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RESUM 
TESINA d’Enginyeria de Camins Canals i Ports / 722-TES-CA-4239 
La crisi i les constructores espanyoles. Noves estratègies i el sorgiment de la 
Responsabilitat Social Corporativa. 
Autor: Oriol Cortada i Fusté 
Tutor: Àlvar Garola Crespo 
 
A finals del 2007 va esclatar una crisi financera als EUA i que ràpidament va repercutir 
en tots els països desenvolupats. Aquesta crisi ha afectat a Espanya de forma especial 
i en gran mesura al sector de la construcció.  Tanmateix, aquesta crisi representava 
una oportunitat per a sortir-ne reforçat amb millors estratègies i amb un foment de la 
Responsabilitat Social Corporativa.  
 
El sector de la construcció a Espanya s’ha caracteritzat els últims deu anys per un 
creixement sostingut i exuberant, motivat per l’expansió de la bombolla immobiliària. 
La crisi va comportar també l’esclat d’aquesta bombolla, eliminant gairebé el mercat 
immobiliari i repercutint en tota la societat.  
 
En aquest sentit la tesina pretén estudiar l’origen i l’afectació de la crisi, tant a nivell 
mundial com a nivell d’Espanya i particularment a Catalunya, per a acabar veient com 
ha afectat aquesta en el sector de la construcció.  
Aquest anàlisi del sector – on s’observen fortíssimes davallades – s’ha fet des del punt 
de vista macroeconòmic, amb grans magnituds com el PIB, el VAB de la construcció, 
el consum de ciment o la cotització de les constructores a la borsa, però també s’ha 
donat un valor afegit, amb un treball en detall.  
Un aspecte important del treball tracta també sobre la reacció del sector públic a 
Espanya, de les estratègies per a mitigar la crisi de l’Administració i com han afectat 
aquestes estratègies al sector de la construcció. Aquest fet pren especial rellevància ja 
que una de les principals estratègies, dins d’una política d’actuació davant la crisi poc 
planificada i massa planificada ha suposat la edició de diversos plans de licitació de 
volums considerables d’obra pública, però sobretot en obres menors i no en grans 
obres.  
 
Així doncs la tesina procedeix a estudiar les estratègies empresarials que han adoptat 
les constructores, amb estratègies ja consolidades com la diversificació, la 
concentració, la internacionalització, les col·laboracions públic privades o 
l’especialització. S’avalua com han canviat aquestes estratègies durant la crisi, des 
d’un doble punt de vista.  
Per una banda s’estudien les memòries, els informes i la informació de les pàgines 
web de les constructores representatives seleccionades per a l’estudi i d’altra banda es 
comparen aquestes estratègies amb les que se’n deriven de diverses entrevistes amb 
els Directors Generals de diverses constructores a Catalunya. El resultat és una 
comparativa interessant i no essencialment coincident sobre les estratègies que 
marquen les grans empreses constructores a nivell general, i la realitat que es viu a les 
delegacions de construcció a Catalunya, que s’assimilen molt més a la situació de les 
constructores mitjanes catalanes.  
 
Finalment s’abarca el tema de la RSC al sector, i particularment a les constructores, 
amb un anàlisi qualitatiu de les memòries de sostenibilitat i de les entrevistes 
realitzades, així com amb un estudi multicriteri per a les constructores mitjanes 
catalanes. En aquest sentit, s’endevina que la RSC ha patit una davallada proporcional 
a la resta d’àrees de negoci de les constructores a causa de la crisi, però que la gran 
majoria d’àmbits de la RSC les empreses els comencen a tenir ben assimilats i per tant 
segueixen el seu creixement sostingut, amb el consegüent foment de la RSC en el 
futur.  



RESUMEN  
TESINA Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos / 722-TES-CA-4239 
La crisis y las constructoras españolas. Nuevas estrategias y el surgimiento de 
la Responsabilidad Social Corporativa.  
Autor: Oriol Cortada i Fusté 
Tutor: Àlvar Garola Crespo 
 
A finales de 2007 estalló una gran crisis financiera en EEUU y que rápidamente 
repercutió en todos los países desarrollados. Esta crisis ha afectado a España de 
forma especial y en gran medida al sector de la construcción. Sin embargo, esta crisis 
representaba una oportunidad para salir reforzado con mejores estrategias y con un 
fomento de la Responsabilidad Social Corporativa.  
El sector de la construcción en España se ha caracterizado en los últimos diez años 
por un crecimiento sostenido y exuberante, motivado por la expansión de la burbuja 
inmobiliaria. La crisis supuso también el estallido de esta burbuja, eliminando casi el 
mercado inmobiliario y repercutiendo en toda la sociedad.  
 
En este sentido la tesina pretende estudiar el origen y la afectación de la crisis, tanto a 
nivel mundial como a nivel de España y particularmente en Cataluña, para terminar 
viendo cómo ha afectado esta en el sector de la construcción.  
Este análisis del sector - donde se observan fortísimas bajadas - se ha hecho desde el 
punto de vista macroeconómico, con grandes magnitudes como el PIB, el VAB de la 
construcción, el consumo de cemento o la cotización de las constructoras en la bolsa, 
pero también se ha dado un valor añadido, con un trabajo en detalle.  
 
Un aspecto importante del trabajo trata también sobre la reacción del sector público en 
España, de las estrategias para mitigar la crisis de la Administración y cómo han 
afectado estas estrategias en el sector de la construcción. Este hecho toma especial 
relevancia ya que una de las principales estrategias, dentro de una política de 
actuación ante la crisis poco planificada y muy planificada ha supuesto la edición de 
varios planes de licitación de volúmenes considerables de obra pública, pero sobre 
todo en obras menores y no en grandes obras.  
 
Así pues la tesina procede a estudiar las estrategias empresariales que han adoptado 
las constructoras, con estrategias ya consolidadas como la diversificación, la 
concentración, la internacionalización, las colaboraciones público privadas o 
especialización. Se evalúa cómo han cambiado estas estrategias durante la crisis, 
desde un doble punto de vista.  
Por un lado se estudian las memorias, los informes y la información de las páginas 
webs de las constructoras representativas seleccionadas para el estudio y por otro 
lado se comparan estas estrategias con las que se derivan de varias entrevistas con 
los Directores Generales de varias constructoras en Cataluña. El resultado es una 
comparativa interesante y no esencialmente coincidente sobre las estrategias que 
marcan las grandes empresas constructoras a nivel general, y la realidad que se vive 
en las delegaciones de construcción en Cataluña, que se asimilan mucho más a la 
situación de las constructoras medianas catalanas.  
 
Finalmente se abarca el tema de la RSC en el sector, y particularmente en las 
constructoras, con un análisis cualitativo de las memorias de sostenibilidad y de las 
entrevistas realizadas, así como con un estudio multicriterio para las constructoras 
medianas catalanas. En este sentido, se apunta que la RSC ha sufrido un descenso 
proporcional al resto de áreas de negocio de las constructoras debido a la crisis, pero 
que la gran mayoría de ámbitos de la RSC las empresas los empiezan a tener bien 
asimilados y por tanto siguen su crecimiento sostenido, con el consiguiente fomento de 
la RSC en el futuro.  



ABSTRACT 
THESIS Civil Engineering / 722-TES-CA-4239 
Spanish construction companies in the crisis. New strategies and the emergence 
of Corporate Social Responsibility.  
Author: Oriol Cortada i Fusté 
Professor: Àlvar Garola Crespo 
 
In late 2007 a major financial crisis erupted in the U.S. and quickly had an impact all 
over the developed countries. This crisis specially affected Spain and largely to its 
construction sector. However, this crisis brings an opportunity to emerge with better 
strategies and strengthened Corporate Social Responsibility policies.  
The construction sector in Spain has been characterized in the last ten years for 
sustained and exuberant growth, motivated by the expansion of the housing bubble. 
The crisis also led to the bursting of this bubble, virtually eliminating the housing market 
and ripple effects throughout society.  
 
In this sense, the thesis aims to study the origin and effects of the crisis, both globally 
and at the level of Spain and particularly in Catalonia, with special emphasis on how 
this has affected the construction sector.  
This analysis of the sector - where there is a general sinking – has been taken from the 
macroeconomic point of view, with large magnitudes such as GDP, GVA of 
construction, cement consumption or market values, but also has added value, with 
work in detail.  
 
An important aspect of the thesis talks about the reaction of the public sector in Spain, 
strategies to mitigate the crisis from the government and how these strategies have 
affected the construction sector. This has special relevance since one of the main 
strategies, by the way very late and little planned ones, involve the publication of 
several plans with large amounts of public constructions, but especially on smaller 
works and not in great constructions.  
 
Thus, the thesis proceeds to examine the business strategies that the construction 
companies have adopted, some very consolidated ones, such as diversification, 
concentration, internationalization, public-private partnerships or specialization. It 
assesses how these strategies have changed during the crisis, from two points of view.  
 
On one hand, reports and information from the websites of selected representative 
companies are studied and on the other hand these strategies are compared with 
those derived from several interviews with the General Managers of some construction 
companies in Catalonia. The result is an interesting comparison and not specially 
coincident on strategies that the big construction companies make across the board, 
and the reality that exists in the delegations of construction in Catalonia, which are 
much more on the situation of Catalan medium companies. 
 
Finally, it talks about the issue of CSR in the construction sector, and particularly in the 
construction companies, with a qualitative analysis of sustainability reports and 
interviews, as well as a multi-criteria study for medium Catalan ones. In this way, the 
RSC has fallen in proportion to other business areas of the companies due to the crisis, 
but the majority of areas of CSR have started to be well assimilated by the companies 
and therefore will follow sustained growth, with consequent promotion of CSR in the 
future.  
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Introducció 
 
Aquesta tesina forma part del final dels estudis d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
i es centra en una de les facetes que existeixen dins de la professió, que és l’activitat 
empresarial en la construcció, les constructores. 
 
La motivació personal de la present tesina és l’estudi de la realitat actual en el sector 
de la construcció. Amb les perspectives d’acabar els estudis d’Enginyeria de Camins, 
el fet d’incorporar-se al mercat laboral, en una situació de crisi important, resulta un 
enigma.  
 
En aquest sentit, donat el moment de conjuntura actual amb una crisi flagrant que 
durarà temps, i relacionant inquietuds pel moment que estem vivint, amb inquietuds 
empresarials així com l’enginyeria civil, en surt la voluntat de crear un document en 
base a la indagació de la realitat que s’està vivint en el sector, a fi de be de conèixer-lo 
amb molta més profunditat d’ara endavant. 
 
El fet d’estudiar un àmbit tant gran com és la crisi mundial i la construcció, ha suposat 
el principal entrebanc per a ser específic i concret, podent desenvolupar així un 
document de redacció interessant i de referència sobre la crisi a les empreses 
catalanes.  
La concreció ha anat de menys a més, des del gran marc que representa estudiar els 
orígens de la crisi financera als EUA, passant pels entrebancs dels principals països 
del món i fins arribar a l’afectació a Espanya i Catalunya.  
 
Les fonts d’informació han estat diverses, des de la consulta de diverses pàgines web 
d’organismes oficials, com el Fons Monetari Internacional o dels propis governs, a 
d’altres pàgines de referència exclusiva de la crisi.  
Tanmateix hi ha molts llibres al mercat que parlen de la crisi, de la crisi a Espanya i de 
les maneres de sortir-ne, tant des de la perspectiva macroeconòmica, com des de la 
perspectiva societària. En aquest sentit, la lectura de diversos d’aquests llibres ha 
estat molt enriquidora, sobretot amb un gran aprenentatge de conceptes econòmics.  
 
Un aspecte important i motivant de la tesina també era observar quin havia estat el 
comportament de l’Administració pública, com a agent principal de totes les grans 
obres, sobretot civils. En aquest sentit s’han valorat els plans anticrisi del govern 
estatal actual, amb una valoració relativament bona i sobretot amb una sensació de 
poca planificació de llarg termini. Aquesta valoració serveix per entendre el camí que 
pot seguir la recuperació a l’estat.  
 
En el sí d’estudiar el sector de la construcció, aquest també representa un tema de 
gran abast, i per tant no s’ha escollit de fer-ne tant sols un anàlisi des del punt de vista 
de la seva solvència empresarial, capitalització borsària o altres indicadors econòmics, 
sinó anar més a fons.  
 
Tot i això, s’ha fet aquest estudi detallat dels indicadors macroeconòmics del sector a 
través de fons com la patronal SEOPAN, el Ministeri o els diversos organismes 
d’estadística oficial on s’ha pogut detallar la davallada del conjunt de tots els indicadors 
del sector. L’estudi de les causes de la crisi al sector, com a conseqüència de la crisi 
financera mundial i de la crisi a Espanya  
 
Una de les motivacions importants del present estudi era poder entrar dins de les 
empreses i veure com funcionen, com es comporten i qui i com son els seus directius, 
en gran mesura responsables de l’activitat de l’empresa.  
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Per a aquesta labor d’estudi de les constructores es va decidir aportar un valor afegit al 
treball, i obtenir també un gran valor afegit personal, realitzant una sèrie d’entrevistes 
personals i amb profunditat als Director Generals de les principals constructores que 
operen a Catalunya.  
Per a aquest treball, es va escollir una mostra de 9 empreses representatives de 
diverses mides amb presència dels grans grups, les grans constructores catalanes i 
les mitjanes catalanes.  
Les empreses seleccionades es van escollir en funció de la possibilitat d’establir 
contacte amb la D.G. a través de contactes personals i amb cartes de recomanació a 
través de l’amistat amb algun representant important del sector. En aquest sentit les 
empreses seleccionades van ser Ferrovial, Acciona, OHL, COMSA, COPISA, Copcisa, 
Acsa-Sorigué, Proinosa i Rubau.  
 
Un cop seleccionades les empreses i fets els contactes, no tots aquests van ser 
fructífers i tanmateix tant sols 4 de les 9 empreses van concretar la possibilitat de fer 
l’entervista. Aquestes empreses van ser Ferrovial, Acciona, OHL i Copcisa, que van 
respondre àmpliament a totes les qüestions plantejades.  
 
En base a les entrevistes amb aquestes empreses representatives, s’han pres les 
conclusions, també completada amb la informació que les 9 empreses d’estudi 
ofereixen a les seves webs, els seus informes anuals o també amb informació d’altres 
estudis del sector, especialment del Gabinet d’Estudis Econòmics.  
 
Arrel de tota aquesta informació de primera ma i de fonts d’informació fiable, s’ha fet 
un anàlisi de les principals dades de cada empresa, les seves estratègies generals, les 
estratègies particulars davant la crisi, i una comparativa interessant amb la opinió dels 
D.G.’s a Catalunya en relació a la central de l’empresa.  
 
A més, no es va voler deixar de banda el sector públic, com a sector especialment 
rellevant, i no semblava suficient tractar-ho des de la perspectiva de les estadístiques, i 
per tant es va optar per a fer també una entrevista a un dels responsables de GISA, 
l’empresa de gestió d’infraestructures de la Generalitat de Catalunya, concretament 
amb el seu D.G. de Planificació. 
Amb aquesta entrevista es va poder constar les opinions diferenciades en alguns 
aspectes entre el sector públic i el sector privat.  
 
Finalment, una altra de les motivacions importants del treball era poder estudiar un 
concepte molt interessant com és la RSC, descobert personalment arrel d’una 
assignatura amb el tutor de la tesina anomenada Desenvolupament, Cooperació i 
Responsabilitat Social de les Organitzacions. 
 
La Responsabilitat Social Corporativa és un nou món, una nova dimensió, que sobretot 
planteja una recuperació i un treball conjunt, del que han de ser els valors del ségle 
XXI també dins de l’empresa. S’ha revisat una quantitat enorme de pàgines web amb 
informació, estudis i indicadors, així com d’altres tesines anteriors, per acabar 
realitzant un estudi de la implantació d’aquestes estratègies a l’estat.  
 
Una de les motivacions inicials de la tesina era veure també si la RSC podia tenir una 
gran oportunitat amb la Crisi. A l’inici de la crisi econòmica, sempre es va parlar d’una 
crisi a causa d’una crisi de valors, d’una crisi de la cultura de l’esforç i d’un augment de 
l’agressivitat, ambició, especulació i manca de responsabilitat de determinades 
empreses i bancs. En aquest sentit, tot apuntava a que una nova cultura de la 
responsabilitat ressorgiria amb la crisi com a oportunitat.  
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Al llarg del treball s’observa que això no ha estat tant així, però sí que hi ha hagut 
alguns avanços significatius, tot i que el debat està encara sobre la taula.  
 
Tanmateix, per a poder aprofundir en l’estudi de la RSC com a oportunitat del sector 
de la construcció, a banda de les fonts generalistes anteriors s’ha fet d’una banda un 
estudi de les webs i memòries ambientals de les constructores seleccionades, així com 
una sèrie de preguntes específiques sobre la RSC en el moment actual a les 
constructores.  
A més, en el cas de les empreses que no disposaven d’informació substancial sobre la 
RSC, s’ha continuat amb un estudi iniciat per una altra tesina sobre la RSC a les 
Pimes de la construcció del 2008, fent una nova actualització de l’anàlisi multicriteri en 
aquest any 2010. 
 
Finalment, després de tots aquests estudis, que han anat del gran al petit, de 
l’internacional al nacional, de les webs dels grans grups a les opinions dels seus 
directors, s’ha pogut arribar a les conclusions del treball. 
 
Ha estat molt interessant realitzar la present tesina per haver après sobre una gran 
quantitat de conceptes econòmics i macroeconòmics en profunditat, per haver viscut 
les constructores per dins, i per haver tingut la possibilitat d’estudiar un aspecte que ha 
de prendre cada cop més importància, com és la RSC a les empreses.  
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Objectius  
 
Els objectius del present document son:  
 

1. El primer dels objectius és familiaritzar-se amb el món econòmic global i 
d’economia de l’empresa en base al coneixement del vocabulari principal i els 
conceptes bàsics que s’han de dominar i aplicar diàriament per a prendre 
estratègies empresarials en una constructora. 

 
2. En segon lloc la tesina te la vocació d’entendre i explicar de forma entenedora 

la crisi econòmica mundial, com està afectant al món, a Europa, al país i 
particularment explicar com està afectant al sector de la construcció al país. 

 
3. En tercer lloc la tesina pretén fer un breu anàlisi de la configuració del sector de 

la construcció a Espanya i a Catalunya, per veure com està organitzat, quins 
son els rols que s’estableixen, quina és la realitat del sector i la realitat del teixit 
empresarial en un dels sectors pesants de l’economia del país. 

 
4. De la mateixa manera, i com a element principal, s’espera estudiar quines son 

les estratègies de les empreses constructores Espanyoles i Catalanes per 
afrontar la crisi, segons la seva dimensió. 

 
5. Finalment, també es vol valorar quin és l’estat d’implantació de la RSC dins del 

sector de la construcció, així com sobretot valorar la oportunitat o amenaça que 
està suposant per aquestes activitats responsables de les empreses dins del 
context de crisi. 

 
6. De forma paral·lela, aquesta tesina vol aportar també un valor afegit en tant 

que representi una bona guia per conèixer com està afectant la crisi al sector 
de la construcció, així com esdevenir una feina de recerca i de formació tot i 
entrevistant diversos alts càrrecs d’empreses constructores a Catalunya per tal 
de conèixer les seves empreses i les activitats i estratègies que estan 
realitzant. 

