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La importan~i~de I~
EDUARD.BRULL I ORTIZ

En primer 1I0c, i abans
d'analilzar la situació actual de
la construcció a la nostra co-
marca i les seves perspectives
de futur, caldria comens:ar
destacant la importancia rela-
tiva que té el sector dins de
I'estructura económica del
nostre territori i la seva evolu-
ció recent fins al moment ac-
tual.

La majoria de polítics, eco-
nomistes i experts en la materia
comenten sovint la importan-
cia estratépica d'un sector, 'el
de la construcció, que si bé a
nivell de participació directa
en el PIS estatal volta e17% o
8%, resulta ser clau en el
creixement económic del país,
no tant per la participació di-
recta abans esmentada, sinó
perque és un deis components
de la magnitud coneguda com
a inversió, amb deslacables
efectes d'arrossegament
d'altres sectors de generació
de 1I0cs de treball directament
i indirecta. La inversió és el
parárnetre més volátil i sensi-
ble del PIS, aquell que més
nota les incidéncies de la si-

, tuació económica general i
normalment el 'que marca la
diferencia entre una situació
expansiva o recessíva. Per
tant, hem de concloure que es
tracta d'un sector económic
estratéqic i molt sensible a la
situació económica del territo-
ri.

A nivell comarcal, caldria
esmentar que la importancia
del sector és superior a la mit-
jana estatal i catalana, supe-
rant el1 0% d'aportació al PIS,
fet causat, d'una banda per
I'important desenvolupament
de la nostra comarca com un
territori residencial i, de l'altra,
per la promoció d'infraestruc-
tu res turistiques i de serveis
en els últims anys, a més del
menor pes relatiu deis sectors
primari i industrial en
I'estructura económica del
Garraf.

L'evolució del sector en els
últims anys a la comarca ha
estat prou significativa, En
destaca el continu creixement,
ja que fins i tot en el recessiu
any 1993 va experimentar un
creixement positiu (al contrari
que en la majoria de :tomar-
ques) básicament a causa del
desenvolupament del subsec-
tor residencial d'habitatges. Si
tenim en compteque a I'esmen-
tat exercici 93 es van visar'
projectes per executar 1097
habitatges a la nostra comar-
c;eo, que el 1¡¡ee.,'n VII" vl •• r
1323, e,preveu que" I'exercici
97 rondaran els 1500, cosa
que suposa un continu creixe-
ment al voltant del 40% en
quatre anys.

Per tant, el dinamisme del
sector de I'habitatge ha quedat
palés en els últims anys i cal-

Un edificl en construccló. Un sector en expansió a la comarca

dria analilzar quines han estat
les causes i les seves pers-
pectives de futur.,

El primer factor responsa-
ble del desenvolupament que
cal analilzar és la propia de-
mografia de la comarca. Cal
destacar I'important creixe-
ment vegetatiu, destacant
I'arribada al mercat de
I'habitatge de tota la generació
del baby-boom (nascuts als
seixanta i primera meitat deis
setanta), com a principal fac-
tor dinamilzador de la deman-
da. D'altra banda, ja són pre-
sents de forma rellevant movi-
ments migratoris que busquen
en la nostra comarca la resi-

~ déncia habitual i permanenl.
Caldria també destacar que

en aquests moments la con-
juntura económica general fa-
vorable que estem gaudint
ajuda, de forma notable, a re-
vitalitzar la demanda i molt
especialment la important da-
vallada deis tipus d'interés els
dos últims anys, fet que ha
suposat que l'esforc familiar
en termes de renda disponible
practicament s'ha redutt a la
meital.

Altres factors a comentar
serien la rniltora constant de
les comunicacions, que afavo-
reix aquest Garraf residencial i
sobretot que durant aquests
últims anys ha existit una ofer-

_ ta de sól suficientment ade-
quada com per poder absorbir
sense tensions tot aquest

creixement residencial. De fet,
el preu de I'habitatge nou a la
nostra comarca i, concreta- .
ment a Vilanova i la Geltrú, ha
mostrat una important estabi-
litat, pertant, podríern conclou-
re que tot aquest creixement
ha estat en un marc d'estabilitat
de preus perqué hi ha hagut
una oferta de sól suficient per
fer front a aquesta necessital.

