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Per l’ocupació, cal recuperar la construcció es una manifestació del consens social 
derivat del diàleg social, pel qual les entitats signatàries d’aquest document, represen-
tatives dels agents econòmics i socials, fan una crida per eixamplar-ho al debat polític. 

Aquest diàleg social ha estat present en diverses manifestacions,  que mitjançant els 
diversos informes que han fet , ja sigui en el Consell de Treball Econòmic i Social de 
Catalunya, o bé el Consejo Económico y Social de España,  han expressat la necessitat 
d’ articular un conjunt d’estratègies que permetin un desenvolupament acurat del 
sector de la construcció al nostre país.  

En aquest sentit, es palesa que la davallada de l’ocupació ha estat sagnant a la nostra 
economia, i que va molt més enllà del que s’hagués pogut preveure a partir de la dis-
minució del PIB patida en el període de crisi. 

Addicionalment la disminució de l’ocupació al sector de la construcció explica direc-
tament de l’ordre del 50% de la destrucció d’ocupació total al país, al qual cal afegir la 
disminució a la resta de sector d’activitat com a conseqüència de la disminució 
d’activitat al sector de la construcció.   

Les dades del sector mostren un nivell de debilitat fortament alarmant,  ja sigui en 
termes de licitacions d’obres o bé en els habitatges iniciats o acabats, així com en  
qualsevols dels indicadors d’activitat, que es situen ja en plena recuperació econòmica 
en l’ordre del 10-15% del que havien estat al 2007 o 2008. L’aprimament de les em-
preses del sector i del nombre de treballadors ha estat en valors sense precedents a la 
història recent, sense que les administracions públiques hagin fet mesures de suport 
que permetessin apaivagar, en part,  les seves conseqüències. Ans al contrari, la inci-
dència de la reducció del dèficit públic ha estat molt intensa en la inversió publica, que 
explica en un 45% la reducció del dèficit públic en el període 2009-2015, que sens dub-
te cal revertir progressivament, mitjançant un programa orientat a fer aquelles infra-
estructures que econòmica, social i mediambiental tinguin un adequat retorn social. 

En aquest sentit, cal articular un ampli consens polític i social per tal d’estructurar un 
esquema que defineixi les actuacions prioritàries a desenvolupar (mobilitat, educati-
ves, de recerca, mediambientals, sanitàries, socials, i d’equipaments públics, entre 
d’altres), i fer-ho mitjançant l’articulació d’un pla de xoc, per una banda, i el desenvo-
lupament de plans integrals a mitja termini, amb la corresponent programació, per 
l’altra.  

No es tracta d’estructurar accions per un sector fortament afectat per la crisi, que 
també, sinó d’articular mitjançant la inversió publica i les mesures de suport a 
l’edificació d’habitatges, i especialment ala seva rehabilitació,   que l’ocupació en ge-
neral al nostre país agafi  major força. 

La incentivació de l’activitat a la construcció ha estat un clàssic en les mesures de 
recuperació econòmica que s’ha emprat al nostre país, i als altres, i que sorprèn que 
no s’hagin fet ús en aquesta darrera crisi, ans al contrari, cosa que pot explicar aquest 
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significativa destrucció d’ocupació al nostre país, en termes absoluts i comparativa-
ment. 

Així, es reitera per diferents organismes internacionals, com per exemple la OIT, o bé 
el Banc Central Europeu  o la OCDE, la necessitat d’articular plans d’inversió, que con-
tinguin projectes amb racionalitat econòmica, social o ambiental, en un context de 
tipus d’interès històrics tant baixos ( i fins i tot negatius ) per possibilitar la recuperació 
econòmica més vigorosa a Europa. 

Per tot això, i al llum de les dades, es fa difícil poder donar un impuls significatiu de 
l’ocupació, sense recuperar el sector de la construcció, i per tant la necessitat 
d’articular una resposta escaient a l’atur al nostre país.  
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Consens social per recuperar la construcció. 
El passat 16 de març fou aprovat pel Consejo Económico y Social (CES) espanyol el do-
cument “Informe sobre el sector de la construcción en el crecimiento económico: com-
petitividad, cohesión y calidad de vida” , destacant entre les seves conclusions el se-
güent: 

“Per això el CES entén que la construcció presenta recorregut per a la seva re-
activació i que això permetrà recuperar l'ocupació, sempre evitant la confor-
mació d'una altra bombolla especulativa. 

Aquesta reactivació ha de venir de la mà d'actuacions encaminades a la millora 
de la qualitat de vida, la cohesió social i territorial i la competitivitat de l'eco-
nomia. Per això és adequat plantejar una política integrada i estable en aquest 
àmbit, en la qual, a partir d'un ampli consens polític i social en el qual el diàleg 
social ha de jugar un paper rellevant, es traci una planificació amb: 

 Un esquema de prioritats consistent i coherent amb les grans polítiques 
públiques (Econòmiques, laborals, educatives i formatives, de recerca, 
entre altres) 

 Mesures de xoc a curt termini 
 i estratègies o plans integrals a mitjà i llarg termini” 

A l’àmbit de Catalunya, els agents econòmics i socials de forma conjunta van plante-
jar també la necessitat de reorientar les estratègies en el sector de la edificació, cosa 
que es va fer a l’any 2013, mitjançant un informe del Consell de Treball Econòmic i 
Social de Catalunya (CTESC) i en que es van exposar tot un seguit de propostes d’acció 
a desenvolupar.   