 
Un cop treballats tots els aspectes de la tesina, s’espera poder comprovar que s’han 
assolit els objectius en l’apartat Conclusions. 
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Capítol 1 
 
Responsabilitat Social Corporativa 
 
 
1.1 Concepte de Responsabilitat Social Corporativa 
 
La responsabilitat social corporativa (RSC), o també anomenada responsabilitat social 
empresarial (RSE) pot definir-se com la contribució activa i voluntària a la millora 
social, econòmic i ambiental per part de les empreses. La RSC va més enllà del 
compliment de les nomes i lleis, i suposa un pas cap endavant pel que al valor afegit 
de les empreses respecta. 
Per a la Organització Internacional del Treball (OIT), la responsabilitat social de les 
empreses es el conjunt d’accions que prenen en consideració les empreses per a que 
les seves activitats tinguin repercussions positives sobre la societat i que reafirmen els 
principis i valors pels que es regeixen, tant en els seus processos interns com en la 
seva relació amb els demés actors. Val a destacar que la RSC és una iniciativa de 
caràcter voluntari, en gran part. 
 
El concepte de RSC ha anat prenent força des dels anys 90, encara que alguns 
asseguren que les bones pràctiques en l’empresa començaren ja 30 anys abans. 
Ha estat en els últims anys quan realment ha explotat, per una major conscienciació 
social cap al medi ambient, la globalització i l’acceleració de l’activitat econòmica i el 
desenvolupament  de les noves tecnologies. 
 
Actualment hi ha  molta bibliografia sobre la RSC, i moltes organitzacions de tota mena 
es dediquen a difondre els conceptes de la RSC, però sense dubte, un dels documents 
claus de la RSC és el Llibre Verd Europeu, sobre la RSC. 
Avui en dia, fins i tot les petites i mitjanes empreses (PYMES) estan deixant de veure 
aquestes bones pràctiques com una cosa exclusiva de les grans corporacions i estan 
incrementant la seva atenció en les pràctiques de la RSC. 
 
 
1.1.1 Orígens i tendències en la RSC 
 
En aquest sentit, diversos autors parlen dels beneficis de la RSC, no tant sols com a 
activitat positiva per a la societat, sinó del valor afegit i màrqueting encobert que 
suposa per a les empreses. En realitat, si totes les empreses fossin socialment 
responsables, tot i que seria òptim, desapareixerien els avantatges competitius de les 
que la practiquen. 
 
En aquest sentit, no tots els autors estan d’acord amb la necessitat o fins i tot la 
conveniència de la RSC. Per exemple, Milton Friedman, famós economista, sosté que 
la única missió social de l’empresa és la d’augmentar els dividends per als seus 
inversors, dins de la llei i de les normes ètiques pròpies de l’economia de mercat, amb 
lliure competència i suficient informació. Amb tot això, Friedman afirma que la RSC no 
tant sols no es necessària, sinó que podria anar en contra de la missió bàsica de 
l’empresa que és la de maximitzar beneficis per a crear riquesa. 
 
Tot i això, altres molts autors es contraposen a aquestes afirmacions, juntament amb 
moltes organitzacions no governamentals i organitzacions econòmiques mundials, 
defensant la RSC com un element que pot encaixar perfectament dins de les tesis que 
postulen que les condicions per a l’òptim competitiu impliquen la maximització del 
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“valor social”. I és aquí on al RSC pot entendre’s dins d’una economia de mercat. Com 
una síntesi i una branca sencera que englobi tots els processos ètics que ha de 
considerar una empresa per maximitzar el valor social. 
 
En principi, en un escenari de competència perfecte i amb unes lleis i uns sistemes de 
contractes suficientment bons, no faria falta apel·lar a la ètica empresarial, doncs entre 
regulacions i consumidors, les millors empreses en tots els sentits serien les que 
triomfarien. En aquest sentit, donat que la majoria d’escenaris de l’economia actual no 
son de competència perfecte i que hi ha molts aspectes que les lleis no abasten, és 
necessari tenir en compte com aplicar la ètica i el sentit comú empresarial, articulant-lo 
com a Responsabilitat Social Corporativa. 
 
Però també podem veure la RSC com un aspecte positiu per a la eficiència 
econòmica. En aquest sentit, les empreses es mesuren pel seu balanç de comptes i 
per el seu compte de resultats; la RSC pot tenir un paper positiu en aquest marc, fins i 
tot quan, per exemple, els consumidors estan disposats a pagar un preu més elevat 
perquè perceben un valor afegit en els bens obtinguts. O quan els costos disminueixen 
com a conseqüència de la RSC. 
Encara que el cas pot ser més complex quan s’interpreti com a punt d’interès la 
maximització econòmica de la RSC, doncs aleshores les empreses deixarien d’afegir-
hi res d’extra passant a ser una oportunitat de negoci més. 
 
En aquest sentit la RSC ajuda a implementar la ètica a l’empresa, per a poder prendre 
decisions que siguin a la vegada eficients i ètiques. 
 
 
1.1.2 Els aspectes fonamentals de la RSC 
 
Podem observar que la RSC es debat en diverses facetes relacionades amb l’activitat 
empresarial i el seu entorn, prenent com exemple la definició de la Comissió de les 
Comunitats Europees (2001): La RSC és la integració voluntària, per part de les 
empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions 
comercials i les seves relacions amb els interlocutors. Resulta oportú acompanyar 
aquesta definició amb les aportacions de Lozano (2000) sobre les facetes de 
l’empresa: “l’empresa és doncs, una institució econòmica, però també sociològica, 
política, ètica, etc”. 
 
Així doncs, observades totes aquestes facetes de l’empresa, que pot o ha de cobrir la 
RSC, diversos autors coincideixen en basar-se en tres grans aspectes:  
 

• Faceta econòmica i de gestió 
• Faceta social i laboral 
• Faceta mediambiental i d’innovació 

 
En aquest sentit, poden crear-se els següents subgrups (segons la Fundació Empresa 
i societat): 
 

• Faceta financera 
o Activitat econòmica tradicional 
o Màxim valor per als accionistes 
o Rendibilitat ajustada al risc 
o Inversió 
o Creació de llocs de treball 
o Compliment de les normes 
o I+D+i 
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• Faceta corporativa 

o Comportament ètic dels directius 
o Bon govern 
o Transparència informativa 
o Pràctiques anticorrupció 

 
• Faceta humana 

o Relacions laborals 
o Satisfacció en el treball 
o Capital humà 
o Diversitat 
o Conciliació vida laboral/familiar 
o Respecte als drets humans i dels treballadors 

 
• Faceta mediambiental 

o Respecte per al medi ambient 
 

• Faceta social 
o Acció social 
o Altres projectes d’interès general i ciutadà 

 
 
1.1.3 Grups d’interès 
 
La RSC no tant sols resulta d’interès per a la empresa i per als seus accionistes, sinó 
que inclou molts més actors que tenen interessos en que les coses vagi millor. En 
aquest sentit cal introduir el concepte de grups d’interès o “stakeholders”, que 
representen totes les parts implicades de forma interna o externa en l’empresa i que es 
poden beneficiar de les accions responsables d’aquesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.1. Stakeholders o grups d’interès. Font: Elaboració pròpia. 
 
 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  4 

Això es confronta considerablement amb l’antic concepte de tant sols tenir en compte 
els accionistes “shareholders”, doncs avui en dia es donen tota una sèrie de sinèrgies 
empresarials i socials, on tots els grups d’interès volen i cal que treballin per ajuntar 
esforços per a la maximitzar la eficiència. 
 
En aquest sentit, les empreses cada vegada posen més interès en dinamitzar les 
relacions amb els grups d’interès amb transparència informativa, apostant pel diàleg i 
mantenint molts canals de comunicació oberts. De la mateixa manera les empreses 
estableixen cada vegada millors i més responsables relacions contractuals amb els 
grups d’interès. 
 
1.2 Normativa , avaluació i implantació de la RSC. 
 
Tot i que la RSC segueix essent per a tots els països de la UE un aspecte voluntari, hi 
ha moltes associacions, organitzacions i òrgans que emeten normatives voluntàries o 
guies.  
Des de la coneguda ISO, amb la seva 26.000 fins a organitzacions com Forética, que 
és el fòrum de responsabilitat corporativa d’Espanya o d’altres. 
Tots aquests indicadors i reguladors son estudiats a l’ANNEX 2.  
 
Tanmateix, l’estat d’implantació de la RSC a Espanya, des del punt de vista de les 
empreses, de l’administració i sector públic, dels sindicats i la societat s’estudia 
detalladament a l’ANNEX 2. 
 
Sobre la RSC a Catalunya, existeix un marc RSC per a les Pimes, amb estudis 
d’ESADE i amb el suport de les institucions catalanes, que aposten per la RSC. 
 
S’estudien els diversos indicadors existents sobre RSC a Espanya i el que s’observa 
és que d’una banda Espanya està situada a mitja taula dels països desenvolupats 
(posició 26) i que de l’altra banda, hi estan havent avenços importants els últims anys 
pel que fa a la implantació i el desplegament de la RSC com mostren els últims 
estudis.  
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Capítol 2 
 
La Crisi actual 
 
2.1  Introducció 

Des del 2007-2008, el món està immers en una 
profunda crisi, que te el seu origen en el sector 
financer, per tant és una crisi d’arrel financera, però 
on es barregen molts altres conceptes, actors i 
tipus de crisis associades i subsidiàries a més de la 
financera. 

A més, en el cas de la crisi actual es barreja una 
crisi financera amb origen en els baixos tipus 
d’interès interbancari a Estats Units, l’esclat de la 
bombolla immobiliària, una crisi mundial d’aliments i 
una crisi estructural –en països com Espanya– del 
model clàssic de producció industrial, provocada en 
gran mesura per la globalització.  

En els següents capítols es pretenen desgranar els conceptes fonamentals del que és 
una crisi, així com quins tipus de crisis hi ha, crisis històriques rellevants i com està 
afectant aquesta crisi a nivell global, espanyol i català, així com analitzar l’esclat de la 
bombolla immobiliària. 

2.1.1 Concepte de crisi i tipus de crisi 

Sobre el concepte de crisi:  

Una crisi econòmica és una degradació sobtada i brusca de l'activitat econòmica i de 
les perspectives econòmiques. Porta cap a un període de ralentiment econòmic o, 
encara més greu, a una recessió econòmica. Karl Marx va ser l'autor del concepte de 
crisi econòmica com una part important de la teoria marxista, referint-se a la brusca 
transició cap una recessió. 

Realment entenem per crisi, col·loquialment, a un període de recessió econòmica, des 
de l’inici de la davallada que és “l’entrada a la crisi o la desacceleració econòmica”, el 
període de maduració pròpiament dit com “la crisi o la recessió” i la sortida de la crisi o 
“la recuperació” econòmica. 

La teoria dels cicles econòmics considera que les crisis econòmiques són 
esdeveniments recurrents de la història econòmica. Tot i això, aquest punt de vista no 
és compartit per tothom. Basant-se en l’observació de les depressions econòmiques 
que havien afectat periòdicament l’economia europea després de 1825, Karl Marx 
descriví la crisi com un dispositiu històricament inevitable. Segons Marx, aquestes 
crisis eren “crisis de sobreproducció”. 

A la inversa, els economistes liberals veuen en el sistema, la possibilitat d'autoregular-
se. Adam Smith, al segle XVIII, n'és de fet l'ardent defensor i partidari, on ell esmenta 
la intervenció de la “mà invisible del mercat”. 
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La majoria dels economistes contemporanis estimen que cal regular determinats 
mercats. Aquest paper regulador és tornat a l'Estat, que ha d'efectuar mesures 
governamentals, especialment d'incitació (subvencions o desgravaments fiscals) i de 
taxes suplementàries (per exemple una taxa sobre el carboni o l'emissió de CO2 a 
l'atmosfera). 

Tanmateix el Keynesianisme estima que l'Estat ha d'intervenir per rellançar l’economia 
durant els períodes de crisi, assolint grans valors d’endeutament públic. 

La concepció de crisi econòmica ha permès també posar en evidència el fet següent: 
l’economia depèn molt de fenòmens d'anticipació, és a dir, en gran part, de la 
confiança que els individus puguin tenir en l’economia i en el futur. Al contrari, la 
perspectiva de períodes problemàtics o d’anticipacions negatives pot provocar una 
crisi econòmica o accelerar-ne els efectes. 

Sobre els tipus de crisis que hi ha:  

• Crisis cícliques 
• Crisis de subsistència 
• Crisis energètiques 
• Crisis d’oferta 
• Crisis de demanda 
• Crisis financeres 
• Crisis de model productiu 
• Bombolles econòmiques 

 

• Crisis cícliques:  

El concepte de crisis cícliques prové de les teories de Karl Marx. Aquest sostenia que 
aproximadament cada vitl anys i mig el capitalisme registra una crisis. Les teories 
sobre la duració i l’evolució de les crisis son nombroses. Els cicles econòmics poden 
veure’s com intervals de desenvolupament i creixement que produeixen les crisis 
cícliques.  

L’economia capitalista es desenvolupa necessariament en oscil·lacions cícliques que 
alternen la prosperitat, crisis, recessió i reactivació. Això passa a tots els països on 
l’economia s’ha desenvolupat, però no necessariament la crisis i les diferents fases del 
cicle econòmic succeeixen simultàniament a tots els països ni en totes les branques de 
l’economia.  

• Crisis de subsistència:  

Les crisis de subsistència eren –i són encara en alguns països subdesenvolupats– els 
períodes d’escassetat d’aliments produïts per males collites, que en d’altres temps al 
no estar integrada la producció en un sistema de mercat de major dimensió, produïen 
etapes de fam. Son èpoques amb conseqüències de desnutrició, mortalitat i malalties, 
així com conflictes socials, militars i/o polítics. 

Son crisis pròpies de l’era pre-industrial, amb l’agricultura i la ramaderia com a únics 
elements productius. Els cicles econòmics, en aquestes circumstàncies es reduïen als 
cicles naturals i a les collites.   



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  7 

• Crisis energètiques: 

Una crisis energètica és una gran mancança o una gran pujada de preu en el 
subministrament energètic en una economia. Normalment fa referència a la disminució 
de la disponibilitat de petroli, electricitat o altres recursos naturals. Normalment 
aquestes crisis transcendeixen a la resta de l’economia provocant petites o grans 
recessions.  

• Crisis d’oferta: 

És la crisi econòmica provocada per un desequilibri en el mercat que presenta alguna 
anomalia en l’oferta. Com per exemple que hi hagi una manca d’algun recurs natural o 
energètic.  

• Cisis de demanda:  

És el tipus de crisi econòmica produïda per un desequilibri del mercat que presenta un 
defecte de demanda. És la interpretació clàssica de la crisi de 1929, on fins un 
moment hi havia hagut molta demanda de valors borsaris i sobtadament la demanda 
va caure en picat per un canvi en la confiança i les expectatives. 

• Crisis financeres:  

Les crisis financeres son les crisis econòmiques que tenen com a principal factor la 
crisi del sistema financer, és a dir, no tant la economia productiva de bens tangibles 
(indústria, agricultura), que pot veure’s afectada o ser-ne la causa estructural, però no 
és el centre o origen de la crisi, sinó fonamentalment el sistema bancari o el sistema 
monetari, o ambdós. 

La importància del sistema financer radica  en la missió fonamental que compleixen en 
les economies de mercat. En una economia de mercat el sistema financer és qui capta 
l’excedent dels estalviadors i el canalitza cap als prestataris públics o privats. Una 
missió fonamental perquè en general els estalviadors i els inversors no coincideixen 
com tampoc coincideixen els desitjos en quant a liquiditat, seguritat i rendibilitat dels 
actius emesos pel sistema financer, i per tant aquests els han de transformar uns en 
uns altres per tal de complir els desitjos dels estalviadors.  

• Crisis de model productiu 

Les crisis de model son crisis no tant sols econòmiques, on un model deixa de 
funcionar o es torna obsolet. En aquest sentit, sovint s’aplica el concepte de crisi de 
model productiu al fet de que les bases del sosteniment productiu d’una economia 
estan perdent pes específic i estan deixant de tenir el pes anterior. 

La demanda de certs factors productius (agricultura, indústria pesada, indústria 
manufacturera, etc) cau ja que hi ha una pèrdua de competitivitat en el mercat degut a 
l’entrada de nous actors més potents i més competitius –més oferta- i per tant la oferta 
autòctona se’n ressent havent de tancar molts negocis. 

Això ha passat al llarg de la història moltes vegades forçat per les obertures dels 
mercats a l’exterior, per les innovacions tecnològiques i pels canvis en la demanda de 
la societat. 
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• Bombolles econòmiques: 

Una bombolla econòmica (també coneguda amb el nom de bombolla especulativa, 
bombolla de mercat, bombolla financera o crash borsari) és un fenomen borsari que es 
presenta sempre que es negocien preus que difereixen considerablement dels valors 
intrínsecs. Les causes de les bombolles encara no estan clares i no hi ha acord al 
respecte, però si que tenen a veure amb les tendències i de l’especulació. 

Degut a que sovint és difícil observar els valors intrínsecs en els mercats de la vida 
real, les bombolles son normalment identificades tant soles en retrospectiva, quan 
apareix una caiguda sobtada de preus. Aquesta caiguda es coneix com el crash o 
l’esclat de la bombolla. En una bombolla immobiliària, no es poden preveure les 
fluctuacions dels preus basant-se tant sols en la oferta i la demanda, ja que poden 
variar caòticament.  

Les fases de les bombolles son l’enlairament, on apareixen les compres especulatives 
esperant vendre a majors preus que els de compra, l’exuberància, l’etapa crítica, on 
comencen a escassejar els compradors i s’inicien les vendes i l’esclat o crack. Quan el 
crash ha fet tot el recorregut i aquell bé ja ni tant sols pot ser admès pel mercat per 
sota del preu intrínsec o del seu nivell natural, això es coneix amb el nom de crack. 

Hom considera que les bombolles econòmiques son negatives perquè comporten una 
assignació inadequada de recursos, destinant una bona part dels recursos a finalitats 
improductives : tant sols a l’alimentació de la bombolla. Però a més, el crash i el crack 
finals poden destruir una gran quantitat de riquesa i produir una profunda crisi 
continuada, com la història ha demostrat.  

 

• Tipus de crisis segons la seva forma: 

Segons la forma de les crisis 
tenim diversos tipus, en “V”, on 
es donaria una baixada sobtada 
amb una recuperació 
relativament ràpida, solen durar 
1-2 anys; en “L”, on es donaria 
una baixada molt ràpida i una 
recuperació molt lenta, i poden 
durar 5 anys o més; en “W” on hi 
hauria una primera recuperació 
des del punt de crash però 
aquesta recuperació es tornaria 
a trencar amb una nova onada 
de recessió, solen durar 3-4 
anys o més (ja que la 
recuperació final podria ser en L 
també) i finalment les crisis en 
“O” o cícliques, que ja s’han 
descrit anteriorment.  

 

 

Tipus de crisis segons la seva forma 

TIPUS “V” TIPUS “W” 

TIPUS “O” TIPUS “L”
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2.1.2  Els efectes de les crisis. 

Les crisis comporten canvis i comporten etapes de recessió. La recessió es podria 
donar de forma suau i continuada, però és en el cas de donar-se de forma sobtada i 
abrupta que parlem de crisi.  

S’entén per recessió el període en que disminueix l’activitat econòmica d’un o més 
països, mesurada essencialment a través de la baixada del producte interior brut real, 
durant un període llarg de temps, almenys dos semestres consecutius.  

Es sol caracteritzar per una reducció de gairebé totes les variables econòmiques com 
son: La producció de bens i serveis, el consum (sovint la davallada és especialment 
greu en vivendes i automòbils), la inversió (per reduir la despesa), l’ocupació (cau la 
producció la llei d’Okun demostra que això afecta a la desocupació), cau el benefici de 
les empreses, cauen les cotitzacions dels índex borsaris, baixa la inflació i es 
desaccelera l’increment de salaris i preus industrials.  

