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L’alt nivell d’atur i la reducció dels nivells de renda han jugat sempre 
un paper molt important en contra del nostre sector i no únicament 
des de la vessant de la demanda. En aquets moments Catalunya 
després de ser una de les regions d’Espanya on l’ increment de 
l’atur va ser més agressiu, ja genera dades positives en ocupació. 

La creació de llocs de treball en la construcció ha tingut sem-
pre una especial importància. El sector de la construcció ha estat 
motor de l’economia - per cada habitatge es generen 2,4 llocs 
de treball, dels que 1,6 son directes. La construcció a Catalunya 
que aplega actualment el 6,2 % del total de la població ocupada 
assoleix al primer trimestre de 2017 els 198,3 milers de persones, 
dada que reflecteix un creixement del 14,4% respecte al mateix 
trimestre del 2016. El dinamisme de la construcció d’anys enre-
re, va tenir efectes positius indirectes sobre la resta de sectors i 
la creació d’ocupació però en els últims vuit anys, s’han destruït 
247.000 llocs de treball al sector, el que representa el 59% dels 
ocupats de 2008 i dels que, una part important, encara queda per 
recuperar i les dades de l’atur, comencen a ajudar. 
 
Les últimes dades publicades per l’Idescat al mes de juny 
d’engany mostren com tots els sectors d’activitat baixen el nom-
bre dels aturats, sent la construcció el que obté una disminució 
més acusada. En valors absoluts, el nombre d’aturats inscrits a 
les oficines d’ocupació de Catalunya al juny ha estat de 391,4 
milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 
13%. Baixa l’ atur registrat en tots els sectors sent la construcció 
la que gaudeix de la rebaixa més important (-21,3%). 

La millora en la economia i en el sector, fan que el nombre 
d’afiliacions a la seguretat social també assoleixi increments es-
perançadors. En acabar el mes de juny del 2017, a Catalunya 
hi havia 2.644,4 milers d’afiliacions amb alta laboral al règim 
general i de la mineria del carbó, dada que suposa un incre-
ment interanual del 4,7%. El nombre d’afiliacions de treballadors 

lA construcció liderA lA bAixAdA de l’Atur, l’increment dels AfiliAts 
i AugmentA lA creAció d’empreses

autònoms (551,6 milers) ha variat un 0,7%. I és el sector de la 
construcció el que lidera l’ augment en un 5,9%.

La crisis, econòmica primer i financera després, va afectar tant 
a les empreses com a les famílies. Per tant, la carència de crèdit 
es va convertir en un fenomen generalitzat. Les conseqüències 
van ser molt importants no únicament per a la demanda sinó tam-
bé per a les empreses, perquè a moltes d’elles sense finança-
ment els hi va ser impossible fer front als pagaments de la deute 
adquirida amb anterioritat i van acabar o bé lliurant els estocs a 
les entitats de crèdit o, en el pitjor dels casos, tenint que tancar 
les empreses. En aquest sentit, el teixit empresarial va patir els 
avatars de la crisi al mateix temps que va registrar un descens 
significatiu de les empreses dedicades al sector de l’edificació i 
promoció immobiliària. Al tancament de l’any 2015 i des de 2008 
com a primer any de la sèrie estadística elaborada per l’INE, el 
sector de la construcció a Catalunya va perdre 29.552 empreses 
dedicades a la construcció d’edificis (el 28,5% corresponen a em-
preses promotores i el 71,5% a constructores d’edificis).

Des de 2008, la reducció del nombre d’empreses de la construcció 
a Catalunya venia superant les 1.000 anuals –traient l’any 2011 
a falta de 41 empreses -. El 2015 va ser l’any d’inflexió i el 2016, 
va tancar l’exercici amb un increment de 191 empreses, assolint 
la quantitat de 39.619 empreses de la construcció. D’aquestes, 
les empreses constructores que van ser les més damnificades a 
la crisi, són alhora les que abans s’han recuperat amb un incre-
ment anual de 543 empreses (+2,1% interanual), mentre que les 
promotores, que tot i continuar amb un nombre menor, aquesta 
diferència és molt més suau (-352 empreses i -2,5% interanual).

