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n La pandèmia va fer caure l’any 
passat l’edificació a Catalunya un 
17%, fins a nivells del 2017, i es el que 
es va trencar la tendència a l’alça ex-
perimentada des del 2013. 

Així ho posen de manifest les da-
des de visats concedits el 2020 pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
que valida cada projecte d’execució 
d’obra a Catalunya, principalment 
els de caràcter privat, i que reflectei-
xen caigudes d’activitat en sectors 
com l’habitatge d’obra nova, que va 
descendir el 24,8% el 2020. Les da-
des de visats són, per tant, un indi-
cador de l’obra nova de tot tipus, des 
de construcció de pisos, oficines o 
edificis destinats a d’altres usos, fins 
a rehabilitacions, que es van comen-
çar a executar a Catalunya a partir 
del 2021. 

L’any passat es va tancar amb un 
total de 3,91 milions de m2 visats, un 
17% menys que el 2019, una tendèn-
cia a la baixa ja identificada a finals 
del 2019 que ha agreujat la pandè-
mia, ja que el confinament total va 
obligar fins i tot a parar les obres i 
l’activitat de visats també es va veu-
re alentida, si bé al final del 2020 es 
va detectar una remuntada de l’ac-

tivitat. Del total de la superfície visa-
da, 2,86 milions de m2 corresponen 
a l’obra nova de tot tipus, que va cau-
re un 18,6% en comparació del 2019, 
i els restants 999.000 m2 a l’activitat 
de rehabilitació, que també va cedir 
l’11,6% i se situa a nivells similars als 
del 2015. Si s’analitza la superfície to-
tal segons l’ús, l’habitatge suposa un 
65% del total, és a dir, 2,51 milions de 
m2 visats, i el descens experimentat 
va ser del 21,7%, arrossegada per la 
caiguda de la província de Barcelo-
na, mentre que les edificacions que 

no són habitatge van suposar 1,34 
milions de m2 i van cedir molt 
menys que la mitjana, només un 6%. 

Aquest millor comportament 
s’explica per l’estrebada de les ofi-
cines, la superfície visada de les 
quals va créixer un 33%, i bona part 
d’aquest increment s’explica pels 
projectes desenvolupats a Barcelo-
na, al districte del 22@ en particular. 
En canvi, l’edificació relacionada 
amb el comerç, l’hostaleria i la in-
dústria va experimentar caigudes 
importants el 2020.

La pandèmia fa caure 
l’edificació a Catalunya  
un 17%, als nivells del 2017
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u El Col·legi d’Arquitectes, per les dades dels visats, constata la reducció 
d’activitat en sectors com l’habitatge nou, que va baixar el 24,8% el 2020
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n La Comissió Nacional dels Mer-
cats i la Competència (CNMC) ana-
litza l’augment dels preus de l’ener-
gia dels darrers dies i el context ener-
gètic en què té lloc per determinar 
si cal actuar en l’àmbit de les seves 
competències. En termes generals, 
l’organisme és responsable de 
supervisar el bon funcionament 
dels mercats energètics i de garan-
tir l’existència d’un bon comporta-
ment competitiu per part dels 
agents que hi intervenen. Els pri-
mers dies d’enguany s’han registrat 
augments significatius dels preus en 
els mercats de l’electricitat i el gas en 

comparació dels de setmanes ante-
riors. Tot això, en un escenari de de-
manda creixent per un temporal de 
fred sense precedents a l’Estat. 

En aquests moments, la pujada 
interanual del preu de la llum ja su-
pera el 38% des de principi de gener, 
ha advertit l’associació en defensa 
dels drets dels consumidors Facua. 
La pujada del preu del quilowatt 
hora (kWh) d’electricitat aquests 
dies ja arriba al 38,4%, segons l’anà-
lisi de Facua-Consumidors en Ac-

ció sobre l’evolució de la tarifa semi-
regulada. La tarifa mitjana del kWh 
els primers 13 dies del 2021 repre-
senta 18,62 cèntims, amb impostos 
indirectes inclosos, pels 13,45 cèn-
tims del mateix període del 2020. Fa-
cua ha sol·licitat una reunió a la vi-
cepresidenta quarta de Govern i mi-
nistra per a la Transició Ecològica, 
Teresa Ribera, per tractar de l’enca-
riment dels subministraments bà-
sics enmig de l’onada de fred i neu. 

Per la seva banda, diverses patro-
nals demanen que es redueixi  el 
cost de l’energia i alerten de volati-
litat al mercat. La patronal vallesa-
na Cecot ha reclamat més inversi-
ons per modernitzar les infraestruc-
tures elèctriques i reduir el cost de 
l’energia, mentre que l’organització 
de pimes i autònoms Pimec ha aler-
tat que la volatilitat del mercat serà 
cada vegada més gran si no es pre-
nen les mesures pertinents.
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u Facua adverteix que la 
pujada interanual del preu 
de la llum ja supera el 38% 
des de principi de gener

Diverses patronals 
demanen que es 
redueixi el cost de 
l’energia i alerten de 
volatilitat al mercat 

