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ses unifamiliars o bifamiliars i els 
altres 421 són en blocs grans. Dos 
d’aquests edificis són promocions 
en tramitació en solars de Ca n’Au-
rell per a 130 habitatges. Els altres 
es distribueixen de la següent ma-
nera: 30 pisos a Torre-sana, 22 a Can 
Roca, 38 a Sant Pere i 12 al Centre, 
entre els més destacats. 

POR A UNA NOVA BOMBOLLA 
Des d’Urbanisme expliquen que si 
bé l’any passat hi havia una tendèn-
cia a l’alça d’entrada de sol·licituds 
de llicències per fer pisos, en els 
darrers mesos, aquest degoteig ha 
minorat. El 2019 va començar amb 
xifres molt similars a les de 2018, 
però l’activitat s’ha anat frenant.  

Si bé continua havent-hi moltes 

consultes (una mitjana de 20 a la 
setmana sobre possibles nous pro-
jectes), els expedients no es forma-
litzen “amb tanta alegria” com l’any 
passat, expliquen fonts d’Urbanis-
me. Els últims mesos, els promotors 
“s’ho pensen més” a l’hora d’inici-
ar nous projectes. El fet que es co-
menci a parlar de “nova bombolla 
immobiliària” i les incerteses sobre 
la situació econòmica del futur prò-
xim fan que hi hagi promotors que 
estan a l’expectativa. 

Des del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, que ha de visar cada 
projecte de nova edificació que es 
presenta davant l’Ajuntament, 
comparteixen aquesta anàlisi. El 
seu delegat a la comarca, Miquel 
Turné, comenta que aquest any 

“encara s’està vivint una certa esta-
bilització del sector, amb números 
una mica més baixos” respecte del 
2018. Turné afegeix que la construc-
ció immobiliària segueix una certa 
“línia de recuperació, però a uns rit-
mes relativament baixos”. 

Hi ha promotors, continua, que 
encara estan a l’expectativa de 
l’evolució del sector i el mercat. Un 
dels factors que ha influït en aquest 
alentiment de la recuperació és 
l’obligació establerta per l’Ajunta-
ment de Barcelona de dedicar un 
30% de la superfície a pisos de pro-
tecció oficial en promocions resi-
dencials que superin els 600 metres 
quadrats, siguin de nova creació o 
reforma integral. Aquesta norma, 
que va posar en marxa l’ajunta-
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l sector de la cons-
trucció viu una etapa 
de recuperació i dina-
misme després d’anys 
pràcticament d’inac-
tivitat pel que fa a 

nous habitatges. Tot i aquesta bona 
ratxa, aquest any està havent-hi 
menys moviment que el 2018, un 
exercici que va ser el més bo dels 
darrers deus anys. 

Fins al 10 d’octubre, el servei 
d’Urbanisme ha registrat sol·lici-
tuds de llicències per construir 459 
immobles. La xifra està lleugera-
ment per sota de la de l’any passat, 
quan en la mateixa data s’havien re-
but peticions per aixecar 496 pisos. 
Tot i les precaucions per la possible 
arribada de nous projectes en el 
que queda d’any, l’activitat i con-
sultes rebudes fan pensar als tèc-
nics municipals que aquest 2019 es 
tancarà amb menys pisos projec-
tats. L’estimació és d’entre 500 i 575 
nous habitatges, mentre que l’any 
passat es va tancar amb 785 pisos 
en projecció. 

Dels 459 nous habitatges previs-
tos a data 10 d’octubre, 38 són ca-

>  Cauen lleugerament els projectes presentats respecte de l’any passat

ment de la capital catalana a finals 
de l’any passat, i que és pioner a a 
tot l’Estat, va contribuir a “frenar el 
sector”, explica Turné, qui creu que 
encara hi ha prudència entre els 
promotors per veure si hi ha efecte 
contagi en altres ajuntaments. 

Turné creu que, tot i això, la cons-
trucció residencial a Terrassa té po-
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Unitats d’habitatges de nova planta projectats

Cases

2010

25 

512 

537

Pisos

Total

2011

18 

61 

79

2012

21 

88 

109

2013

14 

267 

281

2014

15 

0 

15

2015

30 

11 

41

2016

48 

105 

153

2017

50 

321 

371

2018 
10/Oct

53 

443 

496

2019 
10/Oct

38 

421 

459

2019 
Projecció

 

 

500-575
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Creixen les 
reformes als     
locals comercials 

El servei municipal d’Urbanis-
me va registrar un augment en 
totes les llicències i permisos 
que tramita, excepte en les lli-
cències d’obres majors (les que 
tenen a veure amb obra nova, 
entre d’altres). Especialment 
notable està sent l’activitat pel 
que a les reformes als establi-
ments comercials. 

Des del 2012, l’Ajuntament 
per tal de facilitar l’emprene-
doria i agilitzar els tràmits, per-
met que els locals no hagin de 
demanar una llicència d’obra 
menor quan han de fer refor-

mes que no afecten l’estructu-
ra de l’edifici. És suficient amb 
una comunicació prèvia a 
l’Ajuntament. Fins al 10 d’oc-
tubre s’han registrat 298 comu-
nicacions d’aquest tipus, quan 
l’any passat, en aquesta matei-
xa, s’havien entrat 286. Es va 
acabar l’any amb 356 reformes 
de locals i aquest exercici s’es-
pera assolir entre 360 i 380. 

En els últims anys han aug-
mentat totes les comunicaci-
ons d’obres, també les que 
afecten treballs menors a l’in-
terior i exterior dels habitatges.

Interior d’un establiment comercial. NEBRIDI ARÓZTEGUI

tencialitats. Encara hi ha sectors de 
transformació urbana pendents de 
dur-se a terme que acabaran mate-
rialitzant-se, creu.  

En cas d’acabar l’any amb aquest 
mig miler d’immobles projectats a 
la ciutat, l’exercici seria pitjor que 
el 2018, però encara millor que els 
darrers deu anys. L’any passat va ser 

el millor de la darrera dècada, un 
període especialment negre pel sec-
tor de la construcció a la ciutat. Ter-
rassa va viure anys gloriosos pel que 
fa a la promoció de pisos. L’any 
2006 es van projectar 4.267 pisos –
la xifra més alta de Catalunya– i el 
2007 encara es van plantejar 4.145 
immobles. Tanmateix, el 2008, l’any 

que va esclatar la crisi, el nombre 
d’habitatges va caure a 1.670 i a par-
tir de llavors, va arribar la gran da-
vallada. 

La manca d’activitat, amb la con-
següent tancada d’empreses i pèr-
dues de llocs de treball, va ser qua-
si total entre els anys 2011 i 2016. 
Per exemple, el 2014 només es van 

aixecar 15 nous habitatges i van ser 
de cases. Ni un sol bloc de pisos es 
va preveure. El 2015 van ser-hi 41 
nous immobles. També gairebé tots 
corresponien a cases i només va ha-
ver-hi algun petit edifici plurifami-
liar. 

El 2018 i el que portem d’any els 
projectes que es materialitzen afec-

ten la trama urbana consolidada. 
Són promocions i grans rehabilita-
cions de finques de l’interior de la 
ciutat que permeten continuar amb 
el procés de completar la ciutat de 
portes endins. No hi ha molt movi-
ment pel que fa a nous sectors de 
creixement. Només hi ha activitat a 
la zona de Can Colomer. 

Promoció de pisos en construcció al carrer de Puig Novell, 
a tocar amb la zona del Vapor Gran. NEBRIDI ARÓZTEGUI
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