Els signes de recuperació del mercat laboral en el sector de la 
construcció emergeixen després de superar la profunda crisi en 
que s’ha vist sumit en els últims anys mostrant un nou sector cap 
a un futur més esperançador.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

41 Construcción de edificios 68.980 60.911 54.079 50.824 47.645 42.758 40.590 39.428 39.619

nombre d’empreses per codi cnAe 2009

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE
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Atur registrat. sector de la construcció a catalunya (milers de persones)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE



+13,5%
compravendes 

increments de dos dígits en 
les vendes d’habitatges nous 
a catalunya

+15,1%
producció

la recuperació del sector, 
moderada però constant a 
espanya

+4,4%

Hipoteques

increment de les hipoteques 
a Catalunya fins l’abril

-0,149%

interès

Baixa l’Euribor fins 
al juny
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la recuperació del sector, moderada però constant 

Després d’un 2013 com a punt d’inflexió sota mínims, la recuperació de la producció a Espanya ha esta moderada però 
sempre constant. Moderada en quant al nombre d’habitatges iniciats lluny encara de les èpoques de bonança, però amb 
increments prou importants. Anualment, el 2015 va créixer la producció d’habitatges en un 42,5% i el 2016 un 28,9%. Amb 
els quatre primers mesos de 2017, aquesta recuperació continua guanyant pes i fins el moment en comparació amb el 
mateix període de 2016, l’ increment és del 15,1%. En valors absoluts, a Espanya segons dades publicades pel Ministeri 
de Foment, es van iniciar fins l’abril d’engany un total de 24.871 habitatges, el que representa un increment del 15,1%. La 
producció dels habitatges acabats que fins el moment mostrava disminucions, presenta fins l’abril, un suau increment de 
l’1,2% en comparació amb l’any anterior i una quantitat de 14.340 habitatges. 

El comportament per comunitats autònomes s’ha mostrat de manera divergent segons les zones. Així, destaquen amb 
increments per sobre del 30%, la producció a les Illes Canàries (+128%), Aragó (90,6%), Andalusia (78,7%) i Catalunya 
(47,4%) i Galícia (21,2%).  En valors absoluts, les que destaquen per una producció més elevada en els quatre mesos de 
l’any són la comunitat de Madrid i Andalusia amb 5.262 habitatges iniciats respectivament, seguida de Catalunya amb 3.852 
iniciats amb dades de Ministeri de Foment, Comunitat Valenciana amb un total anual de 2.243 habitatges i País Basc amb 
1.451, totes elles per sobre dels 1.000 habitatges. 

De totes les comunitats autònomes, nou han estat les que fins el moment, mostren signes negatius en comparació amb el 
mateix període de 2016, i són Cantàbria (-40,1%), País Basc (-20,4%), La Rioja (-16,7%), Illes Balears (-12,8%), Extrema-
dura (-9,6%), Comunitat de Madrid (-9,4%), Navarra (-7,6%), Comunitat Valenciana (-7,1%) i Castella -La Manxa (-6,1%). 

increments de dos dígits en les vendes d’habitatges nous

A portes de tancar amb dades estadístiques la primera meitat de l’any, ja és visible la recuperació de les vendes d’obra nova 
que fins el moment, quedava amagada darrera del ritme de l’habitatge usat, tot i que les compravendes d’habitatge nou que 
representen el 13% del total continuen sent quantitats molt minses mentre que el 87% restant corresponen a habitatges de 
segona mà.