En una crisis sempre hi ha sectors més perjudicats que d’altres. Un dels sectors més 
sensibles a les variacions de l’economia és la construcció. A més, en països on sovint 
l’estalvi és en forma de bens immobles, la construcció va estretament lligada a les 
perspectives econòmiques. Tanmateix, el fet de que els crèdits hipotecaris immobiliaris 
caiguin dràsticament de mans del sector financer, també provoca una davallada en 
aquest sector estructura de l’economia, així com en tots els subsectors associats a la 
construcció.  

En el cas d’una ciris financera com l’actual, la variació dels sectors primaris no és tant 
sensible com la variació de sectors industrials i de la construcció, i més encara en 
general el sector serveis. Quan el consum cau, tant des de la perspectiva pública com 
privada, ho fa seguint corbes d’oferta i demanda de diversa elasticitat, i per tant els 
bens de primera necessitat cauen menys que els bens de luxe. En aquest sentit, un 
dels sectors clarament perjudicats per la crisi és la indústria de l’automòbil, ja que les 
vendes de vehicles cauen molt dràsticament.  

Com afecta una crisi al sector públic? 

El sector públic és un dels sectors crítics en una crisi. D’una banda el poder executiu 
ha d’afrontar el govern d’un país on gairebé tots els indicadors econòmics estan en 
davallada. Això vol dir que el país és menys ric, la renta per càpita baixa i el poder 
adquisitiu de les famílies baixa. A més, com que es produeix menys activitat 
econòmica, la recaptació d’impostos baixa; per això baixa la recaptació dels impostos 
directes sobre patrimoni, societats, etc. i tanmateix baixa la recaptació per impostos 
indirectes com és l’IVA, que va directament lligat al consum. 

A més, l’estat te més despesa perquè ha de fer front a les prestacions socials com son 
els subsidis de l’Atur, ja que el nombre d’aturats augmenta moltíssim, i altres despeses 
col·laterals com sanitat i educació, on les famílies poden deixar d’invertir recursos 
propis.  

En el cas d’una crisi global, les importacions i exportacions es poden veure menys 
afectades (en relació amb els altres països competidors), però també cal tenir en 
compte que si l’activitat econòmica va a la baixa, probablement es doni una pèrdua de 
competitivitat respecte d’altres països i això pot encara agreujar les coses.  



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  10 

Una política possible és seguir el liberalisme econòmic clàssic, que bàsicament parla 
dels reajustaments propis del mercat i de que la crisi ha de superar-se a través 
d’aquesta pròpia regularització dels mercats.  

En el cas de que l’estat decideixi adoptar una política Keynesiana, d’intervenció en 
l’economia per a sortir de la crisi, això suposa que en el cas d’una crisi financera l’estat 
intervé per a salvar el sector financer, fent grans aportacions de capital a bancs i 
caixes per a rescatar-los i evitar la fallida, que podria comportar la pèrdua dels 
estalvies de moltes famílies. A més, cal mantenir la inversió o augmentar-la per 
intentar rellançar l’economia i això, en un paradigma de menys recaptació i de menys 
activitat econòmica, per a l’estat només hi ha 3 sortides:  

• Augmentar l’endeutament públic 
• Augmentar l’emissió de diner 
• Augmentar els impostos 

En qualsevol dels tres casos, la inflació pot esdevenir un problema greu. 

En cas de que el sector públic se segueixi endeutant per intentar reactivar l’economia, 
aquest fet pot acabar amb la “fallida” teòrica de l’estat, que hauria de deixar d’invertir 
en sec i podria crear el que es coneix com crisi en W. 

Les crisis en W son les crisis on hi ha una davallada molt forta inicialment pel motiu 
originari de la crisi, podria ser financer, però es va recuperant la normalitat gracies a 
les injeccions de capital i a l’endeutament de l’estat, que podria arribar a un moment de 
màxim endeutament i ruptura i per tant crear una nova crisi encara més profunda que 
l’anterior, ja que l’estat quedaria sense la possibilitat de sortir al rescat. En aquest cas 
la recuperació podria ser lenta i la sortida de la crisi allargar-se força anys. 

 

2.1.3  Sobre les principals crisis econòmiques de la història. 

Llista de les darreres crisis econòmiques 

• 1929-1937 : Gran depressió 
• 1973 i 1979 : Crisi del petroli de 1973 
• 1993 : Crisi del Sistema monetari europeu (SME) ; 
• 1994 : Crisi econòmica mexicana de 1994 
• 1997 : Crisi econòmica asiàtica de 1997 (Àsia del sud-est) ; 
• 1998 : Crisi financera russa de 1998 
• 1998-2002 : Crisi econòmica argentina 
• Cap als anys 2000-2001, la bombolla d'Internet es desinfla i provoca un alentiment 

econòmic. 
• 2002 : Crisi turca (devaluació de la lliura turca) 
• A partir de finals de 2007 : Crisi econòmica lligada a la crisi financera que esclata 

el 2007-2008, juntament amb l’esclat de la bombolla immobiliària. 

Llista de les bombolles esclatades més conegudes 

• Segle XVII: Tulipomania a Holanda. 
• 1720: Bombolla dels mars del sud.  
• 1929: Crack que provocà la Gran depressió ; 
• 1980 – 1990: Bombolla financera i immobiliària al Japó 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  11 

• 1997 – 2001: Bombolla de les (punt).com i el nou mercat Nasdaq  
• 2007 – 2008: Esclat de la bombolla immobiliària als EEUU i a la majoria de països, 

especialment també crítica a Espanya.  

 

2.2 Perspectiva mundial de la crisi actual 

La crisi que estem vivint es va iniciar el 2008, quan la majoria d’economies del món 
industrialitzat va entrar en una profunda recessió. És la primera vegada que es donava 
una recessió global simultània a totes les economies avançades -Estats Units, Europa, 
Àsia- i als països emergents. Està esdevenint la pitjor crisi financera des de la Gran 
Depressió.  

Segons l’economista nord-americà Paul Krugman, premi Nobel d’economia 2008, 
l’economia mundial no entrà en depressió en sentit propi, però si tornà l’economia de 
la depressió. El tipus de problemes que van caracteritzar l’economia mundial en els 
anys 30, no vistos des d’aleshores s’han instal·lat d’una forma sorprenent. Entenent 
per economia de la depressió que per primera vegada en dues generacions, les 
errades de l’economia pel costat de la demanda -despesa privada insuficient per 
utilitzar la capacitat productiva- s’han convertit en la limitació de la prosperitat per a 
gran part del món.  

Segons Krugman, aquesta crisi no s’assembla a cap de les que s’havien vist en el 
passat, però en canvi és idèntica a tot el que s’havia observat en el passat, amb la 
particularitat que, aquesta vegada, tots aquests elements es donen simultàniament: 
l’esclat de la bombolla immobiliària comparable al que va succeir al Japó a final dels 
80; una successió de pànics bancaris com els que es van donar en els anys 30 -si bé 
ara el principal afectat ha estat el sistema bancari a l’ombra i no la banca 
convencional-; una trampa de liquiditat als Estats Units, que recordava de nou a 
l'esdevingut al Japó; i, posteriorment, una interrupció dels fluxos de capital 
internacionals i una sèrie de crisi de divises massa similar al que va passar a Àsia a 
finals dels 90.  

La crisi ha tingut diverses causes interrelacionades que formaren un complex cercle 
viciós. Hi ha contribuït la pujada continuada del preu del petroli, l'increment del preu 
dels aliments i l’esfondrament d’una bombolla immobiliària centrada sobretot als Estats 
Units, que va provocar l’esclat de forma paral·lela d’una crisi financera. Al voltant de tot 
el món, diversos bancs d’inversió i comercials, grans i ben establerts, varen patir 
pèrdues massives que en alguns cassos arribaren a la fallida. 

El Fons Monetari Internacional (FMI) va revisar de nou a la baixa les previsions de 
creixement i estimà al mes d’abril de 2009 que el creixement mundial recularia entre el 
0,5% i l'1%. Feia seixanta anys que el creixement mundial no reculava.  
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Font:  Elaboració pròpia a través de dades FMI (Data maper). 

 

2.2.1 Orígens de la crisi financera 

La crisi financera global es va iniciar l'estiu del 2007, i la seva gravetat fa que se la 
compari amb la famosa crisi produïda després del crac borsari de l'any 1929, però el 
seu origen es remunta als anys precedents. Es poden destacar quatre factors 
principals. De fet, no hi va haver una sola crisi, sinó tres: la financera, amb 
repercussions sobre els sectors immobiliari i bancari; l'energètica, causada per la 
pujada del preu del petroli; i l'alimentària, deguda a l'encariment dels aliments. 

Però els orígens els hem d'anar a buscar el 2001, quan Alan Greenspan –President de 
la Reserva Federal dels EUA-, per evitar el col·lapse de la borsa després del fiasco de 
les punt.com –valors tecnològics-, va reduir els tipus d'interès des de 6,5% al 2,5% en 
menys d'un any. Amb aquests tipus tan baixos, els bancs van buscar la rendibilitat en 
les famílies amb pocs ingressos i amb una alta probabilitat de no poder tornar la 
hipoteca, famílies anomenades subprime. En tenir un risc superior, aquestes famílies 
pagaven un interès més alt. Els bancs van pensar que el perill quedava mitigat pel fet 
que el preu dels habitatges estava pujant: si algun dia tenien problemes, van pensar, 
les famílies podrien vendre la casa a un preu superior al de la hipoteca, cosa que els 
permetria tornar els diners. 

Els marges dels bancs en aquestes operacions eren tants petits que el volum s'havia 
de multiplicar per obtenir rendibilitat. Com que el nombre d'hipoteques estava limitat 
per la regulació de Basilea, els bancs van crear uns fons d'inversió paral·lels 

2007 2008

2009 2010 P

10% o més       0% - 3%
 
6% - 10%                          menys del 0% 
 
3% - 6%                          sense dades 

Variació del PIB per països al món. 2007 – 2010 (previsió) 
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anomenats conduits que compraven les hipoteques als bancs i aquests recuperaven 
els diners. Al seu torn, les empaquetaven i reempaquetaven de forma tant complexa 
que aconseguien ratings d'AAA, que indiquen risc mínim, i les venien a bancs 
d'inversió, retroalimentant el sistema com una bola de neu. Però per molt sofisticats 
que fossin, la darrera garantia era la hipoteca suprime que al seu torn estava basat en 
que la pujada del preu de l'habitatge no tindria límit. 

Quadre sinòptic d’explicació de la gènesi de la crisi 

 

Font: Elaboració pròpia 

Hipoteques subprime 

Les hipoteques subprime als Estats Units fou l'instrument financer que va actuar 
d'espoleta. Es tracta d'un crèdit hipotecari concedit a clients de baixa solvència, els 
quals, conseqüentment, presenten un risc més elevat d'impagament que els clients 
«normals». La qualificació de subprime s'aplica quan es concedeixen a persones amb 
un historial de crèdit problemàtic o que no aporten tota la documentació necessària 
(per exemple, sobre les fonts d'ingressos). També es considera que la hipoteca és 
subprime si la seva quantia representa més del 85% del preu de l'habitatge finançat o 
si el pagament mensual supera el 55% dels ingressos disponibles. En ser més 
arriscades, els clients han de pagar un diferencial sobre el tipus de referència entre el 
2% i el 3% superior al d'una hipoteca estàndard o prime. 

Ni el banc central dels EUA ni cap altre regulador havien dissenyat una regulació 
mínima per evitar abusos en la concessió d'aquest tipus d'hipoteques. Els comercials 
de les institucions de crèdit tenien el salari vinculat al volum que aconseguien col·locar, 
i el que menys importava era si el risc era assumible per part del banc o de la caixa. És 
a dir, sense valorar si la probabilitat que el client pogués tornar el préstec era raonable. 

Però aquests crèdits tòxics es van escampar per tot el món. La majoria de les 
hipoteques de baixa qualitat van ser atorgades per entitats financeres no prenedores 
de dipòsits, que es desprenien d’aquestes hipoteques i les venien a bancs comercials 
o bancs d’inversió, els quals, al seu torn, «empaquetaven» les hipoteques barrejades 
en blocs i emetien bons de titulació de deute que utilitzaven les hipoteques subprime 
originals com a garantia o col·lateral. I aquests nous bons van ser distribuïts a tot tipus 
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d'inversors institucionals –fons d'inversió, companyies d'assegurances, tresoreries 
d'institucions de crèdit– en una multitud de països. 

Els bons hipotecaris subprime no cotitzaven en mercats organitzats i la seva 
complexitat era molt alta, per això se solien utilitzar models matemàtics sofisticats per 
calcular-ne el preu. Tanmateix, l'increment de la morositat hipotecària va obligar a 
reconèixer que alguns dels productes financers no podrien recuperar el capital invertit. 
Aquesta incertesa sobre el valor real d'aquests actius es va transformar en una crisi de 
confiança que es va difondre per tots els mercats financers. El mercat interbancari, on 
els bancs es presten diners, va començar a patir fortes tensions, en créixer la 
desconfiança sobre la capacitat dels participants d'afrontar les obligacions financeres. 

Bombolla immobiliària 

L'increment del preu de l'habitatge durant els anys anteriors a l'esclat de la crisi va ser 
espectacular, i s'inflà una enorme bombolla especulativa dels actius immobiliaris 
sobretot als Estats Units. Fins al punt que les famílies solien ampliar les hipoteques per 
finançar despeses corrents, com les vacances o la compra d'automòbils. La garantia 
era el valor de l'habitatge, sempre a l'alça. 

Diversos països desenvolupats, entre ells especialment Espanya, van veure com 
durant el decenni del 2000 el sector immobiliari es convertia en un dels motors de la 
seva economia, ja que va anotar taxes de creixement rècord any rere any i va impulsar 
el creixement de l’economia en general. A Espanya, els EUA i el Regne Unit, per 
exemple, els llocs de treball generats en el sector de la construcció entre el 2000 i el 
2007 van representar, respectivament, el 20%, el 14% i el 17% del total de llocs de 
treball generats. Un dels factors principals que va impulsar el creixement del sector 
immobiliari en la majoria de països va ser el baix nivell dels tipus d'interès reals. Això 
va reduir considerablement el cost de finançament i, en conseqüència, va impulsar tant 
l’oferta com la demanda. A Espanya, per exemple, els tipus d’interès reals van ser 
negatius la major part del temps entre el 2002 i el 2006. L'augment de la població i 
l'efecte de la generació del baby boom van constituir dos factors addicionals que van 
impulsar la demanda a Espanya.  

La desacceleració del sector és evident sense cap mena de dubte. Als EUA, el preu de 
l’habitatge fins al setembre del 2008 va caure un 26% en termes nominals des dels 
nivells màxims del 2006, i la inversió residencial un 40%. A Espanya, la desacceleració 
del preu de l’habitatge va començar una mica més tard.  

Com que les hipoteques se solien fer amb interès variable, quan el tipus d’interès es 
va disparar a partir del 2006, va començar a ser impossible per a milions de persones 
de classe mitjana i baixa a seguir amb els pagaments. Això va provocar que moltes 
propietats anessin a parar als bancs i el desinflament sobtat del mercat immobiliari. 

Encariment del preu del petroli i dels aliments 

S'ha sostingut que els augments enormes en els preus de les mercaderies venien com 
a conseqüència d'un període estès de crèdit fàcilment disponible i que la causa 
primària de la caiguda era excepcionalment financera. Això va portar a un increment 
important de l'atur així com a d'altres senyals de recessió global. 

Entre altres coses, l'encariment del petroli s'explica per la feblesa del dòlar, la 
proliferació d'especuladors, la inestabilitat política dels països productors i el pes 
creixent de potències emergents com la Xina i l'Índia. L'especulació i la incorporació al 
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mercat mundial de les potències emergents també és causa de l'increment del preu 
dels aliments, igual que la producció de biocombustibles (obtinguts de plantes com el 
gira-sol, la colza, els cereals...) i l'augment de la població. 

La crisi mundial d'aliments va provocar revoltes a diferents punts del planeta. El 
comerç mundial d'aliments es va veure afectat per la inestabilitat. La causa, 
principalment, fou l'auge de la indústria dels biocombustibles. La producció extensiva 
de cereals per a produir biocombustibles, com el blat de moro, en va disparar el preu. 
Així, el preu del blat i de l'arròs va pujar l'any 2007 un 130% i un 120% respectivament, 
i milions de persones a tot el món en van patir els efectes, fam i pobresa. El volum de 
blat de moro consumit pels vehicles dels Estats Units cobriria les necessitats 
alimentàries de 82 països. 

Quadre sinòptic d’explicació de l’inici de la crisi financera 

 

Font: Elaboració pròpia 

2.2.2 Els efectes mundials de la crisi 

Les primeres fallides simptomàtiques de la crisi 

El 2 d'abril de 2007 es produïa el primer avís, New Century Financial, l'entitat amb més 
pes en la concessió d'hipoteques subprime, reconeix formalment la seva suspensió de 
pagaments i se sotmet a un procés d'administració tutelada. El 16 d'agost de 2007, El 
principal banc hipotecari dels EUA, Countrywide Financial sucumbeix a la crisi. Encara 
que evitava in extremis la fallida després d'un préstec d'11.000 milions de dòlars 
concedit per diversos bancs, reconeix l'afectació i anuncia l'acomiadament de 12.000 
dels seus treballadors. 

 El 20 d'agost, però, les males notícies saltaven a Europa i es feia públic el rescat del 
banc regional públic alemany Sachsen LB per part d'un grup de caixes d'estalvis per 
valor de 17.300 milions d'euros. També a l'agost es produïa el rescat del banc alemany 
IKB Deutsche Industriebank amb una injecció de 3.500 milions d'euros, que, al final, va 
ser insuficient, i que, el 21 d'agost del 2008, era adquirit per la firma de capital privat 
Lone Star Funds. Però potser la fallida més dramàtica d'aquest període es produïa el 
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13 de setembre del 2007, quan el Banc d'Anglaterra havia d'acudir al rescat del 
Northern Rock, cinquè banc hipotecari del país, quan a les portes de les seves oficines 
es van formar cues de clients per retirar els dipòsits. 

Atès el caire que adoptaven els esdeveniments i per a evitar, en la mesura del 
possible, l'embargament de més habitatges, el 10 d'octubre del 2007 el govern dels 
Estats Units i membres del sector financer van crear la Hope Now Alliance, un 
programa de renegociació d'hipoteques subprime destinat a evitar, en la mesura del 
possible, l'embargament de més habitatges. L'any 2008 es va iniciar sense un horitzó 
clar de solució de la crisi. Però la realitat va superar els pronòstics més pessimistes. 
Entre el 14 i el 16 de març de 2008, la Reserva Federal feia un pas insòlit en impulsar 
(amb la garantia pública) un pla de rescat per al cinquè banc d'inversions del país, 
Bear Stearns, que, finalment, va ser adquirit per JP Morgan Chase. L'operació comptà 
amb el suport de l'administració Bush i la Reserva Federal dels Estats Units, per evitar 
que la fallida del banc generés una crisi de confiança i la propagació al sistema 
financer internacional. Això, però, no seria suficient per a evitar-ne la propagació.   

La pitjor crisi financera als Estats Units d’America 

Tot i que en un primer moment semblava que la decidida acció de la Fed havien 
aconseguit que la crisi toqués fons, el mes de setembre següent va ser, probablement, 
el pitjor de la història financera nord-americana. Atès el progressiu agreujament dels 
problemes de descapitalització, caiguda del valor de les accions i elevada 
desconfiança dels mercats, el 5 de setembre de 2008, el govern federal dels Estats 
Units va decidir intervenir les agències hipotecàries Fannie Mae i Freddie Mac, les 
quals garantien gairebé la meitat del total del mercat hipotecari nord-americà, que era 
d'uns 12 bilions de dòlars. El govern va assumir la gestió de forma temporal i els 
directius en van ser apartats. S'hi injectaren uns 200.000 milions de dòlars per evitar-
ne la fallida, de manera que seria la major operació de rescat de la història del país. 
Les accions de les dues companyies han caigut més del 90% durant el 2009 i 
segueixen a la baixa. 