Peró quina és la situació
'actual? Quines perspectives
de futur ens esperen? El pri-
mer que podem afirmar és que
a data d'avui el panorama esta
canviant. D'una banda, la

L'edificació
residencial
s'haurá de
reconvertir

pressió dernoqráfica, creixe-
ment vegetatiu i migració no
ha variat i és d'esperar que es
mantinguin en un termini més
o menys lIarg, com poden ser
els próxims deu anys, per tant
ens mantenim amb una pres-
sió irnportant per part de la
demanda. Peró en canvi on sl
que ha canviat la situació és
en el costat de I'oferta, ja que
I'insuficient planejament i alli-
berament de sól, per part de
l'Administració per diversos
motius, fa que en aquests

moments I'oferta de terrenys
edificables sigui clarament in-
suficient per poder atendre el
volum de projectes necessaris
per satisfer la demanda.
L'efecte immediat en un mer-
cat estret i sovint especulatiu,
com és el del sól, dones, és
l'incremeat, important i gene-
ralilzat del preu deis solars
edificables, augment que en-
cara no s'ha tradurt en preu
final de I'habitatge, pero que
sens dubte en els próxima
mesos i de forma gradual inci-
dirá finalment en el preu del pis
o de la casa per al comprador
final.

Aquesta situació si bé és
preocupant, ja que pot portar a
importants desajustos entre
oferta i demanda, que inci-
deixin de manera greu en el
desenvolupament d'un sector
estratéqíc com és el de la
construcció, creiem que pot ser
corregida si des d'una Admi-
nistració conscient s'actua de
'forma decidida en la política
d'alliberament de' sól, desta-
cant la importancia, per exem-
pie a Vilanova i la Geltrú,
d'actuacions com les del Lli-
monet, Sant Jordi, Mas Seró,
Ortoll, Pirelli Mar i Eixample
Nord,

Finalment, i en una pers-
pectiva a lIarg termini, cal des-
tacar que es produiran una
serie de fenómens que faran
variar radicalment I'estructura
del sector, fenómens que al-
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. guns-d'ells ja comencen a
manifesfar-se i cal estar ben
preparats per poder-los afron-
taramb'éxit:En una perspec-
tiva lIarga, a més de deu anys,
I!efecte ·'demograflC es trans-
formara radicalment i com é'¡
ben conegut per tots, la caigu-
da de,la natalitat a partir de la
'sagona meitat deis anys se-
tanta produirá una davallada
molt significativa de la deman-
da. d'habitatge.· A aquesta
analisi caldria afegir I'efecte
migratori, factor avui per avui
desconegut i que pot fer variar
substancialment' les nostres
previsions. Per tant, la situació
de I'edificació residencial
d'obra nova estará sotmesa a
una reconversió obligatória a
lIarg termini. Alguns experts
comenten que pot haver una
sortida de nou de cada deu
operadors que actuen al rner-
cal. Per tant, tal veure cap a
quins sectors s'haurá d'enfocar
I'activitat, destacantel sagment
de la tercera edat, amb la im-
portancia creixent deis habi-
tatges assistits o amb serveis
específies per a aquesta po-
blació; el sagment d'estudiants
a una vila universitaria com
Vilanova i tots aquells coin-
plexos residencials que incor-
porin d'una manera integral el
máxim de serveis, amb
I'objectiu de proporcionar el
rnáxirn confort iqualitatde vida.
Destaca també la creixent exi-
gencia del consumidor final en
la recerca de la qualitat, que
implicara una substancial mi-
llora de la capacitació profes-
sional de les nostres empreses,
i la preocupació parque
I'habitatge sigui respectuós
amb el medi ambient i la sos-
tenibilitat deis recursos natu-
rals i energéties del nostre
planeta. '

Per tant, d'aquest panora-
ma i a causa de la importancia
estratégica d'un sectorclau en
el creixement económic i en la
generació de lIoes de treball,
cal que d'una banda les Admi-
nistracions (planejament) i
d'altra, el sector privat (execu-
ció i innovació) siguem ca-
paces d'analilzar i reflexionar
a temps, per tal d'evitar situa-
cions perilloses com I'actual, i
anticipar-nos a una realitat
canviant i plena d'amenaces
peró també d'oportunitats. "
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