La CNMC analitza l’encariment de 
l’energia per decidir si cal actuar
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L'Ibex es deixa un 0,18% en els 8.361,1 punts i 
Telefónica es dispara un 9,67%
Europa cotitzava plana en la seva obertura en una sessió centrada en el discurs 
de la presidenta de BCE, Christine Lagarde, que ha destacat que l'evolució de la 
economia de l'eurozona i les seves previsions macroeconòmiques es veuran 
afectades de manera "crítica" segons com es desenvolupi el procés de 
vacunació i la implementació del programa d'estímul europeu. A mitja sessió, 
els índexs del Vell Continent mostraven signe diferent, que mantenien a 
tancament: Euro Stoxx (+ 0,12%), CAC 40 (+ 0,21%), DAX 30 (+ 0,11%) i FTSE 
100 (-0,13%). Per la seva banda, Wall Street començava el dimecres en terreny 
negatiu amb els inversors pendents de la inestabilitat política al país. Al 
tancament de mercats europeus, el Dow Jones cotitzava pla amb biaix baixista 
(-0,02%), l'S & P 500 pujava un 0,23% mentre que el Nasdaq Composite ho feia 
un 0,61%. A Espanya, l'Ibex 35 iniciava amb una alça del 0,10%, en una sessió 
protagonitzada per Telefónica, que es disparava un 8,5% a primera hora 
després d'anunciar la venda de torres de telecomunicacions a Europa i 
Llatinoamèrica de la seva filial Telxius a American Tower per 7.700 milions 
d'euros. Al tancament de mercats, l'índex espanyol acomiadava la jornada amb 
una pujada del 0,18% situant-se en els 8.361,1 punts. 

Tipus d’interès

Euribor 1 any -0,506

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 121.211,500 -2.786,50

CAC 40 5.662,670 11,70

COLCAP (Colòmbia) 1.457,020 -4,71

DAX 13.939,710 14,65

Dow Jones 31.127,830 59,14

Eurostoxx 50 3.616,510 4,38

FTSE 100 6.745,520 -8,59

FTSE MIB 22.743,650 97,58

Ibex 35 8.361,100 15,20

Preu Var.

IGPA (Xile) 23.141,840 122,59

Latibex 4.533,500 -31,90

Merval (Argentina) 50.711,510 -490,09

Mexbol (Mèxic) 45.688,670 -263,10

Nasdaq 100 12.980,340 88,25

Nasdaq Comp. 13.149,980 77,55

Nikkei 225 28.456,590 292,25

S&P 500 3.811,240 10,05

Stoxx 50 3.178,810 2,33

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 126,700 121,80 126,70 1,40 1,12 8,57

ACERINOX 9,814 9,77 9,98 0,03 0,35 8,63

ACS CONST. 28,650 28,52 29,14 -0,48 -1,65 5,52

AENA 139,200 139,00 142,00 -1,30 -0,93 -2,11

ALMIRALL 11,790 11,57 11,79 0,09 0,77 7,97

AMADEUS IT 56,740 56,56 57,60 -0,52 -0,91 -4,73

ARCEL.MITTAL 19,940 19,94 20,34 -0,39 -1,89 4,67

B. SABADELL 0,397 0,40 0,42 -0,02 -4,03 12,23

BANKIA 1,609 1,59 1,62 -0,01 -0,34 11,08

BANKINTER 4,935 4,87 4,94 0,01 0,30 11,55

BBVA 4,196 4,19 4,26 -0,06 -1,41 3,99

CAIXABANK 2,343 2,34 2,37 -0,02 -0,80 11,52

CELLNEX TELECOM 47,510 46,56 48,04 -0,17 -0,36 -3,28

CIE AUTOMOT. 21,980 21,92 22,20 -0,36 -1,61 -0,36

ENAGAS 18,430 18,01 18,43 0,30 1,68 2,59

ENDESA 22,440 21,95 22,45 0,64 2,94 0,40

FERROVIAL 21,050 21,05 21,74 -0,67 -3,08 -6,86

GRIFOLS 24,160 23,76 24,16 0,23 0,96 1,17

IBERDROLA 12,110 11,88 12,19 0,12 0,96 3,50

INDITEX 25,780 25,41 26,20 -0,33 -1,26 -1,00

INDRA A 7,430 7,14 7,43 0,24 3,34 6,45

INM.COLONIAL 7,970 7,77 8,01 0,13 1,66 -0,69

INT.AIRL.GRP 1,712 1,70 1,77 -0,05 -2,87 -4,41

MAPFRE 1,634 1,62 1,65 -0,01 -0,43 2,57

MELIA HOTELS 5,620 5,57 5,69 -0,07 -1,32 -1,75

MERLIN PROP. 7,745 7,63 7,75 0,11 1,44 -0,45

NATURGY 20,470 20,37 20,68 -0,04 -0,20 7,96

PHARMA MAR 84,550 78,60 84,95 5,90 7,50 19,08

RED ELE.CORP 16,325 15,86 16,32 0,43 2,74 -2,68

REPSOL 8,702 8,69 8,92 -0,12 -1,36 5,48

SANTANDER 2,832 2,81 2,85 -0,02 -0,61 11,58

SIEMENS GAMESA 36,060 34,18 36,58 0,57 1,61 8,98

SOLARIA 27,140 25,72 27,22 1,26 4,87 14,81

TELEFONICA 3,947 3,75 4,00 0,35 9,67 21,63

VISCOFAN 60,500 58,85 60,50 1,30 2,20 4,22

Divises
Preu Var.% 

$ EUA 1,217 -0,33

Ien 126,380 0,22

Lliura 0,892 0,15

Franc Suís 1,079 0,26

Corona Sueca 10,135 -0,69

$ Canadà 1,544 0,50

$ Austràlia 1,571 0,01

Petroli

Brent 21 dies 56,02

Metalls

Or 1.855,9