Poc després, el quart banc d'inversions nord-americà, Lehman Brothers, feia fallida. 
Dos dies després, es coneixia la nacionalització parcial de la companyia 
d'assegurances AIG per part de la Reserva Federal, que adquiria el 79,9% de les 
accions de la primera asseguradora mundial i concedia un préstec per valor de 85.000 
milions de dòlars. AIG acabava de passar la pitjor crisi de la seva història després de 
reconèixer elevades pèrdues originades per crèdits subprime. El 25 de setembre, feia 
fallida Washington Mutual. Els clients havien començat a retirar els seus estalvis. Les 
accions queien. La institució, amb uns actius per valor de 309.731 milions de dòlars i 
2.600 oficines, tenia dificultats per operar amb normalitat. Era la major caixa d'estalvis 
dels Estats Units i es trobava al caire de precipici, per això el Govern federal va 
assumir el seu control i posteriorment JP Morgan Chase va comprar gran part de les 
seves operacions per 1.900 milions de dòlars.  

En especial després de l’experiència del col·lapse de Lehman Brothers, les autoritats 
econòmiques i monetàries de tot el món van ser molt conscients de la importància 
d'evitar la fallida d'entitats rellevants. L'ampliació de l'assegurança de dipòsits també 
va consolidar la confiança dels dipositants i va evitar els pànics, tan habituals durant la 
crisi del 29. De l'altra, l'actuació de les autoritats fiscals i monetàries per evitar una 
forta contracció del crèdit, la caiguda del nivell de preus i una recessió llarga era molt 
diferent de la del 29 i, fins i tot, de la del Japó. 
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Bernard Lawrence Madoff, de 70 anys, va ser arrestat l'11 de desembre de 2008 
després de ser acusat de ser el principal responsable d'una estafa piramidal amb 
milers d'afectats a tot el món. L'escàndol es va destapar quan l'agent comercial va 
confessar a la seva família que les seves operacions eren en realitat una piràmide 
financera, en què pagava la rendibilitat als inversors amb els diners que col·locaven en 
el fons altres persones. Madoff Investment Securities gestionava actius per valor de 
17.100 milions de dòlars i era un dels brokers més veterans de Wall Street, on havia 
treballat durant més de cinquanta anys. Va ser una de les societats que va participar 
en la creació del Nasdaq, contribució que va servir perquè Madoff ocupés la 
presidència del parquet novaiorquès.  

La recessió mundial 

El novembre de 2008, l'OCDE va publicar estimacions i previsions segons les quals 
diversos països membres (entre altres la Zona euro, els Estats Units i el Japó) tindrien 
un creixement negatiu el 2009 i coneixerien una pujada de l'atur, el nombre d'aturats 
en total països de l'OCDE passant de 34 milions a la tardor 2008 a 42 milions en 2010. 
De mitjana sobre els països de l'OCDE, el PIB disminuiria en un 0,4% el 2009 i 
creixeria en un 1,5% en 2010. 

El 16 d'abril de 2009, el director gerent del FMI, Dominique Strauss-Kahn, va 
pronosticar que 2009 seria "un any horrible", amb una recessió mundial "profunda", i 
va condicionar la recuperació el 2010 que els governs augmentin les seves 
intervencions en l'economia. 

L'Organització Internacional del Treball (OIT) pronosticà que com a mínim es perdrien 
20 milions de llocs de treball al final de 2009 a causa de la crisi -principalment als 
sectors de la construcció, immobiliari, serveis financers, i automòbil- xifra que 
comportaria una desocupació mundial per sobre dels 200 milions per primera vegada. 

PIB Economies Avançades
PIB Economies Emergents 

PIB Mundial
PIB Europeu 

PIB Espanya 

Variació interanual del PIB real (%) - Diverses regions i països 

Previsions FMI 

Font: FMI 
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Aquestes previsions es van complir, de fet, i d’altres de més pessimistes també amb 
l’arrelament i aprofundiment de la crisi a tots els països del primer món, on es pot 
parlar de recessió profunda. En el cas de la resta de països, hi ha una desacceleració, 
un alentiment, del creixement del PIB però sense entrar en xifres negatives. 

Quadre sinòptic d’explicació l’extensió global de la crisi 

 

Font: Elaboració pròpia 

2.2.3 La crisi a Europa 

L'economia de l'Eurozona va caure en l'últim trimestre de 2008 l'1,6%, mentre que a 
tota la UE la contracció va ser de l'1,5%, segons les dades revisades difoses Eurostat, 
l'oficina estadística comunitària. Aquestes xifres confirmen que la contracció 
econòmica es va agreujar a final d'any, ja que en el tercer trimestre la baixada de 
l'activitat havia estat del 0,3% tant als països de la moneda única com en els Vint-i-set. 
A més, queda clar que tant la zona de l'euro com la UE es troben en recessió, ja que 
acumulen més de sis trimestres seguits amb caigudes del PIB. 

Al maig de 2009, la crisi continua colpejant l'economia europea, que pateix la més gran 
recessió des de la segona guerra mundial. El PIB de la Unió Europea va caure un 
2,5% al primer trimestre, arrossegat sobretot per Alemanya (amb un retrocés del 
3,8%), França (que va entrar oficialment en recessió amb retrocés aquell trimestre de 
l'1,2%) i Itàlia (que va veure com el PIB havia caigut un 5,9% en el primer trimestre de 
l'any).  A Espanya la caiguda també ha estat molt brusca, fregant el 4%. 

El 2009 va ser un any profundament negatiu a Europa amb davallades molt fortes en 
tots els països i amb un tancament del -4,2% a finals d’any. Tot i així, sembla que el 
2010 comencen els indicis de la remuntada.  

El màxim organisme econòmic regulador a la Unió Europea és el BCE, Banc Central 
Europeu. Des de l’inici de la recessió aquest ha hagut de sortir al rescat de diversos 
bancs i les seves línies d’actuació per a sortir de la crisi han estat: combatre l’elevada 
inflació, solucionar el deteriorament de l’economia en el seu conjunt i fer front a la crisi 
del sistema financer. 

Depreciació d’ac-tius 
i de patrimoni 

Iliquiditat d’actius i 
dificultats de 
finançament 

Bloqueig de crèdits 
al consum 

Pèrdues importants 
per als bancs 

Extensió de la crisi 
immobiliària al conjunt 
de l’esfera financera 

Normes comptables 
IFRS 

Reevaluació dels 
resultats dels bancs 

Especulació 

Fallides bancaries

Intervencions dels Estats per apagar 
els focs bancaris / Déficit públic 

Caiguda del Consum

Destrucció de 
l’ocupació 

Empreses en 
dificultat Fallides

Crisi de confiança 
Panic de les famílies 

Caiguda del valor de 
les borses 

RECESSIÓ 

DEPRESSIÓ 

Obligació de vendes

2008 – 2010 / Extensió de la crisi 
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Aquestes línies d’actuació s’han portat a terme sota el paraigües d’una baixada dels 
tipus d’interès generalitzada fins a situar-los molt baixos, política que és completament 
oposada a la que havia portat aquesta institució en els anys anteriors on els tipus 
gairebé no van patir cap modificació o molt lleu. Aquesta política estava d’acord amb 
els temps de bonança i servia per a contenir l’eufòria econòmica. Des de que 
s’iniciaren les baixades dels tipus d’interès del BCE, aquests han arribat a rondar l’1%. 

Dades i previsions Unió Europea / Gener 2010 
       
   2007 2008 2009 2010 
ACTIVITAT           
PIB real  2,7 0,5 -3,9 0,6 
Consum       
  Consum privat 1,6 0,3 -1,0 0,1 
  Consum públic 2,2 2,1 2,4 1,9 
Formació Bruta de Capital 4,7 -0,5 -9,9 -1,2 
Demanda interna 2,3 0,5 -2,8 0,5 
  Exportacions 6,3 0,8 -13,6 5 
  Importacions  5,5 0,8 -11,5 4,8 
Demanda externa 0,4 0 -1,1 0,1 
         
MERCAT DE TREBALL         
Ocupació  2,0 1,1 -1,7 -0,7 
Taxa d'atur (% població activa) 7,5 7,6 9,4 10,7 
         
PREUS           
IPC (fi de periode) 3,1 1,6 0,9 1,6 
         
TIPUS DE CANVI         
Tipus de canvi (front al $) (fi de 
periode) 1,5 1,3 1,5 1,3 
         
TIPUS D'INTERÈS         
Tipus oficial (fi de periode) 4,0 2,5 1,0 1,0 

Font: Servei d’estudis econòmics BBVA 

 

2.2.4 El camí de la recuperació 

Plans d’estímul del sector financer 

A la cimera del G-20 de Washington de novembre de 2008 es va acordar la posada en 
marxa de plans d’estímul fiscal per superar el deteriorament econòmic. Sis mesos 
després, els dos principals actors de la crisi, els Estats Units i la Unió Europea, havien 
injectat als mercats financers sis bilions d'euros a parts iguals, xifra que representa 
gairebé la meitat del PIB d'EUA i una mica més de cinc vegades el d'Espanya, segons 
les dades del FMI. No obstant això, malgrat que es tracta d'un desemborsament sense 
precedents en la història moderna, els seus resultats no van ser del tot satisfactoris en 
la mesura que els problemes de liquiditat i desconfiança seguiren presents en espera 
de què les entitats es desfessin dels seus actius tòxics, valorats pel FMI en uns altres 
tres bilions. 
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Davant dels que entreveien els primers signes d’esperança en la recuperació, els 
pessimistes eren majoria i el FMI estava entre el segon grup. El Fons dibuixà al seu 
informe de primavera un panorama ombrívol, amb una caiguda del PIB mundial de 
l'1,3% pel 2009, molt pitjor que les seves estimacions anteriors. Es tractava doncs de 
la recessió més profunda des de la II Guerra Mundial per un ampli marge, segons el 
Fons. Només quedaven en pitjor lloc els anys de la Gran Depressió. El Fons s'alineava 
així amb economistes com el nord-americà Paul Volcker, que batejà aquesta crisi com 
"la Gran Recessió", o com Paul Krugman en el seu llibre “El retorn de l’economia de la 
depressió”. 

El BCE, Banc Central Europeu, també ha ajudat a entitats i estats a la seva 
recuperació financera mitjançant injeccions i préstecs de milions d’euros. Tot i la seva 
política de mantenir els tipus d’interès ben baixos (al voltant de l’1%), quan el 2010 
sembla que la recuperació arriba a països com Alemanya o França, les estratègies del 
BCE s’orienten cap a endurir els requisits per a concedir crèdits al sistema bancari 
exigint millor qualitat dels actiu posseïts per el conglomerat bancari. En aquest sentit, 
les mesures aniran revertint les polítiques d’estímul posades en funcionament durant el 
desenvolupament de la crisi econòmica.  

Perspectives de remuntada 

Les principals institucions econòmiques mundials apunten que el 2010 serà l’any de 
l’inici de la recuperació econòmica mundial. A Espanya, però, tot sembla indicar que la 
recuperació trigarà una mica més a arribar, ja que arrossega el llast del fet de tenir una 
taxa d’atur propera al 20%. 
 
Diversos indicadors apunten vers la recuperació econòmica prevista per a l’any 2010. 
Així, el Fons Monetari Internacional ha revisat a l’alça les previsions per al 2010 amb 
un major impuls de les economies emergents (previsió del 5,1%) que no pas de les 
avançades (creixement global de l’1,3%).  
D’entrada, bona part dels països avançats ja han començat a registrar taxes de 
creixement positives en la darrera part de l’any 2009. La reconstitució d’estocs, una 
certa recuperació del comerç internacional i les ajudes estatals a sectors com ara 
l’automoció, s’ha traduït en aquesta recuperació de les economies avançades. Aquest 
procés de recuperació rep actualment el suport del notable impuls d’economies 
emergents com ara la Xina, l‘Índia o el Brasil.  
 
Tot i això, al llarg dels nou primers mesos del 2009, els baixos tipus d’interès als Estats 
Units han impulsat la depreciació del dòlar, no només respecte de l’euro, sinó d’un bon 
nombre de divises. Aquesta excessiva fortalesa de l’euro podria dificultar o diferir la 
recuperació de l’eurozona, atès el fet que les exportacions són un element bàsic que 
habitualment dinamitza el cicle econòmic de la Unió Europea. La perspectiva de 
pujada dels tipus per part de la Reserva Federal hauria d’ajudar a revertir l’actual 
senda de depreciació del dolar. 
 
En qualsevol cas, tot i aquests primers indicis de la recuperació mundial, els efectes de 
la crisi continuen sent força presents. Així, l’atur continua creixent: en el cas de la Unió 
Europea s’ha arribat a finals de l’any 2009 a la xifra de 22,5 milions de persones 
aturades, 6,5 milions més que al març del 2008, moment en què va iniciar-se el 
deteriorament del mercat de treball.  
La sortida de la crisi -segons les previsions de diferents organismes- serà lenta i, 
encara més, la disminució de l’atur i la recuperació de l’ocupació. 
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2.3 La crisi a Espanya i Catalunya 

Dins del marc global anteriorment descrit, Espanya no és una excepció dins de la Unió 
Europea i ha viscut tot aquest procés. 

Així doncs, Espanya va iniciar la desacceleració econòmica, després d’assolir el 
màxim cíclic el primer trimestre del 2007. L’ajust del sector immobiliari – o directament, 
l’explosió de la bombolla immobiliària – s’intensificà en el segon trimestre del 2007, 
que s’agreujà encara més amb la crisi de liquiditat. A més, la pujada de les matèries 
primeres i en particular del petroli, suposà un shock negatiu d’oferta que, a l’igual que 
la resta d’economies Europees va augmentar la inflació i va contribuir negativament en 
l’economia la última part del 2007.  

Al llarg del 2008 l’economia espanyola va continuar la seva desacceleració, entrant en 
recessió. La intensitat de la caiguda econòmica, juntament amb la davallada dels 
guanys de capital i de les transaccions de vivendes, han reduït durant els últims mesos 
els ingressos públics, fent entrar l’economia espanyola en un gran dèficit públic. 

Una crisi per molts factors 

A Espanya, tanmateix, la crisi s’esdevé com a fet molt greu degut a la fràgil situació del 
país, que amb la problemàtica que comporten tots els següents factors: 

• Crisi financera, com a conseqüència de la crisi financera mundial, que perjudica el 
sector financer espanyol, que no pot trobar finançament exterior i que, a més, està 
ple d’actius “tòxics”. Això provoca molts problemes a les entitats financeres, que 
d’entrada disminueixen dràsticament el crèdit. 

• Pujada del preu de l’energia, diverses matèries primeres i aliments. 
• Pujada dels tipus d’interès 
• Estructura particularment dèbil del sistema financer espanyol, amb particularitats 

com: 
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o l’existència de les Caixes d’Estalvis, que representen el 50% del valor dels 
crèdits a empreses i particulars 

o Els excessos i abusos practicats pel sector, deixant molts crèdits 
“perillosos” i actuant amb la irresponsabilitat pròpia de pensar que sempre 
hi haurà un Banc Central Espanyol per solucionar els problemes de 
liquiditat. 

o Un augment irracional del crèdit, des de 300.000 milions d’euros l’any 2000 
fins a més de 1.000.000 d’euros l’any 2008. 

• Un Banc Central que no va preveure un estalvi nacional prou gran i, sobretot, prou 
segur (sense haver-se posat en negocis d’actius que han devingut tòxics) i que 
tanmateix no va poder preveure la gran davallada dels preus de l’immobiliari, que 
conformava gran part de l’estalvi. 

• L’explosió de la bombolla immobiliària espanyola, que fou inevitable i causada per 
els següents factors: 

o La no contingència de la despesa de les famílies a través de la pujada 
d’impostos com l’IVA, l’IRPF i l’impost de transmissions per part del govern. 

o El fet de no haver apujat els tipus d’interès per a punxar-la abans, actuant 
amb la mateixa irresponsabilitat que Alan Greenspan, cap de la Reserva 
Federal dels EUA. 

o Un stock sobrant de vivendes de més d’1 milió de vivendes a final del 2008 
i que aviat farien reduir el sector immobiliari a la meitat. 

o L’augment del crèdit al sector immobiliari multiplicat per 10 en els últims 10 
anys. 

• Crisi de model productiu, on Espanya ha patit el desgast accelerat de no tenir una 
indústria suficientment 
competitiva. El fet de 
basar la producció en 
gran part en sectors 
com la construcció, 
agricultura, indústria 
pesada i teixits, que 
han anat perdent pes 
relatiu en el 
mapamundi els últims 
anys, provoca un 
agreujament de la crisi 
per manca de 
qualificació i 
competitivitat de les 
empreses.  

Els efectes de la crisi 
 
Un dels components més importants de l’economia espanyola de la banda de la 
demanda, el  de la despesa en consum per part de les famílies, ha passat en menys 
de dos anys de registrar un creixement superior al 3% a registrar una davallada del -
5,2%. Aquesta contracció per part del consum es produeix com a conseqüència de la 
destrucció de llocs de treball i d’unes  expectatives gens favorables per trobar feina, fet 
que provoca que els espanyols redueixin el consum. 
 
Catalunya i Espanya segueixen el mateix patró descendent, si bé sembla que el 
Principat està patint la crisi amb una mica més d’intensitat que no pas Espanya. En 
aquest sentit, la  destrucció d’ocupació a tot l’Estat ha estat d’1.476.100 ocupats 
menys, fet que representa una pèrdua del 7,2%; a Catalunya, en canvi, ha estat de 
296.100 ocupats menys, amb una pèrdua del 8,5%. Aquestes xifres no fan res més 
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que recollir la contracció de l’activitat en els sectors de la construcció, la indústria i, 
també, els serveis.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant bona part del 2009, els preus -mesurats a través de l’IPC- han registrat valors 
negatius, tot i que més a Espanya que no pas a Catalunya. Aquesta retallada de la 
inflació ha estat  provocada, principalment, per la comparació favorable dels preus 
actuals del petroli i d’altres comoditats amb els seus elevats valors pre-crisi. L’energia, 
però, no ha estat l’única que ha contribuït a la deflació actual, ja que l’enfonsament de 
la demanda també afecta l’estratègia de  preus de les empreses, com així ho marca la 
inflació subjacent, que marca uns mínims històrics. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una lenta recuperació 

En clau Espanyola, les previsions esmentades anteriorment per part del FMI, no son 
tant optimistes com a la resta del món. Espanya no anirà tant ràpid com el procés de 
recuperació mundial, ja que serà un dels pocs països amb recessió el 2010, on el FMI 
augura una desocupació superior al 20%. Així mateix, la sortida de la crisi serà lenta i 
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molt probablement les previsions apunten a que un creixement del 2% del PIB no 
existirà fins el 2014. 

La davallada immobiliària és el factor que retarda l’avenç espanyol igualment a Irlanda, 
un altre país de la Unió Europea el qual la seva economia es retraurà durant el 2010. 
Tot i això, tot i que el 2010 el PIB decaurà, el propi FMI preveu xifres positives de 
creixement molt moderat per al 2011. 