I és en aquest sentit, que des del consens social i la necessitat d’articular un diàleg 
social, les entitats signatàries d’aquest document, representatives dels agents eco-
nòmics i socials, fan una crida per eixamplar-ho al debat polític, sota el lema “Per 
l’ocupació, cal recuperar la construcció”. 

Sovint el sector de la construcció s’ha vist com el sector de la “totxana i el formigó” és 
a dir, que s’han fixat en el com, però el que resulta rellevant no es pas això, sinó per a 
què és fa. I en aquí on rau el seu paper important, i que té a veure amb les qüestions 
socials i econòmiques. Així es pot disposar d’infraestructura econòmica de mobilitat 
(corredor mediterrani) o bé que permeti la cohesió social mitjançant hospitals, CAP’s; 
residències, escoles o bé de caire mediambiental, mitjançant l’abastament i depuració 
d’aigües, la promoció d’una mobilitat més sostenible, l’eficiència energètica i acústica 
dels edificis, entre d’altres. En definitiva, permetre la millora de la competitivitat i la 
cohesió social. No és la totxana el rellevant, sinó la necessitat que permet satisfer. Per 
tant, no resulta rellevant en si mateixa la inversió publica, sinó la destinació per la qual 
es fa, i per tant, la necessitat de dur a terme inversions publiques que contemplin el 
seu retorn econòmic, social i mediambiental. 



Per l’ocupació, cal recuperar la construcció. 

 

6 
 

La forta destrucció de l’ocupació a Espanya 
Els agents econòmics i social signataris del document manifesten que el principal repte 
al qual s’ha de fer front a la nostra economia i a la nostra societat és l’ocupació. 

Les dades posen de manifest la forta destrucció d’ocupació que s’ha donat a Espanya. 
Al 2014 s’ha tingut una reducció del -15,3% de l’ocupació que hi havia al 2008, és a 
dir, la pèrdua de 3,1 milions de llocs de treball nets en aquest període de crisi.  Així 
mateix, cal assenyalar que aquesta forta caiguda de l’ocupació ha estat molt més in-
tensa en el cas de l’economia espanyola. La disminució de l’ocupació a Espanya repre-
senta el 56,1% del total de la destrucció de l’ocupació al conjunt dels 28 països mem-
bres de la Unió Europea.    

 

