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El preu del metre quadrat
s’encareix un 13,6%
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El sector immobiliari ho atribueix a les construccions de luxe a les parròquies centrals

El preu del metre quadrat augmenta un 13%
EESTADÍSTICAAEN COMPARACIÓ AMB EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

El preu del metre quadrat a An-
dorra ha augmentat un 13,6% du-
rant aquest primer trimestre en
comparació amb les dades de
l’any 2020. Així ho va plasmar el
departament d’Estadística en
una publicació que es va presen-
tar ahir. Es tracta d’una realitat, la
de l’increment de preus, que van
confirmar des del sector immobi-
liari. “És cert que en els darrers
temps hi ha hagut un increment
dels preus pel que fa a la compra
dels pisos”, va indicar Laura Ló-
pez, comercial de Picart Immobi-
liària. López hi va afegir que “hi
ha una part important que es deu
a les construccions que s’estan
fent a les parròquies centrals, on
els terrenys per edificar són més
cars”

EDUARD PIERA

Andorra la Vella

Andorra la Vella va registrar du-
rant el 2020 la majoria dels ac-
cidents de circulació del país,
amb un 40% dels successos,
segons va anunciar ahir el de-
partament d’Estadística. Així
doncs, durant l’anualitat se’n
van produir un total de 419, un
19,7% menys que el 2019, i el
40,3% van tenir lloc a la capital,
mentre que el segon lloc que
més en va acumular va ser Es-
caldes-Engordany, amb un
14,3%. Cal ressenyar que el
mes que hi van haver més sinis-
tres va ser al febrer, abans de
l’inici de la pandèmia. 

El 40% d’accidents
són a la capital

Una percepció, la que l’aug-
ment de preu es deu a les cons-
truccions de les valls centrals,
que també va indicar el director
de l’oficina de Lucas Fox Andorra,
Jordi Tàpies. “S’estan portant a
terme moltes construccions de
luxe, especialment a Andorra la
Vella i Escaldes, que és on el sòl
és més car, i això fa incrementar
el preu de la mitjana”, va reflexio-
nar Tàpies. No obstant això, el di-
rector de l’oficina de Lucas Fox
Andorra va posar una altra casu-
ística sobre la taula i va comentar
que “hem de pensar que amb la
darrera modificació de la Llei de
l’habitatge que es va fer s’obliga,
per exemple, que hi hagi uns aï-
llaments més complets i altres
millores en la construcció.
Aquesta situació també fa que
s’encareixi la construcció i en de-
finitiva el preu de venda”. Tàpies
va afegir que gran part dels com-
pradors dels immobles són
“clients estrangers”. Pel que fa a la
ubicació va indicar que “estem
treballant amb un 80% que pro-
venen de França i Espanya”, però
va destacar que “de la resta hi ha
una part important que provenen
del centre d’Europa o de les illes
Britàniques”. 

Per la seva part, el president de
l’AGIA, Jordi Galobardas, va ma-
nifestar que “hem de tenir en
compte que l’any passat no va ser
una anualitat normal per tal de
prendre dades i referència, per-
què es va veure tot afectat per la
pandèmia”. 

Andorra ha superat la xifra de
10.000 comerços oberts, passant
dels 9.943 que hi havia l’any pas-
sat als 10.096 que estaven regis-
trats el 31 de març, que en valor
percentual va suposar un incre-
ment d’un punt i mig.

Els sectors que més han con-
tribuït a aquest augment són els
de les activitats professionals,
científiques i tècniques, que van
registrar l’obertura de 85 establi-

ments, informació i comunica-
cions, amb 28, i comerç a l’en-
gròs i al detall de reparació de ve-
hicles de motor i motocicletes,
amb un increment del 0,6% amb
18 locals nous oberts. Precisa-
ment el sector de l’automoció és
el més representat ja que compta
amb un total de 2.976 establi-
ments, seguit de les activitats pro-
fessionals, científiques i tècni-
ques, (1.741) i hostaleria (1.036). 

Els comerços actius superen els 10.000
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