 

Les prioritats per al desenvolupament d’Espanya: 

Segons la OCDE, les prioritats per a Espanya per a sortir de la crisi i tanmateix per a 
enfortir debilitats estructurals, basades en els indicadors d’aquest organisme a través 
de les notes publicades durant el 2009 son:  

• Millorar la participació a l’escola Secundària. Fomentar que la població augmenti el 
seu nivell d’estudis. 

• Limitar l’abast de l’extensió administrativa dels convenis col·lectius. Particularment 
eliminar la indexació dels salaris en funció de la inflació passada.  

• Facilitar la legislació de protecció dels empleats amb contractes permanents. 
Particularment, disminuir la distància i la diferència en les condicions entre els 
empleats fixes i els temporals. 

• Enfortir la competitivitat en el sector de la distribució al menor. Particularment, 
eliminar les barreres per a hipermercats i centres comercials que imposen els 
governs regionals. 

Altres prioritats bàsiques segons la OCDE:  

• Eliminar les distorsions en el mercat immobiliari. Particularment fomentar i facilitar 
legalment el lloguer, així com els procediments contra inquilins. Millorar la 
rendibilitat per al propi mercat immobiliari dels subsidis a l’habitatge. 

• Reformar el sistema de pensions i fer-los més neutrals. 

 

Les mesures del Govern per a mitigar la crisis: 

La crisi ha estat molt profunda a Espanya per tots els motius anteriors i això ha tingut 
les seves conseqüències. Han disminuït tots els indicadors macroeconòmics com el 
PIB, la Rpc, el consum i sobretot l’ocupació.  
A Espanya el problema dels acomiadaments ha estat especialment greu per culpa dels 
factors anomenats anteriorment, on la OCDE o l’FMI ja fa anys que insisteixen en que 
cal una reforma que no acaba d’arribar. 
 
En aquest sentit, la mesura adoptada per la majoria d’empreses de l’estat per a 
preservar la competitivitat i no haver de fer fallida ha estat generar atur, acomiadant 
treballadors. 
Per aquest motiu, el nombre d’aturats s’ha gairebé multiplicat per dos des del primer 
trimestre del 2008 fins el primer trimestre del 2009, tal i com es pot observar en el 
gràfic adjunt.  
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En aquest sentit, l’estat s’ha centrat en elaborar mesures anticrisi per incidir 
especialment en aquest factor, el d’evitar que es destruïssin els llocs de treball en 
cadena. 
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Font: Elaboració pròpia amb dades de Institut Català d’Estadística IDESCAT. 

 

El 2008 va ser necessària l’acció concertada de les principals economies 
desenvolupades per a evitar el col·lapse del sistema financer mundial. L’impacte 
d’aquesta inestabilitat en el sector financer es va traduir en un efecte molt negatiu 
sobre l’economia, particularment greu per a empreses i famílies que van veure eliminat 
el seu accés al crèdit i per tant sense la possibilitat de desenvolupar la seva activitat 
econòmica 

 

Plan E / 2009 

A finals del 2008, immersos en plena recessió, l’estat va reaccionar amb un pla per a 
paliar els efectes de la crisi i incentivar l’economia. Aquest pla va ser el conegut “Plan 
Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo”, portat a terme durant el 2009. 
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El Pla Espanyol per a l’estímul de l’economia i de l’ocupació consta de més de 100 
mesures de política econòmica, tractant-se del major impuls públic a l’economia des 
de la democràcia. Aquest pla seguí les directives acordades a nivell internacional, tant 
en les cimeres internacionals del G-20, com a nivell Europeu, seguint les 
recomanacions del PERE (Programa Europeu de recuperació econòmica).  

El Pla E consta de quatre eixos d’actuació que son:  

• Mesures de recolzament a empreses i famílies 
o Per a les famílies: Es tractà de donar suport directe a les famílies perquè 

tinguessin més renda disponible en la situació de dificultat econòmica amb 
mesures de protecció social, disminució de l’IRPF, subsidis per a la 
hipoteca en cas dels desocupats i allargament del període de subsidi d’atur, 
entre d’altres.  

o Per a les empreses: Suport centrat en les Pymes (petites i mitjanes 
empreses) amb mesures de caràcter fiscal i sobretot ampliant les línies de 
crèdit oficial a través de l’ICO (institut de crèdit oficial) fins a 29.000 milions 
d’euros. 

• Mesures financeres i pressupostàries  
o Mesures coordinades amb la Unió Europea per a proporcionar liquiditat al 

sistema financer davant la inestabilitat. La missió era intentar reestablir el 
crèdit a famílies i empreses, ampliant els Fons de Garantia de Dipòsits 
entre d’altres mesures. A més, es va portat a terme un pla d’austeritat per 
als pressupostos de l’estat. 

• Mesures de modernització de l’economia. 
o Millorar la productivitat de sectors fonamentals com energia, 

telecomunicacions i serveis de l’administració foren els eixos bàsics. 
Mesures en acord amb el ja establert anteriorment, Pla Nacional de 
Reformes, en els eixos:  

o Capital humà i tecnològic, mesures per al sector de l'energia i la lluita contra 
el canvi climàtic, mesures per al sector de les telecomunicacions, mesures 
per al sector del transport, potenciar la competència en el sector serveis, 
reducció de càrregues administratives i millora de la regulació. 

• Foment de la ocupació 
o Amb el foment del sector de la construcció especialment com a vehicle per 

a recuperar el sector que més ocupació genera donada una certa inversió i 
així pal·liar la ruptura del model especulatiu immobiliari. D’aquesta voluntat 
es crea el FEIL – Fons Estatal d’Inversió Local – que injectà 8000 milions 
d’euros per a promoure obres als municipis, a través dels Ajuntaments.  

El FEIL i els seus resultats:  

El Fons Estatal d’Inversió Local del 2009 va donar als ajuntament de l’estat espanyol 
8000 milions d’euros, per a finançar 30.700 projectes d’obres a 8108 municipis. 

Aquests projectes, van produir una pujada de la ocupació que es preveia de 280.000 
treballadors. Finalment, segons dades de l’estat, al tancar el 2009 van ser 424.118 
persones ocupades gràcies al FEIL, 243.430 de les quals van ser de plantilla de les 
empreses i 180.688 van ser nous contractes gràcies a les obres. 

Tot i aquest impuls, l’economia no va remuntar substancialment i en el 2010 el FMI i la 
OCDE mantenen les perspectives de recessió per a Espanya, tal i com ja s’ha 
comentat anteriorment.  
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És per això que en aquest any 2010, encara submergits en la crisi, el govern ha 
impulsat nous plans com:  
 
 
FEOSL 
 
El FEOSL, o “Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local” és la reedició del 
2010 del que fou el pla FEIL 2009 “Fons estatal d’Inversió Local”, amb algunes 
particularitats i diferències. 
 
• Ha estat fomentat pel ministeri de política territorial i no pel govern central 
• El seu import no ha estat de 8000 milions sinó de 5000 milions 
• Es permet fins el 20% de l’import per a destinar-lo a despesa corrent dels 

ajuntaments en conceptes de despesa social 
• El criteri de repartiment entre municipis ha estat el mateix que en el FEIL, amb 

dades de cens d’habitants del 2008 
• Cal primar el finançament d’obres, que poden ser de nova planificació i que 

contemplin construccions sobretot amb incidència sobre aspectes mediambientals, 
tecnològics i socials. 

• Es permet el finançament d’equipaments i subministres dels edificis. 
• S’hi poden incloure les despeses de redacció de projecte i direcció d’obra. 
• S’han ampliat els terminis de presentació, licitació i adjudicació a 4 mesos. 
• S’ha obligat a fer la contractació dels empleats a través de l’INEM.  
 
En aquesta ocasió a Catalunya li han pertocat 796 milions d’euros. 
 
 
Paquets de mesures anticrisi del 2010 
 
A més del FEOSL, s’han portat a terme moltes més iniciatives des de l’estat, que 
segueix el seu camí cap a l’endeutament total, per intentar rellançar l’economia amb 
mesures de caràcter social, sobretot des de l’òptica Keynessiana :  
 
• Pla d’austeritat en l’administració, que retallarà 192.000 funcionaris en tres anys 
• Paquet de 31 mesures anticrisis / Abril 2010, en format Decret Llei, on destaquen :  

o Augment de la pressió sobre d’Institut de Crèdit Oficial, ICO, perquè presti a 
les empreses 44.000 milions el 2010, front els 19.000 del 2009.  

o Creació d’una nova deducció temporal en l’IRPF per a obres de millora a la 
vivenda habitual. Rebaixa també de l’IVA per a obres de renovació i 
rehabilitació de vivendes.  

o Simplicficació de les operacions per a les Pymes, i simplificació dels tràmits 
per a recuperar l’IVA d’impagats. 

o Millores en la Llei del Sòl, per a donar oxígen al sector immobiliari 
o Reduir terminis en el FROB (pla de reestructuració del sector financer), per 

enfortir el sector i provocar una recuperació ràpida i segura. 
 
En aquest sentit s’observa que la gran majoria de mesures son pal·liatives, en el sentit 
de donar una mica d’aire o d’engrassar la maquinària del sistema espanyol anterior, 
sense promoure en gran manera un canvi de model productiu o deixant de fomentar 
sectors com la construcció. 
 
Caldrà doncs encara esperar què succeeix amb aquestes mesures, quant triga 
Espanya a començar a créixer per sobre del 3% que és l’umbral on es podria 
començar a crear ocupació i abordar els grans temes d’estat com son la reforma 
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laboral, la reforma del sistema de pensions, les possibles apujades dels impostor i la 
reestructuració del sistema financer, sobretot de generar fusions entre les Caixes 
espanyoles per a crear entitats més estables i segures. 
 
En aquest sentit la cooperació entre totes les administracions s’estableix com a            
« clau » per a sortir de la crisi, i els Ajuntaments i els governs autonòmics hauran de 
cooperar al màxim amb el govern central.  
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Capítol 3 
 
El Sector de la Construcció a Espanya 
 
 
3.1 La importància del sector en l’economia 
 
 
El sector de la construcció es un component bàsic del producte interior brut de 
qualsevol país. Pel seu paper com a generador d’ocupació, de proveïdors de béns i 
incentivador del creixement resulta determinant en l’evolució econòmica i incideix 
directament en les condicions de vida dels ciutadans.  
 
El sector de la construcció es un component bàsic de l’activitat econòmica. Diferents 
documents especialitzats tant a nivell europeu com nacional defineixen el sector de la 
construcció com “el conjunt d’empreses amb una activitat que consisteix en executar 
directament obres completes o part d’elles, tant d’edificació com d’enginyeria civil o 
industrial”. 
 
Des de mitjans dels anys noranta l’activitat constructiva ha estat el motor de 
l’economia espanyola, tant en termes d’activitat – ha aportat el 27% del creixement del 
PIB – com d’ocupació, amb una mitjana de creació d’ocupació de 140.000 nous llocs 
de treball en els últims anys –, abans de la crisi.  
 
Amb 2,7 milions de llocs de treball directes, el 2007 representava el 13,4% de la 
ocupació en l’economia Espanyola. A més, cal valorar la quantitat de llocs de treball 
que genera la construcció en tots els seus sub-sectors associats. 
 

 
Font: Idescat amb dades de INE i Idescat.  

 
 
En la gràfica anterior es pot veure com ha canviat la sittuació. Des que el 2005-2006 la 
construcció era el gran motor que amb el seu Valor Afegit Brut (VAB) promovia un 
creixement interanual del PIB proper al 4%, en el moment en que el sector comença la 
seva davallada, fins a decreixements del -6% el 2009, el PIB es veu arrossegat amb 
davallades del 4%. Tot seguit s’estudiarà la relació tant directa que existeix entre la 
construcció i l’economia.  
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3.1.1 Rellevància estratègica del sector 
 
En línies generals, es podria definir la importància del sector segons els motius per els 
quals és un sector estratègic en l’economia:  
 
• Respon a necessitats essencials de la societat com la vivenda, les infraestructures 

i els equipaments. 
• Es distribueix per tot el territori 
• Implica un ampli teixit empresarial, des de grans grups internacionalitzats passant 

per empreses mitjanes o microempreses d’àmbit local. 
• Compleix una funció social per la capacitat d’integrar en el seu mercat de treball a 

col·lectius molt sensibles, molt joves o amb molt baixa formació. 
• És un gran generador de llocs de treball i ocupació ja que és una activitat de treball 

intensiva i per cada 600.000 euros invertits en la construcció es generen 10 llocs 
de treball directes i 6 d’indirectes. 

 
En una situació de conjuntura econòmica com l’actual, la importància d’aquest sector 
s’accentua. És un sector amb una extrema sensibilitat en les variacions de la 
conjuntura econòmica, convertint-se en el motor de l’economia durant molts períodes 
de creixement econòmic, i produint un important descens en períodes de rescissió com 
l’actual. Ha estat el sector més dinàmic per l’economia espanyola i catalana en els 
últims temps. 
 
 
El motor més gran de la gran escalada del sector els últims anys ha estat la 
construcció residencial, que ha arribat en els últims 12 anys a guanyar 9,5 punts de 
participació, fins assolir el 35,5% de la producció total el 2007. Els altres àmbits de la 
construcció com son l’obra civil, l’edificació no residencial i la rehabilitació han crescut 
però en menor manera. 
 
Aquesta distribució contrasta amb la que s’ha donat històricament a la Unió Europea, 
on domina la rehabilitació amb un 36% del mercat en detriment de l’edificació 
residencial. 
 
 
També un sector cabdal per a l’economia catalana 
 
El sector de la construcció ha esdevingut un dels principals motors econòmics els 
últims anys a Catalunya. Si després de la crisi econòmica post-olímpica de la dècada 
dels noranta el VAB de la construcció s’ha mantingut creixent a l’entorn del 7%, a partir 
del 2000 i fins el màxim històric el 2007, la construcció ha pujat fins a l’11%. 
Aquest últim període alcista ha estat especialment perllongat i potent degut a la 
coneguda bombolla immobiliària del mercat de l’edificació residencial. 
 
 
D’aquesta manera i tenint en compte el creixement econòmic global de l’economia 
catalana al llarg d’aquest darrer cicle de bonança, es pot parlar del fet que el sector de 
la construcció i les seves activitats relacionades han viscut més de 14 anys de 
creixement ininterromput, amb una alta capacitat de construcció d’habitatge i 
infraestructures, finançament assequible i mà d’obra disponible. Un cicle tant llarg ha 
redefinit l’estructura del sector de la construcció i, per arrossegament, de totes les 
seves activitats relacionades, d’altra banda, uns negocis altament localitzats.  
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3.1.2 Característiques i segmentació 
 
El sector de la construcció és un sector molt ampli, que avarca totes les obres que es 
realitzen sobre el territori  i que de forma simplificada les podem agrupar en tres grans 
segments:  

 
1. Edificació, que es diferencia en: 

a. Residencial, referida a construcció d’habitatges 
b. No residencial, referida a construcció d’edificis que no siguin 

habitatges com: hospitals, centres esportius, centres culturals, 
escoles, oficines, etc. 

2. Obra Civil, referida a la construcció de tot tipus d’infraestructures com 
carreteres, ports, obres ferroviàries, etc. 

3. Rehabilitació i manteniment, de tota mena d’edificis i construccions 
anomenades en els punts anteriors. 

 
A continuació es mostra un gràfic on es recullen les dades estadístiques del pes en 
valors absoluts de cada un dels subsectors, on també destaca el creixement total de la 
producció del sector que es pot observar que va ser màxima – amb un valor total de 
més de 30.000 milions d’euros – el 2007.  
 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Cambra Oficial de Contractistes 

d’Obres de Catalunya (CCOC). 
 
El panorama, a més, ha canviat en escreix des del 2007 fins el 2009, com es pot veure 
en el quadre següent, on l’edificació – sobretot d’habitatges de nova construcció – ha 
passat del 34% en el 2007, fins el 21% el 2009, a més a més de la contracció del 
mercat total en xifres absolutes.  
 

Distribució de la producció per subsectors a Espanya (M€)
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Font: Elaboració pròpia amb dades de la Cambra Oficial de Contractistes 

d’Obres de Catalunya (CCOC). 
 
Tanmateix, la incidència empresarial dels subsectors és molt diferent. L’obra civil i 
l’edificació no residencial son els segments amb un major nivell de tecnificació i en els 
que participen principalment les grans i mitjanes constructores, mentre que la 
rehabilitació i manteniment es realitza en bona mesura a través de les microempreses, 
mentre que en l’edificació residencial i no residencial operen tot tipus de constructores 
i és on s’acumula el major risc financer.  
 
El sector de la construcció, a més, es caracteritza per tenir aquest paper cabdal en el 
sí de l’economia, sustentat per les següents característiques estructurals:  
 
• L’efecte d’arrossegament de la demanda de construcció sobre la resta de l’activitat 

econòmica s’estima aproximadament en 2,5. Això vol dir que per cada milió 
d’euros de valor afegit de la indústria de la construcció, s’indueix una activitat 
addicional en els sectors auxiliars i complementaris per valor de 1,5. 

 
• La gran capacitat de generar llocs de treball, com ja s’ha exposat anteriorment, per 

l’alta rendibilitat que suposa generar 10 llocs de treball directes i 6 d’indirectes per 
cada 600.000 euros invertits. 

 
• Les inversions en infraestructures estimulen la productivitat global del país. Una 

augment de l’1% en l’estoc d’infraestructures provoca un increment aproximat del 
0,23% en la productivitat general del sector privat. 

 
• Aproximadament el 50% de les inversions públiques en construcció retornen a 

l’erari públic, per augment de les recaptacions impositives, càrregues fiscals i 
menys prestacions en subsidis d’atur. 

 
• La indústria de la construcció Espanyola està situada en segona posició Europea, 

amb una producció a l’entorn del 10%. 
 
 
3.1.3 Pes específic dins de l’economia 
 
Es pot afirmar que el sector de la construcció afecta directament el creixement 
econòmic d’un país, en aquest cas d’Espanya.  
En els últims anys, el Valor Afegit Brut de la construcció (VAB) ha augmentat molt, 
passant del 5% de l’any 1997, al 15% l’any 2000 i aquest s’ha mantingut durant 
gairebé 10 anys. No obstant això, a partir del 2007 les dades han anat a la baixa, ja 
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que ha estat – sense dubte – el sector més colpejat per la crisi financera mundial 
esclatada a finals del 2007 i per la conseqüent crisi a Espanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’INE. 
 
El sector de la construcció ha passat de ser l’activitat que més llocs de treball creava, a 
liderar el rànquing de destrucció de d’ocupació.  
A Catalunya, per exemple, segons dades de l’Idescat, el quart trimestre del 2007 el 
sector comptava amb 449.000 ocupats, mentre que un any i mig més tard la xifra era 
de 341.000, és a dir, un 24% inferior. Les dades del 2010 encara seran pitjors ja que 
molts dels projectes encara en execució s’acabaran i les necessitats s’extingiran, 
provocant una davallada encara més gran. 
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Font: Elaboració pròpia amb dades INE i Idescat. 
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Les dades de destrucció, però, venen després d’aquesta llarga etapa de bonança del 
sector, que indiscutiblement l’havia convertit en la locomotora de la creació d’ocupació. 
I és que només en una dècada, la construcció ha doblat l’ocupació per atendre el 
boom immobiliari.  
 
 
 
3.1.4 Evolució i ciclicitat del sector 
 
La construcció és una activitat molt cíclica, que normalment fluctua amb una intensitat 
major a la del conjunt de l’economia. Aquesta particularitat, es dona tant el obra civil 
com en edificació.  
 
En línies generals però, es pot veure que són sobretot els apartats de Obra civil i 
d’edificació residencial els que experimenten moviments cíclics més intensos, mentre 
que són l’edificació no residencial i la rehabilitació els sectors que segueixen una pauta 
de major estabilitat i que en ocasions poden compensar els desajustos dels primers. 
 