Milers de persones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008-2014 2008-2014 
Unió Europea (28 països) 218.924,1 214.981,3 212.089,4 212.033,0 211.347,0 210.762,6 213.374,0 -2,5% -5.550,1
Unió Europea (27 països) 217.199,2 213.273,1 210.440,7 210.449,3 209.818,9 209.268,9 211.832,3 -2,5% -5.366,9
Unió Europea (15 països) 173.736,3 170.479,5 168.960,4 169.132,3 168.305,3 167.718,4 169.585,3 -2,4% -4.151,0
Àrea d'Euro (19 països) 144.574,0 141.625,5 140.006,3 140.003,6 138.977,6 138.088,2 139.337,8 -3,6% -5.236,2
Àrea d'Euro (18 països) 143.177,1 140.335,8 138.782,1 138.777,8 137.733,2 136.823,8 138.049,8 -3,6% -5.127,3
Àrea d'Euro (17 països) 142.168,3 139.459,0 137.953,3 137.937,2 136.881,4 135.957,3 137.191,2 -3,5% -4.977,1
Bèlgica 4.413,7 4.389,4 4.450,6 4.470,5 4.479,0 4.484,5 4.497,3 1,9% 83,6
Bulgària 3.306,2 3.204,8 3.037,0 2.927,5 2.894,9 2.889,4 2.927,4 -11,5% -378,8
República Txeca 4.933,5 4.857,2 4.809,6 4.796,4 4.810,3 4.845,9 4.883,5 -1,0% -50,0
Dinamarca 2.806,7 2.724,1 2.654,0 2.643,1 2.621,3 2.622,1 2.640,1 -5,9% -166,6
Alemanya 37.902,3 37.807,8 37.337,1 38.045,4 38.320,6 38.640,0 38.907,7 2,7% 1.005,4
Estònia 632,2 573,5 548,2 581,5 591,0 596,6 599,5 -5,2% -32,7
Irlanda 2.081,1 1.917,0 1.837,5 1.803,6 1.790,1 1.828,0 1.856,3 -10,8% -224,8
Grècia 4.522,9 4.469,2 4.306,4 3.979,0 3.636,0 3.459,0 3.479,5 -23,1% -1.043,4
Espanya 20.316,5 18.957,5 18.573,7 18.270,9 17.476,8 17.001,6 17.210,5 -15,3% -3.106,0
França 25.792,5 25.544,5 25.580,7 25.564,0 25.563,7 25.525,7 26.110,1 1,2% 317,6
Croàcia 1.725,0 1.708,2 1.648,7 1.583,8 1.528,1 1.493,6 1.541,8 -10,6% -183,2
Itàlia 22.698,6 22.324,2 22.151,6 22.214,9 22.149,2 21.755,3 21.809,5 -3,9% -889,1
Xipre 371,1 371,0 382,3 386,3 375,0 356,7 355,1 -4,3% -16,0
Letònia 1.008,8 876,8 828,8 840,6 851,8 866,5 858,6 -14,9% -150,2
Lituània 1.396,9 1.289,7 1.224,2 1.225,7 1.244,4 1.264,3 1.288,0 -7,8% -108,9
Luxemburg 201,8 214,8 218,6 222,4 233,7 236,1 242,8 20,3% 41,0
Hongria 3.818,0 3.717,3 3.701,3 3.724,2 3.792,8 3.860,0 4.069,9 6,6% 251,9
Malta 157,7 157,9 160,5 164,4 167,8 173,0 177,9 12,8% 20,2
Països Baixos 8.467,6 8.443,4 8.226,9 8.152,2 8.174,5 8.103,6 8.028,5 -5,2% -439,1
Àustria 3.928,7 3.909,3 3.943,9 3.982,3 4.013,4 4.030,0 4.034,2 2,7% 105,5
Polònia 15.557,4 15.629,5 15.233,0 15.312,8 15.340,3 15.313,3 15.591,0 0,2% 33,6
Portugal 4.785,7 4.644,9 4.576,5 4.453,2 4.255,9 4.158,0 4.254,5 -11,1% -531,2
Romania 8.882,2 8.804,7 8.306,7 8.139,4 8.221,6 8.178,9 8.254,4 -7,1% -627,8
Eslovènia 975,2 954,8 941,5 914,8 906,5 888,1 892,5 -8,5% -82,7
Eslovàquia 2.423,4 2.356,6 2.307,2 2.303,2 2.317,2 2.317,7 2.349,2 -3,1% -74,2
Finlàndia 2.497,2 2.423,3 2.410,1 2.428,5 2.431,0 2.403,2 2.385,9 -4,5% -111,3
Suècia 4.493,8 4.391,4 4.403,1 4.498,1 4.509,6 4.554,3 4.597,5 2,3% 103,7
Regne Unit 28.827,3 28.318,6 28.289,6 28.404,2 28.650,6 28.916,7 29.530,8 2,4% 703,5
Islàndia 170,6 159,7 158,8 159,2 160,8 165,4 168,9 -1,0% -1,7
Noruega 2.457,4 2.437,4 2.431,7 2.460,5 2.505,5 2.519,7 2.536,6 3,2% 79,2
Suïssa 4.111,6 4.140,4 4.158,0 4.232,4 4.265,5 4.309,4 4.366,0 6,2% 254,4
Macedonia 601,9 623,1 630,1 638,9 643,5 673,0 685,4 13,9% 83,5
Turquia 20.633,3 20.697,6 22.002,6 23.450,0 24.170,9 24.855,5 25.257,3 22,4% 4.624,0

EVOLUCIÓ DE L'OCUPACIÓ

Font: Eurostat.
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L’anomenada gran recessió a Europa que ha estat significativa en termes de pèrdua de 
valor afegit arreu dels diferents països europeus, es fa més cruenta en termes 
d’ocupació a Espanya, que en part ve explicada per la major incidència de la caiguda 
d’activitat econòmica general. 

 