El total de compravendes registrades a Catalunya fins el mes de maig, han assolit les 32.490 front les 26.989 compravendes 
registrades el mateix període de l’any anterior, el que representa un 20,4% més de transaccions realitzades. D’aquestes, 
28.240 corresponen a operacions de segona mà amb un increment del 21,5% i 4.250 a obra nova (+13,5%).

Per províncies, totes elles incrementen les vendes de forma espectacular, tan les d’habitatge usat com les d’obra nova, 
amb l’excepció de Lleida, que tot i que continua augmentant les vendes dels usats en un 11,8%, el nou encara no acaba de 
remuntar i disminueix un 17,6% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

A la província de Barcelona, es van comptabilitzar un total de 22.599 operacions (un 19,9% del total; +9,4% dels nous i 
+21,5% dels usats); Girona és la província que més incrementa les compravendes d’habitatges nous (37,2%) seguida de 
Tarragona (31,3%), mentre que és la província de Tarragona la que destaca novament amb l’ increment de les vendes de 
segona mà per sobre del 30%. 

En valors absoluts el 70% de les operacions, corresponen a habitatges situats a la província de Barcelona (22.599), se-
gueixen Girona (4.425), Tarragona (4.070) i Lleida, amb 1.396 compravendes. Les quatre incrementen en nombre total 
d’operacions i és Tarragona la que encapçala la llista amb un 31,3%.

AnÀlisi dels indicAdors - índexs Apce
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indicAdors del sectorindicAdors sector

indicAdors ÚltimA xifrA iii trim. 16 iV trim.16 i trim. 17 Acumulat
2017

Variació
trimestral (it 

17 / iVt 16)

Variació
acumulada
del mateix 

període
PRODUCCIÓ (1)

Espanya Hab. Iniciats 4.908 (abr 17) 14.561 16.201 19.963 24.871 23,2% 15,1%
Hab. Acabats 3.625 (abr 17) 9.030 10.889 10.725 14.340 -1,5% 1,2%

Catalunya Hab. Iniciats 1.092 (abr 17) 2.026 2.049 3.076 4.168 50,1% 59,9%
Hab. Acabats 408 (abr 17) 1.663 1.529 1.888 2.296 23,5% 51,7%

Barcelona Hab. Iniciats 961 (abr 17) 1.651 1.587 2.746 3.707 73,0% 93,1%
Hab. Acabats 197 (abr 17) 1.193 991 1.093 1.290 10,3% 34,1%

Girona Hab. Iniciats 89 (abr 17) 206 267 210 299 -21,3% -17,2%
Hab. Acabats 102 (abr 17) 197 279 170 272 -39,1% -11,7%

Lleida Hab. Iniciats 16 (abr 17) 98 88 49 65 -44,3% -27,8%
Hab. Acabats 26 (abr 17) 204 71 57 83 -19,7% -2,4%

Tarragona Hab. Iniciats 26 (abr 17) 71 107 71 97 -33,6% -58,9%
Hab. Acabats 83 (abr 17) 69 188 568 651 202,1% 309,4%

Barcelona ciutat Hab. Iniciats 231 (abr 17) 320 258 310 541 20,2% 35,9%
Hab. Acabats 18 (abr 17) 628 314 223 241 -29,0% 0,4%

COSTOS DE CONSTRUCCIÓ €/m2 (2)
Edifici renda normal entre mitjaneres 1.255,12 (2n T17) 1.244,79 1.247,28 1.252,65 1.255,12 0,4% 0,9%

Unifamiliar de dos plantes entre mitjaneres 1.080,77 (2n T17) 1.071,58 1.073,29 1.078,79 1.080,77 0,5% 0,9%
Nau industrial 479,59 (2n T17) 477,08 477,41 479,44 479,59 0,4% 0,6%

Edifici d’oficines entre mitjaneres 1.146,46 (2n T17) 1.136,52 1.138,31 1.144,49 1.146,46 0,5% 1,0%
Consum aparent de ciment (Milers T.) 167,7 (mai 17) 415,2 418,5 444,0 746,4 6,1% 15,4%