L’edificació nova, tant residencial com no residencial privada, és molt sensibles a la 
fase del cicle econòmic i a la evolució dels tipus d’interès. En canvi, en la obra civil la 
ciclicitat està motivada per el quasi-monopoli de l’administració pública, el principal 
client, i està molt subjecte als cicles electorals.  
 
Aquestes variacions tant brusques de l’activitat, siguin alcistes o baixistes, tenen 
repercussions negatives en l’economia. Fortes tensions de preus en les fases alcistes i 
inseguretat, crisis empresarials i pèrdues de capital humà en les baixistes. 
 
En les dues últimes dècades, des de l’entrada d’Espanya a la UE, es va impulsar una 
creixement espectacular en obra civil, a raó de posar a l’estat més proper al nivell 
d’infraestructures i serveis de la UE, també propiciat pels fons comunitaris. 
 
A la vegada, les baixades dels tipus d’interès van generar, a partir del 1986, una etapa 
de gran expansió del sector residencial. Així doncs, després de la crisi post-dictadura, 
es va encarar una època de gran creixement del sector, propera al 9%, fins el 1991.  
Després d’aquest període marcadament alcista, hi va haver una forta davallada, amb 
una crisi propiciada per la Guerra del Golf i per la ressaca post-olímpica de Barcelona 
1992.  El sector va caure en una forta crisi que va durar dos anys i que es va 
començar a remuntar cap al 1994, on després d’alguns alts i baixos, cap al 1997 ja va 
començar l’etapa alcista que ha esclatat recentment.  
 
Això vol dir que han estat 10 anys de creixement de l’activitat constructiva, on ha 
esdevingut el motor principal de l’economia de l’estat Espanyol. 
Tot i que s’ha intentat continuar amb la política d’incentius de la obra civil, el sector 
residencial i immobiliari en general s’ha contret tant que no s’ha pogut aturar la 
davallada inevitable del sector, des de l’explosió de la bombolla immobiliària i la crisi 
financera que s’inicià a finals del 2007.  
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3.2 El negoci immobiliari 
 
El sector o negoci immobiliari és un sector estretament lligat al sector de la 
construcció, però que no tant sols es basa en el fet constructiu, sinó en la promoció 
immobiliària, de bens immobles. 
 
El negoci immobiliari doncs, consisteix en el fet d’adquirir uns terrenys, un sòl 
qualificat, edificar-hi béns immobles com poden ser vivendes (sector residencial) o 
altres edificacions (edificació no residencial) i vendre o llogar aquestes edificacions. 
 
Tot i això, el gran boom del sector immobiliari ha estat centrat sobretot en el mercat 
residencial d’obra nova, que és on més tipologia d’empreses (des de les macro fins les 
micro) hi poden accedir a fer les seves promocions. 
 
Els darrers anys aquest sector ha experimentat un moviment expansiu de notable 
intensitat i d’una durada de més de 10 anys en el conjunt d’Espanya i Catalunya.  
El cicle caracteritzat pel boom de la construcció, però, ha tocat sostre i el mercat 
immobiliari s’ha desaccelerat.  
 
El mercat intern (espanyol) va créixer molt fort en comparació amb d’altres països 
europeus. El creixement tant espectacular s’explica per diversos factors, com:  
 
• Factors demogràfics:  La població ha crescut molt els últims anys, i també per 

causa de la demanda agregada del sector immigrant a l’estat Espanyol, que ha 
passat de 200.000 individus el 1980 a 5,5 milions el 2010). 

 
• Factors econòmics i financers: Els tipus d’interès han estat baixos i això ha 

propiciat una proliferació de les operacions bancàries, com els crèdits a la vivenda i 
hipoteques, així com ser un negoci rentable el fet d’invertir en promocions 
immobiliàries. 

 
• Factors normatius i estructurals: On destaca el fet que els ajuntaments han 

requalificat moltes unitats de sòl per a edificar-hi i rebre de forma directe els 
impostos sobre el sòl, sobre les obres noves i sobre els bens immobles a les seves 
arques. Ha estat un dels grans motors del finançament – aspecte d’altra banda mal 
resolt per part de l’administració central – dels Ajuntaments. 

 
• Factors socials: A Espanya el ratio històric de vivendes de propietat i vivendes de 

lloguer sempre ha estat major que a la Unió Europea, i està fregant el 85%, quan a 
la UE és del 60%. Això ha estat motivat pel la història, per la cultura, pels beneficis 
fiscals de tenir el patrimoni (estalvi) en forma de bens immobles i també pel 
deficient mercat de lloguer. 

 
• Altres factors: La bombolla immobiliària mundial, l’afany d’especulació dels 

inversors que han trobat en el sector un valor refugi durant tota una dècada, amb 
altíssimes rendibilitats . 
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Font: Ministeri de la vivenda 
 
 
Com podem veure en el gràfic anterior, el preu de la vivenda ha tingut una tendència a 
l’alça inflacionista, amb una pujada de més del 20% en 10 anys, i amb el seu màxim el 
2007, just abans de l’explosió de la bombolla immobiliària i de la crisi financera. En el 
gràfic s’enten com amb la ralentització de la inflació en el preu des del 2003 i cap avall, 
en un moment donat aquesta bombolla immobiliària explota, deixar de créixer el preu i 
passa a decréixer a partir del 2007.  
 
El preu de la vivenda i del sòl han estat durant els anys 2005 i 2006, entre un 20% i un 
30% per sobre del seu preu d’equilibri a llarg termini segons fons d’estudis estatals, de 
l’OCDE i de l’FMI. 
 
En aquest sentit, en aquest moment després de l’explosió del negoci, per les causes 
que es detallaran més endavant, hi ha un stock de més d’1 milió de vivendes sense 
vendre. Això ha suposat la ruptura del mercat, amb fortes davallades en els preus, el 
tancament de moltes (grans, mitjanes i petites) empreses immobiliàries i la caiguda 
general de tots els indicadors del sector, on – val a dir – no es preveu una remuntada i 
un impuls positiu del sector en els propers dos anys.  
 

Augment del preu de l’habitatge a Espanya
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Font: Elaboració pròpia amb dades del Ministeri de Foment. 
 
En aquest sentit, es pot veure com la edificació residencial s’ha dividit per 6 des del 
2006 després d’un període de 6 anys on no gairebé no s’ha baixat dels 180.000 
edificis de nova construcció per any, i això encara tardarà en remuntar. 
 
El mercat de la vivenda està saturat i te un estoc de vivendes, que a Catalunya és 
proper a les 32 vivendes per miler d’habitants de sobres. En aquest sentit, es calcula 
que aquestes desenes de milers de vivendes que el mercat no pot absorbir, es tardarà 
entre 4 i 5 anys per absorbir-les; cosa que vol dir que fins aleshores el mercat 
immobiliari no serà rendible.  

 
 
3.3 Els sectors auxiliars de la construcció 
 
 
El sector de la construcció està conformat per tots els aspectes del procés constructiu i 
està, tanmateix, estretament relacionat amb d’altres sectors de la indústria pesada, 
manufacturera i de serveis en qualsevol tipus d’obra. 
 
La indústria de materials i equipament de la construcció engloba un conjunt força ampli 
d’activitats que destinen els seus productes als diferents segments que s’integren dins 
dels processos constructius. Segons dades de l’Itec, el cost dels materials de 
construcció representa una mitjana del 54% del total de costs d’un projecte de 
construcció, mentre que la mà d’obra supera el 33% i la maquinària el 12%.  
 
Davant la tessitura de la crisis de la construcció en general, i de la construcció 
residencial en particular, aquesta indústria ”auxiliar” es veu fortament impactada en 
termes de volum de negoci, d’ocupació i d’inversions. Atesa la marcada característica 
temporal d’un projecte de construcció, en el qual l’entrada dels diferents materials per 
a la construcció i els equipaments finals es poden espaiar normalment entre 1 i 2 anys, 
l’efecte d’aquesta “aturada” de l’activitat es manifesta de forma cronològica sobre la 
indústria, depenent cada producte de la fase d’execució de l’obra en que sigui emprat. 
Tanmateix, la capacitat de diversificació de cadascuna d’aquestes activitats industrials, 
bé sigui en altres negocis o a l’exterior, marcarà un grau d’impacte diferent.  
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En grans termes, la indústria de materials de la construcció i equipaments segmenta 
les empreses de la següent manera: les que fabriquen materials que formen 
l’estructura, les que ho fan per les instal·lacions, les que aporten materials i elements 
per a l’acabament i les que es dediquen a l’equipament de les vivendes o altres 
edificacions.  
 
 

Segmentació de la indústria auxiliar de la construcció 
 

Font: Repercussions de la crisi en la indústria auxiliar 
de la construcció. GISA 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Repercussions de la crisi en la indústria auxiliar 

de la construcció. GISA 2009. 
 
Amb dades de Catalunya i pel que fa a l’edificació, aquests quatre segments agreguen 
en total 6.958 empreses amb 88.665 treballadors i una xifra de negoci  de 18.307 
milions d’euros.  
En tants per cent, les empreses del segment “estructura” representen el 43%, 
instal·lacions i tancaments el 30%, acabaments el 15% i equipament el 12%. 
 
 
Com a conseqüència de la crisi descrita anteriorment, la indústria auxiliar està rebent 
un impacte força significatiu, amb les següents característiques: 
 
• L’impacte és heterogeni i la magnitud depèn sobretot de la seqüència de l’execució 

de l’obra en l’àmbit cronològic i dels grau de dependència de la construcció 
d’habitatges.  

 
• Així doncs, les empreses del primer segment “estructures”, han estat les primeres 

en patir, però seran també les primeres en notar els símptomes de la recuperació. 
Les estratègies a seguir per part d’aquestes empreses son la diversificació cap a 
sectors d’obra civil i no residencial. 

 
• Les empreses d’instal·lacions i tancaments han rebut l’impacte essencialment el 

2009. Caldrà per aquest sector una diversificació i reorientació cap a la 
rehabilitació.  

 
• Pel que fa als equipaments per a la llar es troben en perill per la situació descrita i 

per una caiguda del consum general. En aquest sentit, s’ha reduït la demanda 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  39 

també en quant a exportacions, tot i que aquesta opció no deixa de ser una de les 
estratègies que ha de seguir aquest subsector per subsistir.  

 
• Amb totes aquestes estimacions, el sector auxiliar s’ha contret entre un 40 i un 

60% de la seva activitat. Això suposa – com a mostra - una potencial pèrdua de 
llocs de treball al voltant de 40.000 i una caiguda de 9.000 milions d’euros de 
facturació a Catalunya.  

 
 
En qualsevol cas, la remuntada de la crisis no farà tornar tots aquest negocis al volum 
anterior i per tant és important que cada empresa dels subsectors auxiliars de la 
construcció busqui les seves estratègies de supervivència, diversificant-se i obrint-se a 
nous sectors i nous negocis i buscant exportar al màxim els seus productes – en el cas 
dels elements que sigui possible –. 
 
Si es compleixen les previsions actuals, no serà fins el 2011 que es detectarà un petit 
canvi de cicle cap a la recuperació, que en qualsevol cas estarà molt lluny del 
900.0000 habitatges iniciats anualment a Catalunya. Això, per tant, acabarà tenint un 
cost en el volum de negoci i en el nombre de treballadors d’aquest sectors. 
 
També un problema per a empreses de projectes i serveis 
 
No tant sols les empreses proveïdores de materials, maquinària i elements 
constructius o decoratius de la construcció s’han vist afectades de forma col·lateral a 
causa de la crisi del sector. 
També tot tipus de despatxos d’arquitectura i enginyeria, empreses de gestió de 
projectes, empreses de control de seguretat i salut, empreses de transports (de 
materials), i d’altres, s’han vist afectades profundament per la crisi, atenent a les raons 
de la gran importància que te la construcció per a l’economia en general, com a sector 
transversal i gran generador d’ocupació i activitat econòmica.  
 
 
3.4 La construcció Espanyola a Europa. 
 
El mercat Europeu de la construcció és un dels més importants dins de l’economia 
Europea, amb un volum d’activitat que el 2008 va ser de 1,305 bilions d’euros. Això 
representa el 10.4 % del PIB de l’Europa dels 27. 
 

Rànking dels 10 països amb més incidència de la construcció 
 

        Top 10 al 2008 
Producció 

2004  
(Bill €) 

Producció 
2008  

(Bill €) 
Variació 

2004-2008
Llocs de 

treball 2008 
 Nombre total 
d'empreses 

2008  
1 Alemanya 198 251 26,8%    2.200.000          335.000,00   
2 Espanya 145 193 33,1%    2.392.000          501.000,00   
3 França 165 172 4,2%    1.949.000          326.000,00   
4 Regne Unit 179 155 -13,4%    2.252.000          209.000,00   
5 Italia 172 153 -11,0%    1.970.000          590.000,00   
6 Holanda 62 61 -1,6%       474.000           97.000,00   
7 Belgica 25 35 40,0%       257.000           71.000,00   
8 Austria 28 33 17,9%       263.000           26.000,00   
9 Dinamarca 21 32 52,4%       180.000           33.000,00   

10 Irlanda 27 30 11,1%       257.000           10.000,00   
 

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Euroconstruct i FIEC 2008 anual report. 
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Fixant-nos en les dades anteriors podem trobar que Espanya ha passat d’ocupar la 
cinquena plaça el 2004 a ocupar la segona plaça el 2008. Això vol dir que mentre 
l’activitat constructiva desmesurada s’anava ralentitzant a Europa, a Espanya es va 
seguir amb un ritme de creixement frenètic, que ha superat el 30% en 4 anys. 
Veiem també que Espanya es el país amb més llocs de treball en termes absoluts 
destinats a la construcció, i que està al capdavant d’Europa pel que fa a nombre 
d’empreses juntament amb Itàlia. En aquest sentit, això mostra la fragmentació i la 
gran quantitat de petites i mitjanes empreses constructores que hi ha a l’estat 
espanyol. 
 
Pel que fa a la distribució de l’activitat constructiva per subsectors, la UE-27 mostra 
que sectors com rehabilitació i edificació no residencial tenen molt més pes que obra 
civil i vivendes noves, mentre que a Espanya és a la inversa. Els sectors propers al 
20%, que a Europa son Obra Civil i Vivendes, a Espanya son Rehabilitació i Edificació 
no residencial. 
 

Principals activitats a la UE-27 el 2008

Obra civil
21%

Edificació no 
residencial

31%

Vivendes 
noves
20%

Rehabilitació 
i 

manteniment
28%

 
Font: Elaboració pròpia amb dades FIEC 2008 anual report. 

 
En aquest sentit, veiem que en qualsevol cas Espanya ha estat al capdavant d’Europa 
pel que fa al mercat de la construcció, fet del que se’n desprèn que també la crisi 
haurà tingut més incidència sobre aquest sector, així com el fet de que calgui una 
recuperació més lenta.  
 
 
3.5 Síntesi sobre la crisi al sector de la construcció 
 
 
La crisi en el sector de la construcció ha estat causada per culpa de diversos factors, 
que s’han comentat anteriorment, com són:  
 
• Crisi financera mundial 

o Ha suposat una crisi de liquiditat en el sistema financer espanyol i en 
moltes institucions de l’estat, així com que ha generat una crisi de 
confiança. 

   
• Crisi del sistema financer Espanyol 
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o Ha suposat un problema per al sistema financer, que ha restringit el 
crèdit i això ha escanyat a molts inversors, empreses, el consum de les 
famílies, etc. Hi ha hagut una davallada de l’activitat productiva en 
general, de l’ocupació, del consum, del preu de la vivenda, etc. 

• Explosió de la bombolla immobiliària 
o Un fort excedent de vivendes i uns preus massa elevats han provocat 

un desinflament de la bombolla immobiliària, que s’ha emportat per 
davant a moltes petites i grans empreses immobiliàries, a bona part de 
la indústria de la vivenda i ha afectat, sobretot, a les constructores de 
totes les mides, així com les entitats financeres que tenien crèdits 
concedits a la vivenda.  

• Crisi de model competitiu de la indústria de la construcció 
o Moltes empreses no ha pogut fer front a una davallada de la producció 

per no tenir capacitat de diversificació, capacitat d’internacionalització o 
capacitat d’especialització.  

o Això ha provocat un increment de l’atur directe de la construcció 
enorme, juntament amb tot l’atur indirecte subsidiàriament. 

 
Això ha provocat, sobretot,  
 
• La paralització de l’accés al crèdit i per tant a la inversió per a les empreses 
• La paralització del negoci immobiliari i disminució del preu de l’habitatge 
 
Les diferents etapes econòmiques que ha tingut el sector de la construcció es 
transmeten a la resta de l’economia a través de les fluctuacions del preu de l’habitatge 
perquè afecten directament a la riquesa i la capacitat  d’endeutament dels diferents 
agents que intervenen. Per això, una davallada del preu de l’habitatge suposa per a: 
 

o les famílies: una disminució de la seva riquesa, ja que la major part 
d’aquesta està invertida en el sector. Aquesta situació porta a reduir el seu 
consum i augmentar l’estalvi per precaució. 

 
o les empreses: una caiguda del preu del sol, i per tant, menys valor dels 

seus actius immobiliaris. Situació especialment important per les empreses 
petites i mitjanes que utilitzen els seu actius com a garantía de crèdit, i al 
reduir el seu valor, disminueix la capacitat d’endeutament. 

 
o les entitats financeres: un augment del risc de crèdit si el valor de l’habitatge 

cau per sota l’import de crèdit concedit. Aquesta situació descrita, juntament 
amb l’increment de quotes impagades fa reduir la capacitat de les entitats 
financeres de prestar crèdits. 

 
En aquest sentit, les entitats financeres, no només estan patint els efectes de la crisi 
de les subprime que els EUA han repartit per tot el sistema financer mundial, sinó que 
estan també patint una pròpia crisi subprime a Espanya amb la caiguda del preu de la 
vivenda i del mercat immobiliari i per tant amb els problemes de centenars 
d’hipoteques a les que les famílies no poden fer front i per tant els bens immobles 
passen a formar part de l’estoc actiu de bancs i caixes.  
 
En aquest sentit, moltes entitats financeres del mercat Espanyol han hagut de crear les 
seves pròpies filials immobiliàries i negocis de venda i lloguer de pisos – i fins i tot de 
cotxes – ja que els impagats dels crèdits hipotecaris han generat molt d’estoc per a 
aquestes. 
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Composició 
del Crèdit 

Com podem veure en el gràfic adjunt, el 32,5% del crèdit 
a Espanya estàva relacionat amb les Hipoteques, el 17% 
amb les empreses immobiliàries i el 8,5% amb les 
empreses constructores, el que suposa un total del 58%. 
Amb una morositat mitjana que s’apropa al 2%, això por 
arribar a suposar un forat de més de 35.000 milions 
d’euros per al sistema financer. Aquest és el subprime 
Espanyol. 
        

  
 
 
 
 

Font: GEE 2008 
  
 
El còmput de la crisi ha generat diversos efectes que s’analitzaran més endavant amb 
detall:  
 
• Disminució del volum de negoci en la construcció  

o Les constructores han perdut volum de negoci i s’han hagut de 
reestructurar, estrènyer el cinturó i en alguns casos tancar.  

• Disminució del volum de negoci de la indústria auxiliar de la construcció 
• Aparició de noves estratègies empresarials de les constructores per a superar la 

davallada econòmica 
• Noves estratègies en matèria de RSC per a superar la crisi. 
 