EVOLUCIÓ DE L'OCUPACIÓ I EL PIB 2008-2014 

Variació Ocupació PIB 
Unió Europea (28 paï-
sos) -2,5% 0,4% 

Unió Europea (15 paï-
sos) -2,4% 0,0% 

Àrea d'Euro (19 països) -3,6% -1,3% 
Àrea d'Euro (18 països) -3,6% -1,3% 
Bèlgica 1,9% 3,7% 
Bulgària -11,5% 0,4% 
República Txeca -1,0% -0,2% 
Dinamarca -5,9% -1,5% 
Alemanya 2,7% 4,2% 
Estònia -5,2% 3,3% 
Irlanda -10,8% 3,9% 
Grècia -23,1% -25,8% 
Espanya -15,3% -7,3% 
França 1,2% 2,1% 
Croàcia -10,6% -12,5% 
Itàlia -3,9% -8,0% 
Xipre -4,3% -10,8% 
Letònia -14,9% -4,0% 
Lituània -7,8% 1,7% 
Luxemburg 20,3% 10,4% 
Hongria 6,6% -0,5% 
Malta 12,8% 14,3% 
Països Baixos -5,2% -1,3% 
Àustria  2,7% 2,3% 
Polònia 0,2% 18,8% 
Portugal -11,1% -7,1% 
Romania -7,1% -0,1% 
Eslovènia -8,5% -6,8% 
Eslovàquia -3,1% 7,8% 
Finlàndia -4,5% -5,9% 
Suècia 2,3% 6,5% 
Regne Unit 2,4% 5,5% 
Islàndia -1,0% 1,0% 
Noruega 3,2% 6,0% 
Suïssa 6,2% 7,6% 
Macedonia 13,9% 11,8% 
Font: Eurostat. 
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Així hi han països que ja al 2014, respecte del 2008, ha tingut creixement de l’ocupació 
neta, com seria el cas d’Alemanya (+2,7%), França (+1,2%) o Regne Unit (+2,4%), si ens 
fixem en els països grans, o bé una lleugera reducció en el cas d’Itàlia (-3,9%) o de 
manteniment de l’ocupació a Polònia ( +0,2%). Únicament Grècia (-23,1%) ha estat el 
país que ha tingut una disminució relativa de l’ocupació més elevada que en el cas 
d’Espanya, que rau especialment per una pèrdua molt significativa dels seus nivells 
d’activitat econòmica (-25,8% del seu PIB).  

 

També cal assenyalar que els països que han tingut una caiguda més intensa de la 
seva ocupació respecte del PIB han estat aquells en els quals la caiguda de l’ocupació 
del sector de la construcció explica en molt bona part la destrucció de l’ocupació to-
tal. Així, per exemple Irlanda  ha tingut un creixement del PIB del 3,9% en el període 
2008-2014, però en canvi la destrucció d’ocupació ha estat del 10,8%. En aquest país la 
destrucció de l’ocupació del sector de la construcció ha representat el  57,6% del total 
de l’ocupació. O bé Portugal, que ha patit una destrucció del seu PIB del 7,1% i del -
11,1% de la seva ocupació durant el període 2008-2014, i on la destrucció d’ocupació 
del sector de la construcció ha estat del 49,2% del total. Finalment assenyalar el cas 
d’Espanya on la destrucció de l’ocupació ha estat del 15,3% davant d’una davallada 
del seu PIB d’un 7,3% i on la disminució de l’ocupació al sector de la construcció re-
presenta el 47,1% en aquest període. D’altra banda, un país que ha patit una davalla-
da del PIB semblant a l’espanyola ha estat Finlàndia, amb una disminució del 5,9%, 
però, en canvi, la caiguda de l’ocupació ha estat només del 4,5%, i on la destrucció de 
l’ocupació al sector de la construcció ha representat el 16,9%.  

En conclusió, tots els països europeus han patit la crisi econòmica de forma molt 
semblant, encara que a Espanya ha estat una mica més intensa, però no acaba 
d’explicar la intensitat de la destrucció de l’ocupació que pateix, que és el 56,1% de 
la  UE-28 durant el període 2008-2014, llevat de que es contempli la incidència que el 
sector de la construcció té sobre l’ocupació total. 

 

La destrucció substancial de l’ocupació a la construcció. 
En comparar la situació al mercat de treball entre 2008 i 2015 a Catalunya i a Espanya, 
es constata que la crisi ha estat particularment severa en la construcció, amb una 
pèrdua d'ocupats de més del 55% tant a Espanya com a Catalunya. En segona posició 
per sectors, el que ha patit una pèrdua més significativa ha estat la indústria de la ma-
nufactura, on la destrucció d'ocupació va ser del 25%.  

Cal fer esment, que a aquesta destrucció directa que es dona al sector de la construc-
ció,  caldria afegir-hi la pèrdua de llocs de treball en els altres sectors com a conse-
qüència de la menor activitat al sector de la construcció, donat els seus efectes arros-
segament cap a d’altres sectors.  
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I tant a Catalunya com a Espanya, la destrucció de l’ocupació directa que ha tingut el sector de 
la construcció explica el 44,3% del total i el 53,2% del total de destrucció d’ocupació del con-
junt de sectors, respectivament. Per tant, la seva incidència en l’atur al nostre país és cabdal 
per poder comprendre la caiguda tant intensa que pateix l’ocupació durant la crisis econòmica.  

OCUPACIÓ 2008-2015 

Milers de persones 
2008 2015 Variació 

absoluta 
Variació relati-

va  
Espanya: 20.470 17.866 -2.604 -12,7 
Agricultura  828 737 -91,4 -11,0 
Indústries extractives; subministrament d'energia elèctrica, gas, 
vapor i aire condicionat; subministrament d'aigua, activitats de 
sanejament, gestió de residus i descontaminació  

250 257 7,0 2,8 

Indústries manufactureres  2.986 2.225 -761,4 -25,5 
Construcció  2.460 1.074 -1.386,2 -56,4 
Comerç a l'engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i 
motocicletes; transport i emmagatzematge; hostaleria  5.649 5.297 -351,9 -6,2 

Informació i comunicacions  575 530 -44,9 -7,8 
Activitats financeres i d'assegurances  515 454 -61,0 -11,8 
Activitats immobiliàries 119 104 -15,1 -12,7 
Activitats professionals, científiques i tècniques; activitats admi-
nistratives i serveis auxiliars  1.839 1.819 -20,9 -1,1 