COMPRAVENDES (3) 
Espanya Hab. Nou 7.733 (mai 17) 18.175 16.359 20.629 33.960 26,1% -0,9%

Hab. Segona mà 37.049 (mai 17) 85.341 76.398 93.899 157.577 22,9% 15,0%
Catalunya Hab. Nou 1.095 (mai 17) 2.237 1.863 2.489 4.250 33,6% 13,5%

Hab. Segona mà 6.460 (mai 17) 15.918 13.847 17.157 28.240 23,9% 21,5%
Barcelona Hab. Nou 756 (mai 17) 1.480 1.164 1.569 2.752 34,8% 9,4%

Hab. Segona mà 4.508 (mai 17) 11.121 9.371 12.098 19.847 29,1% 21,5%
Girona Hab. Nou 143 (mai 17) 342 321 398 660 24,0% 37,2%

Hab. Segona mà 871 (mai 17) 2.041 1.807 2.252 3.765 24,6% 16,4%
Lleida Hab. Nou 46 (mai 17) 124 116 153 243 31,9% -17,6%

Hab. Segona mà 283 (mai 17) 662 582 694 1.153 19,2% 11,8%
Tarragona Hab. Nou 150 (mai 17) 291 262 369 595 40,8% 31,3%

Hab. Segona mà 798 (mai 17) 2.094 2.087 2.113 3.475 1,2% 31,3%
HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES (4)

Espanya Nombre 21.163 (abr 17) 65.982 68.741 79.302 100.465 15,4% 5,8%
Import (€) 2.387.915 (abr 17) 7.449.305 7.612.427 9.067.754 11.455.669 19,1% 12,1%

Catalunya Nombre 3.345 (abr 17) 11.559 10.262 12.723 16.068 24,0% 4,4%
Import (€) 465.701 (abr 17) 1.480.794 1.324.052 1.718.678 2.184.379 29,8% 14,8%

MERCAT DE TREBALL (5)
Ocupació Sector 198.300 (mar 17) 191.600 185.400 198.300 198.300 7,0% 14,4%

Total Població Ocupada 3.197.900 (mar 17) 3.223.900 3.202.600 3.197.900 3.197.900 -0,1% 2,2%
Atur registrat del Sector (5.1) 37.400 (jun 17) 45.967 44.333 42.100 37.400 -5,0% -21,3%

Afiliats SS. Sector (5.2) 125.200 (jun 17) 113.367 116.167 119.933 125.200 3,2% 8,9%
TIPUS D’INTERÈS (%) (6) 
Tipus mig préstecs hipot. adquisició habitatge

lliure a més de 3 anys 1,913 (jun 17) 1,956 1,910 1,896 1,913 -0,7% -2,9%

Ref. interbancària a un any (Euríbor) -0,149 (jun 17) -0,054 -0,074 -0,104 -0,149 40,5% -432,1%

(1) Agència de l’Habitatge. Dades avançades provisionals. Ministeri de Foment per les dades d’Espanya. (2) Boletín Económico de la Construcción BEC. Inclou Seguretat i Salut i Honoraris tècnics i permisos d’obra. (3) INE a partir de 
l’estadística del Col·legi de Registradors. (4) INE. (5) INE. EPA. Dades trimestrals. A partir del 2009 la classificació entre sectors econòmics es realitza segons la CNAE-09, amb ella el sector de la construcció engloba un major nombre 
d’activitats. (5.1) IDESCAT a partir de les xifres del Departament de Treball. (5.2) IDESCAT a partir del INSS. Règim general. (6) BANCO DE ESPAÑA. El del conjunt d’entitats de crèdit correspon al tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a 
més de tres anys per l’adquisició d’habitatge lliure. La variació acumulada correspon a la mitja de tots els mesos de l’any en comparació amb la mitja dels mateix  període de l’any anterior. 