 
En aquest sentit doncs, la construcció a Espanya ha patit – i està patint – una de les 
ciris més severes de les últimes dècades, tot i que l’efecte amortidor que ha tingut el 
mantenir força elevades les xifres d’inversió en obra pública, com es detallarà més 
endavant, han evitat el col·lapse del sector. 
Els símptomes de recuperació, com ha anunciat l’FMI, tardarà encara un temps a 
arribar a Espanya i difícilment es crearà ocupació en els propers dos anys, tampoc en 
el sector constructiu, on continuen apareixent fallides i descoberts d’empreses 
constructores i immobiliàries – sobretot de les petites, ja que les grans ja han patit el 
cop més fort –. El mercat constructiu no es preveu que es recuperi abans de 3 o 4 
anys.  
 
 
3.5.1 Estratègies i mesures del sector públic 
 
Diversos organismes s’han aventurat a presentar paquets de mesures en que caldria 
actuar per a sortir de la crisi. En aquest sentit ja s’han estudiat abastament les 
mesures concretes que el Govern Estatal ha pres per a intentar mitigar la crisi, però a 
continuació es detallen, de forma específica, les diverses línies estratègiques 
relacionades amb la construcció que s’han postulat. 
 
Mesures proposades per FIEC – Federació Indústria Europea de la Construcció – i per 
EFBWW – Federació Europea dels treballadors d’edificis i la fusta –. 
 

1. Mantenir la inversió pública en infraestructures, com a motor de la recuperació 
2. Actuar ràpidament per a conduir la inversió pública cap a la construcció 

sostenible. 
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3. Promoure incentius per a comprar i renovar vivendes 
4. Garantir l’accés al crèdit per a comprar i renovar vivendes 
5. Garantir l’accés al crèdit per a comprar i renovar vivendes per a famílies de 

nova formació i joves 
6. Incrementar el mercat del lloguer social de vivendes 
7. Promoure l’eficiència de recursos en les inversions del sector de la construcció 
8. Programes per atendre la desocupació temporal 
9. Caminar cap a un sistema financer sostenible, estable i transparent 

 
Tot aquests aspectes estan avalats per SEOPAN, a través de les diverses 
conferències realitzades pel seu President, David Traguas, en diversos congressos. 
 
A més, SEOPAN afegeix que els models econòmics que ells han desenvolupat, 
convergeixen en que un increment sostingut de l’1% del PIB en inversió pública 
suposaria de forma recíproca un increment general del 2,8% en el PIB en el nou 
estadi. Això, a més, suposaria un increment el benestar dels ciutadans, permetent-los 
incrementar el consum permanentment en un 2,6%, amb la conseqüent pujada de 
l’ocupació. 
 
Si això s’apliqués a l’economia espanyola, l’impacte en el creixement de la producció 
del sector de la construcció seria de 1,10% en l’àrea Civil i d’edificació no residencial, 
on a més es crearien 184.600 llocs de treball i, d’altra banda un creixement de la 
producció del sector residencial (obra nova i rehabilitació) d’un 1,01%, amb la creació 
de 195.000 llocs de treball. A més, subsidiàriament l’estat tindria un retorn en impostos 
del 0,96% del PIB en total, gràcies a 5.800 milions d’euros de l’àmbit d’obra pública i 
5.700 milions d’euros de l’àmbit de l’obra privada.  
 
En aquest sentit, en el capítol següent es podrà observar quines han estat les 
polítiques d’incentius del sector de forma directa i les seves conseqüències. 
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Capítol 4 
 
L’Obra pública i la crisi 
 
 
4.1 El mercat de l’obra pública 
 
El mercat de la obra pública representa un volum importantíssim del mercat de la 
construcció total i el valor d’obra generada pel sector públic representa un bon 
indicador de l’evolució del subsector. 
 
Tanmateix, com a inversió de l’estat en sí mateixa, aquest volum d’obra generada – 
endavant licitada – és molt sensible als canvis polítics i els cicles electorals de les 
diferents administracions. 
 
També pren rellevància, des de fa anys, la licitació d’obres de col·laboració pública i 
privada, on es generen concessions administratives per a l’explotació de la gestió de 
diverses obres civils, fet que ha permès augmentar el volum d’infraestructures creades 
sense caure en l’endeutament sistemàtic. 
 
Val a dir doncs – vista la importància del sector de la construcció en l’economia – i vist 
el paper protagonista de l’administració pel que a fa a la licitació d’obra pública, que cal 
analitzar amb detall quina ha estat la resposta de l’administració front a la crisi present, 
per tal de poder definir el marc d’actuació de les empreses constructores en la situació 
conjuntural.  
 
Finalment, des que cap als anys 80 es va descentralitzar una part important del poder 
licitador de l’estat central cap a les administracions autonòmiques i les administracions 
locals, el paper d’aquestes ha estat cabdal, també per a possibilitar un accés als 
concursos a una tipologia d’empresa no necessàriament gran.  
Es valorarà el paper de l’administració catalana, des del punt de vista quantitatiu i des 
del punt de vista qualitatiu, amb una entrevista a GISA – l’agent promotor d’obres de la 
generalitat de Catalunya –. 
 
 
4.1.1 La importància del sector públic a la construcció 
 
Com s’ha vist en apartats anteriors, els quatre àmbits importants dins del mercat de la 
construcció eren Edificació residencial, edificació no residencial, obra civil i 
rehabilitació. 
En aquest sentit, cal destacar que molta part d’aquesta obra es promou i es finança 
des del sector públic. Bé siguin infraestructures, que composarien des del punt de vista 
públic el 100% de l’obra civil generada a l’estat, com poden ser equipaments i 
edificacions no residencials (oficines, escoles, hospitals, instal·lacions esportives, etc.), 
com també es dona el cas – tot i que en menys mesura – de fer edificació residencial 
social (vivendes socials) amb promoció de l’administració. 
 
En el període 1995 – 2007, la licitació pública del conjunt de les administracions 
públiques va tenir un increment interanual del 15%, fins assolir els 46.701 milions 
segons SEOPAN (52.852 milions segons el Ministeri de Foment).  
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Font: Elaboració pròpia amb dades de SEOPAN. 
 
Pel que fa a les tipologies, és en Carreteres i Ferrocarrils on l’administració centra gran 
part (més del 50%) del seu poder licitador, mentre que la resta queda repartida 
primerament en obres hidràuliques, i a més distància obres d’urbanització, ports i 
aeroports. 
 
 
4.1.2 Cicles polític – econòmics 
 
 
Com hem esmentat, la obra pública és una de les principals inversions del govern dins 
del pressupost general de l’estat. En aquest exercici 2010, està pressupostat que la 
inversió en infraestructures suposi el 4% del pressupost, amb un total de 15.000 
milions d’euros. Això només pel que suposa promoció d’obra pública directament des 
de l’administració central. Cal entendre doncs que el 19% del pressupost general es 
traspassa a les administracions Autonòmiques i locals i que també una part d’aquest 
pressupost anirà destinat a infraestructures i promoció d’obra pública per part 
d’aquestes.  
 
Pressupost General de l'Estat / Exercici 2010   

    
Rank.  Programas  Importe (miles €) % 

1 21 PENSIONES 108.282.711,7  28,02% 
2 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 73.598.570,6  19,05% 
3 95 DEUDA PÚBLICA 58.608.282,3  15,17% 
4 25 DESEMPLEO 30.974.836,3  8,02% 
5 45 INFRAESTRUCTURAS 15.086.984,3  3,90% 
6 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS  14.402.698,5  3,73% 
7 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 9.314.313,2  2,41% 

Evolució de la Licitació a Espanya

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Admin. Central

Total Admin. Autonòmica

Total Admin. Local

17.041 

22.946 

26.236 26.807 

31.620 

39.256 

46.701 

40.354 39.811 39.643 
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8 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 9.274.169,1  2,40% 
9 41 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 9.049.269,4  2,34% 

10 13 SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 8.872.880,1  2,30% 
11 24 FOMENTO DEL EMPLEO 7.750.665,2  2,01% 
12 12 DEFENSA 7.357.064,5  1,90% 
13 29 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.362.756,3  1,65% 
14 31 SANIDAD  4.634.601,9  1,20% 
15 14 POLÍTICA EXTERIOR 3.547.956,5  0,92% 
16 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 3.229.336,2  0,84% 
17 32 EDUCACIÓN  3.092.088,3  0,80% 
18 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  2.737.038,5  0,71% 
19 11 JUSTICIA 1.818.796,4  0,47% 
20 43 COMERCIO, TURISMO Y PYMES 1.511.350,6  0,39% 
21 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 1.499.960,1  0,39% 
22 26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 1.498.464,7  0,39% 
23 33 CULTURA 1.198.993,4  0,31% 
24 44 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE 1.186.167,3  0,31% 
25 91 ALTA DIRECCIÓN 818.210,3  0,21% 
26 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 691.435,6  0,18% 
  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ESTADO APROBADO  386.399.600,90 €  100% 

Font: Elaboració pròpia amb dades del Ministerio de Economia. 
 
 
En aquest sentit, però, i tal i com s’ha introduït anteriorment, resulta molt fluctuant el 
valor de la inversió en obra pública en funció dels cicles econòmics i polítics.  
En aquest sentit, les crisis econòmiques i crisis d’endeutament de l’estat espanyol han 
afectat al volum d’obra licitada a l’estat, i tanmateix els canvis de govern hi ha influït. 
Podem observar en el gràfic següent com sempre que ha entrat un nou govern el valor 
de les inversions en infraestructures i obra pública ha augmentat per tal d’estimular 
l’economia i el seu creixement. Els anys pre-electorals i electorals solen ser molt 
millors que els anys post-electorals.  
 

 
Font: Elaboració propia amb daes SEOPAN i GEE. 

Els cicles polítics i econòmics de l'obra pública
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Val a comentar també la incidència en un creixement sostingut de la inversió el que ha 
suposat la creació del PEIN i a continuació el 2004 del PEIT – que són les sigles de 
Pla Estratègic d’infraestructures del Transport – i que ha suposat un gran estímul per a 
les grans obres, de forma sostinguda els últims 8 anys. 
 
En aquests moments el cicle és negatiu i el creixement de la construcció ha baixat, 
només sostingut per l’impuls en obra pública, però on encara caldrà remuntar per sortir 
de la crisi.  
 
 
4.1.3 Col·laboració públic privada: Concessions 
 
 
Les col·laboracions públic privades van ser inventades a mode de concessions durant 
els anys 70, amb la construcció privada de les primeres autopistes de l’estat. Aquest 
mètode va quedar en desús fins l’inici d’una progressió molt extensa a partir de l’any 
2000.  
 

LICITACIÓ DE CONCESSIONS / ESPANYA 
(milions €)
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Admin. Central 3.501,0 0,0 641,3 954,5 5.648,5 0,0 51,9 

Admin. Autonòmica 1.835,3 2.597,3 4.280,6 2.353,1 3.327,9 3.805,6 3.889,2 

Admin. Local 356,7 183,6 1.986,3 1.225,3 706,6 1.214,3 608,1 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Font: Elaboració pròpia amb dades SEOPAN 2009 

 
En aquest sentit, aquest model ha anat en escreix en termes generals, però no en 
volum d’obra licitada ha patit les seves davallades. Veiem que l’administració central, 
des del 2003 ha estat qui ha licitat un volum més variable d’obra, des del 51 milions del 
2009, fins els 5.600 milions del 2007. En canvi, els valors de l’administració local 
sempre han estat més regulars entre els 200 i els 1000 milions, amb una gran punta el 
2005 de 2000 milions i sempre amb Madrid al capdavant. En el cas de l’administració 
autonòmica, Catalunya ha estat sempre al capdavant, i en el còmput global de totes 
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les autonomies, s’ha mantingut més constant a raó d’entre 2000 i 4000 milions anuals 
en total.  
 
En aquest sentit, l’instrument de les concessions s’està utilitzant sobretot per a les 
infraestructures viàries i el seu manteniment i explotació, així com obres aèries i 
aeroportuàries, entre d’altres. 
 
Un fet a destacar és l’increment en concessions d’edificació no residencial (hospitals, 
comissaries, escoles, oficines públiques, etc.) i on també destaca molt l’increment en 
pàrkings públics.  
 
Val a destacar un dels mètodes que s’està portant a terme en els últims temps i és 
conegut com el peatge a l’ombra, on l’administració contractant paga al concessionari 
un peatge per cada vehicle que hi circula; sistema que s’està començant a 
implementar també en serveis de tren i tramvia.  
 
 
4.2 Reacció i estímuls front la crisi  
 
 
La reacció de les diverses administracions, però sobretot des de l’administració central 
per a combatre la crisi ha estat basada en les actuacions que s’han comentat 
anteriorment, relacionades amb intentar disminuir la gran davallada de l’ocupació, amb 
diverses línies estratègiques com son:  

• Mesures de recolzament a empreses i famílies 
• Mesures financeres i pressupostàries  
• Mesures de modernització de l’economia. 
• Foment de la ocupació 

Pel que fa al foment de la ocupació, una de les voluntats principals del Govern ha estat 
fer de salvavides del mercat de la construcció, amb una inversió en obra pública per 
atenuar la davallada – espectacular sobretot – del sector d’edificació privada.  

D’aquesta voluntat es crea el FEIL – Fons Estatal d’Inversió Local – que injectà 8.000 
milions d’euros per a promoure obres als municipis, a través dels Ajuntaments el 2009, 
i la seva reedició del 2010 amb el nom de FEOSL – Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat – amb una aportació de 5.000 milions més. 

En aquest sentit, cal destacar doncs, que si el 2008 l’import de licitació de 
l’Administració Central va ser de 17.300 milions, en el 2009 ha estat la suma de 12.444 
milions directes més el 8.000 milions indirectes a través del FEIL cedit als 
Ajuntaments.  

Això vol dir, tanmateix, que el valor dels Ajuntaments en el 2009 de 14.980 milions i 
representa una pujada del 58% respecte el 2008, en realitat, sense els 8.000 milions 
del FEIL, s’haguessin convertit en 6.980 milions d’euros, el que hauria suposat una 
davallada respecte el 2008 del 26,3%. Una davallada que hauria seguit amb la línia de 
caiguda iniciada el 2007 amb una davallada del 26,5%, el 2008 amb el 13,4% i el 2009 
amb les dades recent esmentades. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades SEOPAN i PlanE 

Aquests projectes, van produir una pujada de la ocupació que es preveia de 280.000 
treballadors. Finalment, segons dades de l’estat, al tancar el 2009 van ser 424.118 
persones ocupades gràcies al FEIL, 243.430 de les quals van ser de plantilla de les 
empreses i 180.688 van ser nous contractes gràcies a les obres. 

Tot i aquest impuls, l’economia no va remuntar substancialment i en el 2010 el FMI i la 
OCDE mantenen les perspectives de recessió per a Espanya, tal i com ja s’ha 
comentat anteriorment.  

És per això que en aquest any 2010, encara submergits en la crisi, el govern ha 
impulsat nous plans com el FEOSL on caldrà esperar per avaluar les solucions que ha 
aportat aquest instrument. També s’han promogut mesures per a impulsar l’edificació, 
sobretot des de la perspectiva de la rehabilitació, degut a que l’stock de vivendes 
noves és tant gran que no te sentit un foment de l’obra nova en vivendes.  

El fet d’intentar mantenir la inversió en obra pública ha estat amb la voluntat de seguir 
la línia adoptada pel G-20 i on aquesta ha estat el motor de la recuperació ja en països 
com els EUA, Alemanya, Xina, etc. 

A Espanya tampoc hi ha massa més alternativa, i tot i que els plans del Govern han 
intentat apostar per la modernització de l’economia, no es preveu una reforma 
estructural immediata amb la crisi com a oportunitat, ja que els models possibles estan 
a debat i cap d’ells presenta grans avantatges immediats. 

• Model de sol i platja on Espanya ja no pot ser tant competitiva en preus i a més 
amb un problema de qualitat ambiental discutible. 

• Model exportador on la davallada i el desballestament del teixit industrial han 
eliminat el sector més tradicional de la indústria manufacturera i a més a més, 
Espanya és poc productiva i poc competitiva des del punt de vista industrial.  

La Licitació a Espaya durant la Crisi

10.943.509 9.476.656
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• Model de noves tecnologies, amb problemes fefaents com la desconnexió 
universitat-empresa, l’escassetat de vocacions tecnològiques o la necessitat de 
tenir paciència per a resultats a llarg termini.  

 
4.3 El mercat constructiu i l’administració a Catalunya 
 
La construcció a Catalunya, referint-nos al mercat de l’obra pública, està representada 
per tres administracions competents i que les tres actuen com a ens licitador: 
L’administració central, la Generalitat de Catalunya i l’administració local – els 
Ajuntaments –. En aquest sentit, els Ajuntaments han agafat una rellevància important 
els últims anys, amb un promig licitat aproximat de 2.400 milions d’euros els últims 5 
anys. Tanmateix, el paper de l’administració central si que ha variat a Catalunya en 
l’últim decenni, on ha variat entre 1.200 i 3.000 milions amb el màxim el 2007, just 
abans de l’explosió de la crisi. 
 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades de SEOPAN.  

Les dades del Ministerio de Fomento difereixen en un ±10% aprox. 
 
 
Tanmateix, cal destacar el fet que les variacions principals en la obra licitada hagin 
estat en obra civil. Així com l’edificació ha mantingut una tendència a l’alça molt més 
constant i propera al 23%, ha estat la obra civil qui ha experimentat les fluctuacions 
més grans, sobretot absorbint les variacions destacades de la licitació municipal i 
estatal. 
 
Resulta lògic pensar que sigui justament el sector de la obra civil el que pugui fluctuar 
més, ja que l’impuls de les grans obres proporciona uns valors d’inversió molt alts i 
molt puntuals que poden comportar aquestes diferències majors entre uns anys i 
altres.  
 

Evolució de la Licitació a Catalunya
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Evolució de la Licitació per tipologies a Catalunya 
(dades en milers d'euros)
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 Font: Elaboració pròpia amb dades de SEOPAN 
 
Pel que fa a les col·laboracions públic privades, a Catalunya el nombre de concessions 
ha estat pioner pel que fa a l’Administració Autonòmica – la Generalitat de Catalunya – 
i en canvi ha rebut molt poc suport en aquest camp per part de l’administració central 
en els últims anys. 
En al gràfic adjunt es pot veure la importància de la concessió per part de la 
Generalitat front les altres administracions.  
 

LICITACIÓ DE CONCESSIONS / Catalunya
(milions €)
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Font: Elaboració pròpia amb dades de SEOPAN 

 
Tot i això, el 2009 ha estat un any molt dolent i cap de les administracions ha 
contractat un volum destacable, amb el que les concessions han estat gairebé 
inexistents comparat amb els anys anteriors.  
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4.3.1 El paper de l’administració catalana. 
 
 
A Catalunya el departament encarregat de les obres públiques és el PTOP – 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques – i aquest és qui rep les 
transferències corrents del departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya per a finançar les obres estratègiques que el departament decideix. 
En aquest sentit però, les licitacions, contractacions i tot el que respecta a la gestió des 
de la creació, redacció, estudi, construcció i fins al manteniment de les obres públiques 
catalanes passa per una empresa pública que és GISA.  
 
GISA (Gestió d’Infraestrucrures S.A.U.) és l’empresa pública d’obres que treballa per a 
tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i gestiona totes les obres del 
panorama català que depenen de la Generalitat. En aquest sentit, ja s’ha vist 
anteriorment que és justament a través de les licitacions de GISA que el sector ha 
rebut un major equilibri en quant a les xifres en els últims anys.  
 
En aquest sentit, també cal valorar quines han estat les iniciatives del Govern de 
Catalunya, a través del Departament PTOP i de la seva empresa pública GISA, per a 
pal·liar la crisi en el sector de la construcció.  
 