Administració Pública i defensa, Seguretat social obligatòria; 
educació; activitats sanitàries i de serveis socials  3.751 3.950 198,4 5,3 

Activ. artístiques, recreatives i d'entreteniment; llars com a ocu-
padors domèstics i com a productors de béns i serveis per a ús 
propi; activ. d'organitzacions i organismes extraterritorials; altres 
serveis 

1.496 1.420 -76,3 -5,1 

Font: INE.         
OCUPACIÓ 2008-2015 

Milers de persones 
2008 2015 Variació 

absoluta 
Variació relati-

va  
Catalunya: 3.581 3.078 -504 -14,1 
Agricultura  62 48 -14,4 -23,2 
Indústries extractives; subministrament d'energia elèctrica, gas, 
vapor i aire condicionat; subministrament d'aigua, activitats de 
sanejament, gestió de residus i descontaminació  

46 45 -0,9 -2,0 

Indústries manufactureres  721 537 -184,4 -25,6 
Construcció  406 183 -223,7 -55,1 
Comerç a l'engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i 
motocicletes; transport i emmagatzematge; hostaleria  943 875 -67,7 -7,2 

Informació i comunicacions  104 97 -6,3 -6,1 
Activitats financeres i d'assegurances  88 84 -4,6 -5,2 
Activitats immobiliàries  30 18 -12,1 -40,9 
Activitats professionals, científiques i tècniques; activitats admi-
nistratives i serveis auxiliars  376 351 -24,6 -6,6 

Administració Pública i defensa, Seguretat social obligatòria; 
educació; activitats sanitàries i de serveis socials  555 598 43,4 7,8 

Activ. artístiques, recreatives i d'entreteniment; llars com a ocu-
padors domèstics i com a productors de béns i serveis per a ús 
propi; activ. d'organitzacions i organismes extraterritorials; altres 
serveis  

251 243 -8,2 -3,3 

Font: INE.         
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La davallada del sector de la construcció 
Els indicadors d’activitat del sector encara mostren valors testimonials del que han 
tingut prèviament a la crisi econòmica. De ben segur, que possiblement el pes que el 
sector de la construcció va tenir al nostre país abans de la crisi va relativament més alt 
del que hi corresponia, si ens atenem als paràmetres d’aquest sector a les economies 
dels principals països europeus. Nogensmenys, és ara ben cert, que el nivell 
d’activitat actual difícilment por comparar-se als d’aquests mateixos països. 

Basti només unes xifres per exposar aquesta situació. Així, al darrer any, tot i la revifa-
lla de l’activitat econòmica, es fan el 15,1% dels habitatges iniciats al 2008, o es finalit-
zen el 6,2% dels habitatges acabats al 2008, o es licita el 15,4% del que es va licitar al 
2008, en el cas de Catalunya. Les dades pel conjunt de l’economia espanyola, tampoc 
s’allunyen gaire d’aquest paràmetres testimonials de l’activitat de la construcció, 
sent al 2015 el 11,1% dels habitatges iniciats al 2008 o el 7% dels habitatges acabats al 
2008 o el 25% de obres licitades per aquell mateix any. 

 

HABITATGES I LICITACIÓ 

  2007 2015 

Variació anual Variació acumulada 
2015 2015 / 2007 

% unitats % unitats 
Catalunya:             
Total habitatges iniciats 88.391 12.428 27,6 2.691 -85,9 -75.963 
Total habitatges acabats 74.802 4.636 -18,9 -1.077 -93,8 -70.166 
Licitació oficial obres 7.500 1.158 -34,0 -595 -84,6 -6.343 
Espanya:             
Total habitatges iniciats 688.851 76.542 30,2 17.766 -88,9 -612.309 
Total habitatges acabats 641.419 45.152 -3,6 -1.670 -93,0 -596.267 
Licitació oficial obres 40.355 10.112 -22,2 2.891 -74,9 -30.243 
Font: CCOC. 
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En el quadre adjunt s’exposa l’evolució de la licitació publica a Catalunya dels darrers 
anys per administracions i on es constata la forta davallada que pateixen en totes elles. 

I també s’observa una major aproximació al patró de l’estructura subsectorial amb 
un major pes que va agafant la rehabilitació i el manteniment, en front d l’obra nova. 
Així al 2015 respecte del 2008, el pes d ela rehabilitació i el manteniment a Espanya ha 
pujat en 9,7 punts el seu pes relatiu, front l’obra nova. Així aquest subsector represen-
ta al 2015 el 39% del total de la construcció, apropant-se al nivell europeu , que al 
2015 es situa al 51%. 

