa lesadmi-
nistracionsper“mantenir”els
negocis, així comexoneracions
de l’impostd’activitatseconòmi-
ques (IAE)orevisarel21%

d’IVA,quevaqualificarcom
“unagranraresa”encomparació
ambEuropa.Vaproposarqueel
teixit empresarial formipartdel
pladevacunacióper“no trigar
doso tresanysavacunar tota la
població”.LaCecot, juntament
ambSalut, téunplaper fer tests
decovida50.000treballadors
delVallès. /PalomaArenós

CECOT

ÀLEX GARCIA

Una de les botigues deMediaMarkt a Barcelona

Lasuperfícievisadad’oficinesvacréixerun33% iva sostenir l’activitatdel sectoraBarcelona

xòesdeuaunaugmentdelsprojec-
tes d’oficines, va explicarOliveras,
ja queelshabitatges visats vanbai-
xar un 40,5%, fins a les 1.364 uni-
tats, tornant al nivell del 2014, a la
sortidade lacrisi immobiliària. Se-
gons Oliveras, a la ciutat ja només
el 36% de l’obra visada va corres-
pondreahabitatges,mentrequeen
el conjunt de Catalunya els per-
centatges s’inverteixen i l’habitat-

ge suposa el 65% de l’edificació.
Enel conjunt deCatalunya l’any

passat es van visar 11.919 habi-
tatges, gairebé un 25%menys que
l’any anterior. De tots aquests,
només 683 (un 5,7%) van ser de
protecció oficial, motiu pel qual el
COAC va alertar que “no s’està
treballant prou, o almenys no es
detecten resultats en el visat, per
ajudar que la ciutadania pugui

Elsvisatsd’habitatgea
Barcelonabaixenun
40%,però34projectes
d’oficinessostenen
l’activitatdelsector