2015/2008 2015/2008

Euroconstruct 19 Espanya Euroconstruct 19 Espanya Euroconstruct 19 Espanya
Obra Nova 21% 32% 19% 23% -2,5 -8,4
Rehabilitació 24% 16% 27% 18% 3,1 1,8
Total residencial 45% 48% 46% 41% 0,6 -6,5
Obra Nova 19% 17% 16% 18% -2,8 1,2
Rehabilitació 14% 9% 15% 14% 1,4 5,1
Total No residencial 33% 26% 32% 33% -1,4 6,3
Obra nova 40% 49% 35% 42% -5,3 -7,1
Rehabilitació 38% 25% 42% 32% 4,5 6,9
Total edificació 78% 74% 77% 74% -0,9 -0,2
Nova 14% 22% 14% 19% 0,0 -2,6
Renovació 8% 5% 9% 7% 0,9 2,7
Total 22% 26% 23% 26% 0,9 0,2

54% 71% 49% 61% -5,4 -9,7
46% 29% 51% 39% 5,4 9,7

100% 100% 100% 100% 0,0 0,0

Obra Civil

Nova construcció
Renovació o rehab.

TOTAL

2.008 2.015
ESTRUCTURA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ PER SUBSECTORS A ESPANYA I EUROPA

Residencial

No Residencial

Edificació
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Aquesta situació de crisi també s’ha reflectit en una forta destrucció de la base em-
presarial, desapareixen el 54% de les empreses, passant de les 48.000 empreses a 
Catalunya al 2008 al 22.000 en el 2015.  

 

D’igual forma, en d’altres sectors, les empreses constructores ha fet una decidida ac-
ció d’internacionalització en la crisi per tal de poder continuar amb la seva activitat, o 
fins i tot la seva supervivència, que ha permès assolir importants contractes d’obres 
arreu del món, a la vegada que ha permès apaivagar la destrucció d’ocupació. No-
gensmenys, d’aquest procés d’internacionalització es fa difícil que  es pugui aprofitar 
per les persones amb menys qualificació professional, ja que normalment, aquestes 
son agafades als països de destinació. 

 

La inversió pública a Espanya i Catalunya en el context interna-
cional 
Als  països de la OCDE la inversió pública va representar quasi el 3% del PIB i un 15% 
de la inversió total de l’economia.  

L’any 2015 la inversió pública fou el 2,7% del PIB de la Zona euro (3,6% el 2009), essent 
a Espanya el 2,5% (5,1% el 2009). En el període 2009-2015 la disminució de la inversió 
ha suportat, a Espanya, el 45% de la reducció del dèficit i el 22%, a la Zona Euro. 

L'important esforç pressupostari engegat a Europa en els últims anys ha implicat una 
reducció del pes de la inversió pública en tots els països, encara que en uns més que 
en altres. En aquest sentit, mentre que la inversió pública en la Unió Europea o la zona 
euro va disminuir menys d'un punt del PIB entre 2009 i 2015, a Espanya la caiguda de 
la inversió pública va assolir 2,8 punts. Si es compara aquest registre amb la resta d'e-
conomies de la regió, s'aprecia l'excessiva deterioració que ha sofert la inversió pública 
a Espanya en els últims anys, situant-se actualment en nivells inferiors als de la mitjana 
europea. 

DÈFICIT PÚBLIC (% DEL PIB) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE -6,7 -6,4 -4,5 -4,3 -3,3 -3,0 -2,3 -2,2 -1,8 
Zona euro -6,3 -6,2 -4,2 -3,7 -3,0 -2,6 -2,2 -1,9 -1,6 
Alemanya -3,2 -4,2 -1,0 -0,1 -0,1 0,3 0,5 0,1 0,0 
Irlanda -13,8 -32,3 -12,5 -8,0 -5,7 -3,9 -1,8 -1,3 -0,8 
Grècia -15,2 -11,2 -10,2 -8,8 -12,4 -3,6 -7,6 -3,4 -2,1 
Espanya -11,0 -9,4 -9,5 -10,4 -6,9 -5,9 -4,8 -3,6 -2,6 
França -7,2 -6,8 -5,1 -4,8 -4,1 -3,9 -3,7 -3,4 -3,2 
Itàlia -5,3 -4,2 -3,5 -3,0 -2,9 -3,0 -2,6 -2,5 -1,5 
R. Unit -10,8 -9,7 -7,7 -8,3 -5,7 -5,7 -4,4 -3,1 -2,1 
Fuente: Eurostat i Comissió Europea. 
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INVERSIÓ PÚBLICA (% DEL PIB) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 
Zona euro 3,6 3,4 3,1 2,9 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6 
Alemanya 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 
Irlanda 3,7 3,3 2,4 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 
Grècia 5,1 3,7 2,4 2,5 3,4 3,9 3,5 3,4 3,5 
Espanya 5,1 4,7 3,7 2,5 2,2 2,1 2,3 2,1 2,1 
França 4,3 4,2 3,9 4,1 4,0 3,7 3,5 3,5 3,4 
Itàlia 3,4 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,3 2,2 2,2 
R. Unit 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 
Font: Eurostat i Comissió Europea. 

 

INVERSIÓ I DÉFICIT PÚBLICS 2009-2015 
  Reducció dèficit (p.p.) Reducció inversió (p.p.) Reducció dèficit per inversió (%) 

UE 4,5 0,8 18,0 
Zona euro 4,1 0,9 22,0 
Alemanya 3,7 0,3 8,1 
Irlanda 12,0 1,7 14,2 
Grècia 7,6 1,6 21,1 
Espanya 6,2 2,8 45,2 
França 3,5 0,8 22,9 
Itàlia 2,7 1,1 40,7 
R. Unit 6,4 0,6 9,4 
Font: Eurostat i Comissió Europea. 

 

La inversió pública és una responsabilitat compartida entre els diversos nivells de go-
vern. Els governs subnacionals (a Espanya, Comunitats Autònomes i Administracions 
Locals) són responsables del 72% de la inversió pública, amb variacions que va del 31% 
de Grècia al 91% del Canadà, situant-se Espanya en la posició 17 de 35 països amb un 
64,5%. 

Per nivell d’administratiu, la caiguda de la inversió (període 2009-2014) ha estat del 
53% a l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes l’han reduït en un 
55%, i les Administracions Locals en un 69%.1 

La major part de la inversió pública es destina a àrees d’importància crítica per al 
futur creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i el benestar dels ciuta-
dans. La inversió pública dels governs subnacionals dels països de l’OCDE es dedica en 
un 37% (Espanya, 42%)  als afers econòmics (transport, comunicacions, desenvolupa-
ment econòmic, energia, construcció, etc.), 23% del total a l’educació (Espanya, 11%), 
que ajuda a determinar la qualitat futura dels treballadors. Un addicional 11% (Espa-

                                                             
1 http://ec.europa.eu/eurostat  General government expenditure by function (COFOG) [gov_10a_exp] 
Last update: 21-03-2016 

http://ec.europa.eu/eurostat
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nya, 13%)es destina a l’habitatge i a serveis (desenvolupament urbà, servies d’aigua i 
electricitat, etc). 

I a Catalunya? A manca de dades oficials publicades, s’estima que la inversió pública 
fou, aproximadament, l’any 2015, de l’1,9% del PIB (1,6% segons els pressupostos 
d’inversió en infraestructures dels tres nivells de govern, més el 0,3% de la recerca i 
desenvolupament).  

Aquestes dades s’han de minorar, probablement, a causa de la baixa execució pressu-
postària a Catalunya del Grupo Ministerio de Fomento (direccions generals, organis-
mes autònoms i empreses públiques com Puertos del Estado, ADIF, Enaire, etc), que 
els darrers 15 anys només ha executat, de mitjana, el 78% del previst als Presupuestos 
Generales del Estado, sent el 2013, la darrera dada publicada, de només el 65% (el 
capítol 3 dels anuaris estadístics del Ministerio de Fomento, dedicat a la liquidació ter-
ritorialitzada de la inversió real, ha deixat de ser accessible al seu web).  

La millora dels saldos autonòmics registrada en els últims exercicis prové en bona 
part d’una reducció de les partides d’inversió fins a nivells històricament molt baixos 
que no podran mantenir-se gaire temps sense que comencin a afectar negativament la 
qualitat dels serveis públics.2 

Aquest baix volum inversor, per sota de l’espanyol o de la Zona euro, de mantenir-se 
en el temps, posa en risc la competitivitat de l’economia catalana i la qualitat de vida 
dels seus ciutadans. Quantes oportunitats, llocs de treball i riquesa s’han perdut per la 
manca, per exemple, del Corredor Mediterrani de mercaderies o d’unes rodalies efici-
ents? 

 

La necessitat d’incrementar la inversió pública 
La caiguda de la inversió pública als països de l’OCDE i a la Zona euro en els darrers 
anys ha impulsat a vàries instàncies a demanar que s’estimuli la despesa en inversió 
pública com a forma d’incrementar la demanda a curt termini i augmentar el poten-
cial de l’economia.  

L’ Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) en les 
seves darreres previsions econòmiques defenia que, davant la ralentització de 
l’economia global, la inversió pública col·lectiva, entre d’altres, permetria un creixe-
ment més fort del PIB i, per tant, una reducció major del rati de deute sobre PIB en el 
curt termini. 3 

L’Organització Internacional del Treball (OIT), en un estudi del 2015, manifestava que 
“Amb els nivells d'inversió nominals actuals a la UE inferior a 2007 en 380 mil milions 
d’euros – aproximadament un 15% menys- la UE s'enfronta amb un considerable dèfi-
                                                             
2 A. de la Fuente (2016). Las finanzas autonómicas en 2015 y entre 2003 y 2015. Estudios sobre la Eco-
nomía Española - 2016/15.  FEDEA e Instituto de Análisis Económico (CSIC). 
3 http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm  

http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm
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cit d'inversió. D'altra banda, l'evidència empírica mostra una forta correlació entre la 
desocupació i la inversió. Així, la millora de l'activitat d'inversió és crucial per a tres 
raons principals. En primer lloc, la inversió incrementa la demanda agregada i, per 
tant, més activitat d'inversió condueix a una major demanda i, al seu torn, a una major 
l'activitat econòmica i l'ocupació en general. En segon lloc, la millora de l’activitat 
d’inversió també és crucial per a la renovació i la transformació de béns de capital, el 
que permet que les empreses aprofitin les noves oportunitats, expandir-se i contractar 
nous empleats. Finalment, la inversió és crucial per restablir la competitivitat.” 4 

Així mateix, el Fons Monetari Internacional (FMI), en les seves previsions econòmi-
ques d’abril d’enguany manifesta que “El deteriorament de les perspectives econòmi-
ques sota el pes de més riscos a la baixa vol dir que es torna més important reforçar i 
ampliar l'adopció de sòlides polítiques que salvaguardin el creixement a curt termini i 
estimulin el producte potencial. Davant les pressions deflacionistes, la política monetà-
ria ha de seguir sent acomodatícia, i de ser necessari ha de incloure noves mesures no 
convencionals. Però per respondre als desafiaments actuals no n'hi ha prou amb re-
córrer només a la política monetària; es necessita el suport de altres polítiques que 
promoguin directament l'oferta i la demanda. La inversió en infraestructura és neces-
sària en diversos països, i l'entorn de taxes d'interès reals en nivells molt baixos ha de 
ser un al·licient. Els països que disposen d'espai fiscal no han d'esperar per aprofitar la 
situació.” 5 

Un estudi del Fons Monetari Internacional sobre una mostra d’economies avançades, 
demostrava que l’augment en 1 punt percentual del PIB en la inversió en infraestructu-
res, si aquestes són eficients, eleva la producció en un 0,4% el mateix any i l’1,5% els 
propers quatre anys. 6 

A amb càlculs realitzats per Espanya, s’estima que la inversió aquest augment de l’1% 
del PIB en infraestructures genera un total de 180.600 llocs treball en el conjunt de 
l’economia i un retorn fiscal del 62% de la inversió. 7Addicionalment cal fer esment que 
aquest tipus de despesa te poc impacte a les importacions, per tant, s’internalitza els 
seus efectes sobre l’activitat econòmica.  

Per altra banda, el Banc Central Europeu (BCE), en un nou article del butlletí econòmic 
publicat el març d’enguany, constatava la caiguda de la inversió pública a Europa i de-
mostrava que l’augment de la inversió pública en infraestructures, sota circumstànci-
es determinades per tal que la inversió sigui efectiva, afavoreixen el creixement i la 
millora de les finances públiques, suggerint que cal un canvi en les polítiques de con-
solidació fiscal fins ara adoptades. 8  

                                                             
4 OIT (2015).  An employment-oriented  investment strategy for Europe. Studies on growth with equity.    
5 http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/texts.pdf  
6 World Economic Outlook (WEO) (2014). Cap. 3 Is it time for an infrastructure push? The macroecono-
mic effects of public investment.  International Monetary Fund. 
7 CEOE(2013).La inversión de infraestructuras públicas en España 
8 https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/index.en.html  

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/texts.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/index.en.html
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Perspectives a curt i mitjà termini de la inversió pública a Cata-
lunya 
Pel que fa al futur immediat, s’espera que la inversió pública a Espanya romangui 
constant fins el 2017, donat que, d’acord amb els informes de la Comissió Europea, 
segueix sent necessària la consolidació fiscal. 9 

L’augment detectat el 2015 de la inversió pública creiem que es deu al cicle electoral 
(eleccions locals, autonòmiques i generals), la continuïtat de la qual no es produirà el 
2016 i el 2017. 10 

Les dades recents de licitació oficial d’obres a Catalunya indiquen una forta caiguda 
el 2016, tal com s’ha comentat, i l’execució pressupostària del Grupo Fomento a Ca-
talunya, de continuar la tendència dels darrers anys, romandrà en els darrers llocs de 
les CC.AA.  

Tot fa pensar que, si no hi ha un canvi radical de plantejament, la inversió pública a 
Espanya, i a Catalunya en particular, seguirà sent molt baixa durant els propers anys. 

De mantenir-se en el temps aquesta manca d’inversió pública, es corre el perill que 
els serveis públics es deteriorin i que l’economia espanyola i catalana perdin compe-
titivitat per manca de manteniment i inversió en infraestructures adequades. 

És més, en no aprofitar la capacitat de la inversió pública per generar activitat eco-
nòmica a curt termini i productivitat a mig i llarg termini, s’està perdent una oportu-
nitat per rellançar l’activitat econòmica, generar llocs de treball per reduir l’atur, mi-
llorar els serveis socials, i donar esperança a una gran proporció de la població, que 
no veu sortida a la seva situació de precarietat. 

 

                                                             
9 SWD(2016) 78 final. Informe sobre España 2016, con un examen exhaustivo relativo a la prevención 
y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. 
10 Cinco Días (11 d’abril 2016). La inversión pública aumenta en España por primera vez en cinco años. 