 
 
4.3.2 Entrevista amb GISA 
 
En aquest sentit, per tal de saber quina havia estat la iniciativa relativa a les obres 
públiques per part de l’administració catalana, s’ha realitzat una entrevista amb un dels 
quatre Directors de GISA. Concretament amb el Director General de Programació i 
Serveis de GISA, que abraça l’àrea més transversal de l’empresa, on es prenen les 
decisions sobre la política d’inversions, juntament amb Presidència i la Conselleria.  
 

 
Un dels primers aspectes que es comenta des de la D.G. és que GISA no te el 
100% de la licitació de totes les obres públiques de Catalunya, ja que hi ha 
departaments del Govern que es liciten les seves pròpies obres. 
Es comenta que GISA treballa principalment per als departaments de PTOP, 
Educació, Governació, Interior, Acció social, Economia i Finances, etc. 
 
També s’apunta que la inversió pública no la marca GISA sinó els 
departaments de PTOP i Economia i Finances. És GISA qui elabora 
conjuntament amb PTOP el programa d’actuació, ja que és el propi 
Departament qui elabora les prioritats i GISA les programa i gestiona.  
 
Respecte les dades de licitació, adjudicació i producció, s’apunta que les xifres 
de GISA no han patit la davallada tant gran de la crisi generalitzada, ja que han 
crescut durant el 2008. En el 2009 és cert que les xifres han caigut per 
qüestions de la crisi econòmica, però GISA espera que les xifres remuntin el 
2010, també amb l’entrada en vigor del nou model de finançament de 
Catalunya.  

 
 
 
 
A continuació es detallen les dades de licitació, adjudicació i producció de GISA en 
l’últim decenni.  
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  Activitat total de GISA / Per actuacions 
  
            
LICITACIÓ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Obra Civil 281 330 1135 1917 1473 594 912 1324 1639 1742 708
Edificació 190 208 268 293 853 402 949 889 618 758 883

Total General 471 538 1403 2210 2326 996 1861 2213 2257 2500 1591
            
ADJUDICACIÓ / 
CONTRACTACIÓ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Obra Civil 264 256 1053 510 2441 763 546 1312 1815 1889 792
Edificació 160 176 219 247 792 216 865 854 663 849 866

Total General 424 432 1272 757 3233 979 1411 2166 2478 2738 1658
            
PRODUCCIÓ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Obra Civil 240 275 248 388 629 835 802 953 1243 2179 2060
Edificació 131 160 150 234 309 345 390 659 1001 895 685

Total General 371 435 398 622 938 1180 1192 1612 2244 3074 2745
 

Font: Dades cedides per part de la D.G. de programació de GISA. 
 
 
La D.G. comenta que és sobretot en l’edificació privada on el sector ha notat 
una gran davallada i ha provocat l’estancament d’aquest sector.  
Un indicatiu de la baixada generalitzada de l’edificació residencial és que pel 
que respecta als concursos d’edificació que GISA promou, anteriorment a la 
crisi econòmica es podien presentar 10 projectes de gabinets d’arquitectura, i 
en aquest moment, durant el 2009, en plena crisi, s’estan presentant més de 50 
candidats per a projectes d’entre 3-6 milions d’euros. Des de finals del 2007 ja 
venen augmentant molt el nombre d’ofertes per concurs. 
 
 
A GISA això li suposa un problema d’estructura. Així com una davallada en la 
producció, ja que la D.G. apunta que la pròpia empresa pública GISA és 
eficient des del punt de vista de gestió amb un valor de producció a l’entorn 
dels 3.000 milions d’euros anuals.  

 
 
 
Respecte la tipologia d’obra licitada i produïda, hi ha hagut un canvi de torn durant el 
2008, on l’edificació es mou a l’entorn del 29%, però les carreteres passen a tenir molt 
més protagonisme des del punt de vista de la licitació, i baixa la nova licitació de la 
Línia 9, que representarà el 25%, front el 38% que ha suposat per a la producció.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I
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Tipologia de l’obra licitada 

(2290 milions d’euros licitats / 285 licitacions) 

 
Font: Memòria anual i de comptes de GISA 2008. 

 
 
 

Tipologia de l’obra produïda 
(2854 milions d’euros) 

 
Font: Memòria anual i de comptes de GISA 2008. 

 
 
Pel que fa a la tipologia de finançament de GISA, aquesta està portant a terme els 
últims anys una política de concessions que s’ha analitzat anteriorment. 
En aquest sentit, el PEF, és a dir, la Planificació Econòmica i Financera de recursos 
propis de GISA representa a l’entorn del 43% tant de la licitació com de la producció.  
La part de les obres de la Línia 9 a través de IFERCAT – Infraestructures Ferroviàries 
de Catalunya – representa el 38% de la producció i el 10% de la licitació. 
El 15% restant de la Línia 9 que es va licitar durant el 2008, va ser a través de 
Concessions.  
 
En aquest sentit, les concessions han representat el 5% de la producció, però un 18% 
del valor de la licitació (i un 15% més de la Línia 9).  
 
Una altra línia de negoci que GISA ha adoptat els últims temps és el finançament a 
través de contractes amb d’Institut Català de Finances per a Equipaments, on s’està 
permetent que els contractes siguin de Crèdit. Això suposa que dins dels concursos es 
pugui ofertar el tipus d’interès del crèdit a l’adjudicatari.  
 

Des del punt de vista de les concessions, la D.G. apunta que en el període de 
crisi hi haurà menys concessions ja que no es troben els operadors – entitats 
financeres – per a poder tirar endavant aquests contractes amb facilitats.  
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En el nou període hi haurà sobretot lloguers pel que fa a l’edificació, igual o 
menys concessions de carreteres i una baixada general d’aquests sistema de 
finançament de les obres públiques.  
 
En quant als pagaments de GISA, la D.G. apunta que GISA sempre ha pagat – 
i no hi està havent alteracions al respecte – a 60 dies. També s’està potenciant 
el mètode alemany, tot i que la Generalitat està transferint els diners sense 
entrebancs a Catalunya, quan hi ha altres comunitats autònomes paguen a 3 
anys. 
 
En aquest sentit s’apunta que l’administració catalana ha fet l’esforç de 
mantenir unes xifres d’obres públiques prou dignes el 2009 i 2010, ja que en 
d’altres CCAA com Madrid o Andalusia han deixat a zero la inversió en Obres 
Públiques.  El propi Ministeri de Foment ha fet caure molt el seu import de 
licitació.  
 
Respecte les constructores, la D.G. apunta que el panorama ha canviat molt 
per a les empreses constructores, destacant sobretot la davallada en edificació 
residencial. En aquest sentit s’apunta a que la competència es posa més 
complicada i que les empreses han de buscar recursos i sobretot, que no 
poden treballar només per una administració. 

 
En aquest sentit, l’administració Catalana ha apostat per intentar mantenir dins de les 
possibilitats la inversió en Obres Públiques, per a reactivar el sector, i reactivar 
l’economia.  
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Capítol 5 
 
Les constructores i la crisi 
 
 
5.1 Estructura empresarial del sector 
 
El sector de la construcció a Espanya està conformat per 500.000 empreses – segons 
dades d’Euroconstruct 2008 – i aquestes es poden agrupar, fonamentalment en 4 
grans grups per volum d’activitat:  
 
• Un grup privilegiat de 6 megaconstructores 

o Amb una facturació entre 4.000 i 16.000 milions d’euros 
o Cotitzen a la borsa (IBEX 35) 
o Son ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr-Vallehermoso, OHL. 
  

• Un grup de 3 constructores grans 
o Amb una facturació d’entre 1000 i 2000 milions d’euros 
o Grup Isolux Corsan, San José i Comsa 
 

• Al voltant de 125 constructores mitjanes 
o Amb una facturació d’entre 30 a 700 milions d’euros 
o Una dotzena d’elles superen els 400 milions d’euros 
o Les principals són: Aldesa, Sando, Copisa, Acsa-Sorigué, Copcisa, 

Hispànica, Ploder i Azvi. 
 

• Un grup enorme de PYMES i sobretot petites empreses, que representen el gruix 
de les 500.000 empreses en total.  

o Gairebé representen el 90% de les empreses constructores, amb menys de 
20 treballadors en gran part dels casos.  

o La seva implantació és sobretot local i comarcal, i es dediquen 
majoritàriament al sector de l’edificació – especialment residencial –. 

o Per la seva microestructura, són les més sensibles a les fluctuacions de la 
oferta i la demanda, i pateixen més la crisi. 

 
Les principals constructores catalanes destacades són:  
 

Comsa, Copisa, Acsa-Sorigué i Copcisa 
 
El nombre d’empreses constructores a Espanya ha anat en augment incansable des 
dels anys 80 – quan es va descentralitzar progressivament la licitació –, on s’ha anat 
multiplicant el nombre d’elles. El 1996 hi havia 220.000 empreses constructores a 
Espanya i en 15 anys aquest nombre s’ha multiplicat per 2.  
 
La descentralització va impulsar la creació de noves constructores regionals, que han 
anat agafant un volum important, així com el procés que les grans constructores van 
establir amb la potenciació de les seves delegacions regionals, adquirint altres 
empreses d’àmbit regional, per a solidificar-se en el mercat.  
 
Paral·lelament, les grans empreses han portat a terme grans processos de 
concentració entre les empreses grans i macro i un procés de diversificació de 
l’activitat amb totes elles, per evitar la ciclicitat del mercat.  
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Tanmateix, els reptes de creixement dels grans grups han passat per la seva 
internacionalització. 
 
5.1.1 Principals empreses 

 
 

Les empreses es poden valorar, des del punt de vista de magnitud, amb diversos 
paràmetres com son la producció, el valor de la xifra de negoci, el seu valor bursàtil, el 
seu patrimoni net, el nombre de treballadors o fins i tot el nombre d’activitats o països 
on son presents. 
 
En qualsevol cas, la classificació habitual es fa a través de l’import de la xifra de 
negoci. A continuació es detalla el valor de la xifra de negoci de les principals 
constructores a Espanya i Catalunya. Es compara el seu valor de la xifra de negoci del 
2008 i 2009, i els creixements relatius d’aquests dos anys.  
 
Import de la xifra de negoci total de les principals constructores Espanyoles i Catalanes 
 
Empreses Constructores 
(Facturació total grup 
consolidat) 

RANKING 
Construcció 

2008 
Total 2008 

variació 
2008 
2007  

Total 2009 
variació 

2009 
2008  

Els grans grups       
  ACS 1 15.275,6  -0,45% 15.605,9  2,16%
  FERROVIAL 2 14.126,0  -3,44% 12.095,0  -14,38%
  FCC 3   13.617,0  1,45%   12.700,0  -6,73%
  ACCIONA 4     7.208,0  -9,36%     6.512,0  -9,66%
  SACYR VALLEHERMOSO 5 5.379,5  -6,61% 5.857,6  8,89%
  OHL 6 4.008,8  6,49% 4.389,5  9,50%

Grans constructores    
  GRUPO ISOLUX 7 3.316,9  37,32% n/d - 
  COMSA EMTE 8 1.403,0  15,66% 2.083,7  48,52%
  SAN JOSE 9 1.349,7  -13,48% 1.083,6  -19,72%
Grans constr. catalanes    
  COPISA 10 857,0  12,64% n/d - 
  COPCISA 11 857,0  43,79% n/d - 
  ACSA-SORIGUÉ 12 619,2  0,18% n/d - 
       mitjana   7,02%   2,32%

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de memòries i informes anuals de les empreses. 
 
 
En aquest sentit es pot observar com el 2008 ACS segueix al capdavant de la 
facturació total dels 3 megagrups amb més de 10.000 milions d’euros. Veiem com en 
la majoria de les grans empreses es presenta un decreixement respecte l’any anterior 
2007, tot i que en alguns casos s’amortigua molt més que en d’altres i algunes, com 
OHL, creixen substancialment tot i la crisi mundial que s’inicià a finals del 2007. En el 
cas d’Acciona, no s’ha tingut en compte en la seva xifra de negoci el valor de 3.152 
milions per adquirir una bona part de les participacions d’Endesa, que hagués canviat 
el seu decreixement del 2008 des del -9,4% fins gairebé el +50%. Això, però, 
suposaria presentar una davallada en el 2009, propera al 50% també.  
Tanmateix, les grans creixen per més del doble de la mitjana tot i que San José 
registra una forta davallada. Pel que fa a les catalanes, totes registren increments de la 

Empreses catalanes Empreses que cotitzen a borsa n/d: no disponible a la seva web 
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seva facturació gràcies a les seves estratègies empresarials. La mitjana de la mostra 
es situa sobre el 7%, creixement molt considerable i força oposat amb la tendència del 
sector en general.  
 
El 2009 la crisi segueix i s’accentua i veiem com el creixement mitjà, d’un 2,3% es 
sostenta gràcies, sobretot, a la fusió de COMSA i EMTE. En cas que no tinguéssim en 
compte aquesta adquisició en la mitjana global, del creixement mitjà del sector hauria 
estat del -2,5%, que s’aproxima més a les sensacions reals.  
 
En aquest sentit, moltes empreses estan en millors condicions el 2009 que el 2008, 
però presenten resultats més moderats pels aprovisionaments i refinançaments de 
deutes detectats des del 2007, que el 2008 encara es comptabilitzaven en els actius i 
que s’han anat convertint en passiu.  
 
 
Tanmateix, però les constructores cada vegada estan més diversificades amb altres 
activitats que no representen exclusivament el mercat de la construcció sinó que 
també inclouen totes elles – en major o menor mesura segons l’empresa – àrees de 
negoci com:  
 
• Concessions (en casos inclòs, en casos exclòs de la construcció) 
• Immobiliària i serveis urbanístics 
• Industrial  
• Energia 
• Medi ambient 
• Participacions estratègiques en altres grups  
 
Això ha suposat que el pes específic de la construcció dins de les grans empreses 
cada cop sigui menor. En el cas dels 6 grans grups això es pot representar en 
l’evolució del % de la facturació destinat a la construcció en els últims 5 exercicis.   
 

Facturació Grans grups cosntructors per àrees

57,92% 57,92% 45,03% 47,90% 47,50%

42,08% 42,08% 54,97% 52,10% 52,50%

2005 2006 2007 2008 2009

Construcció Diversificació 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de memòries i informes anuals de les empres. 
 
En aquest sentit, es pot observar com hi ha una tendència generalitzada en el sector 
pel que respecta a la diversificació, sempre amb l’afany de seguir creixent. En aquest 
sentit, aquesta ha estat una de les principals activitats – que es detallarà més 
endavant – que han portat a terme les empreses constructores per a sortir de la crisi 
actual i minimitzar la davallada provocada per la desacceleració econòmica.  
 
Des d’una perspectiva d’economia liberal i com anunciava Milton Friedman en el sentit 
que “la única missió de l’empresa és la d’augmentar els dividends per als seus 
inversors”, la perspectiva dels grans grups i de totes les constructores grans que 
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sempre volen seguir creixent, sigui a través de l’estratègia empresarial que sigui, pot 
haver suposat una de les claus perquè l’economia espanyola no s’enfonsés.  
 
Tanmateix, però, pel que respecte l’activitat pròpiament constructiva, correspon veure 
com s’han comportat les xifres de negoci de les constructores, per tal de poder valorar 
adequadament les empreses i el sector.  
 
Import de la xifra de negoci total de les principals constructores Espanyoles i Catalanes. 
 
Empreses Constructores 
(Facturació activitat 
construcció) 

RANKING 
Construcció 

2008 
Construcció

2008 
variació 

2008 
2007  

Cosntrucció 
2009 

variació 
2009 
2008  

         
Els grans grups       
  FCC 1      7.744,0    11,88%      7.201,0    -7,01%
  ACS 2      6.625,4    -9,89%      6.125,3    -7,55%
  FERROVIAL 3      5.139,1    -1,21%      4.476,3    -12,90%
  ACCIONA 4      3.613,0    -1,53%      3.592,0    -0,58%
  SACYR VALLEHERMOSO 5      3.498,2    4,54%      3.232,1    -7,61%
  OHL 6      3.215,5    22,97%      3.434,3    6,80%
Grans constructores       
  GRUPO ISOLUX 7 n/d - n/d - 
  COMSA EMTE 8      1.167,1    13,08%      1.221,0    4,62%
  SAN JOSE 9      1.212,3    -1,58%        910,9    -24,86%
Grans constr. catalanes       
  COPISA 10        612,0    -9,60% n/d - 
  COPCISA 11        476,0    2,15%        615,0    29,20%
  ACSA-SORIGUÉ 12        418,9    -3,52% n/d - 
       mitjana   2,48%   -2,21%
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de memòries i informes anuals de les empres 
 
 
En la taula anterior podem observar com el rànking canvia només en la part més alta, 
pel que fa a les xifres de facturació del 2008 quan es compara el total amb l’àrea de 
construcció de cada empresa. En aquest cas, Fomento de Construcciones y Contratas 
passa a ocupar la primera posició amb molt d’ avantatge, ACS passa de la primera a la 
segona posició i Ferrovial cau de la segona a la tercera posició, en detriment de FCC.  
 
En aquest sentit, en el 2008, FCC, OHL i COMSA són les úniques 3 empreses que 
creixen substancialment per sobre del 10%, mentre que la resta tenen fortes 
davallades en la construcció, entre el -2 i el -10%. Son les primeres tres empreses les 
que eviten que la mitjana del sector es desplomi en el 2008, i ho atenuen fins a un 
creixement de facturació proper al 2,5% en el sector.  
 
En el 2009, el panorama empitjora i els 6 grans grups tenen davallades en els sector 
constructiu, excepte OHL que reactiva el sector amb un creixement proper al 7%. 
Isolux corsan no presenta les dades de referència i Comsa creix un 4,6%, front a la 
forta davallada de las seva competidora – i recent entrada en borsa el 2009 – el Grup 
San Jose. 
Pel que fa a les constructores catalanes, Copisa i Acsa encara no han presentat les 
seves dades específiques del 2009, però Copcisa aconsegueix una pujada 
espectacular del 29% en el sector constructiu gràcies a la internacionalització.  

Empreses catalanes Empreses que cotitzen a borsa n/d: no disponible a la seva web 
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5.2 Estratègies empresarials  
 
Les empreses constructores, com totes les empreses, tendeixen a buscar sempre les 
millors alternatives per a sobreviure i per a augmentar els seus beneficis, també 
fortament motivades per la competència entre elles. 
En aquest sentit, el sector de la construcció ha estat i segueix essent un sector amb 
grans canvis cíclics, molt sensible a les variacions en l’economia i amb importants 
canvis al llarg de la història en l’estructura empresarial.  
 
Un indicador de la dura competència dins del sector és la baixa que han ofertat les 
empreses adjudicatàries dels concursos de licitació durant la història. En els moments 
de més competència i de més agressivitat dels grans grups, la baixa ha estat propera 
al 30%, o fregant el 40% en l’etapa de la crisi post-olímpica.  
En aquest sentit, a mesura que l’economia va ressorgir i que el nivell d’inversió en 
obres públiques ha anat creixent des del 2007, la baixa s’ha situat a l’entorn del 20%. 
Tot i això, però, des del 2004, amb l’entrada del nou govern, on el concepte de la baixa 
ha estat de nou estrictament determinant per a l’adjudicació d’obra pública, aquest 
paràmetre ha tornat a incrementar-se fins a situar-se proper al 30%. 
Tot i els valors de la baixa, això no suposa que hagin canviar les condicions del preu 
final d’obra, que sovint recupera i fins i tot sobrepassa el descompte de la baixa sobre 
el preu de licitació.  
 
Per tots aquests motius les empreses han anat adoptant històricament diverses 
estratègies per a seguir creixent.  
 
 
5.2.1 Descentralització.  
 
Els grans projectes d’obres públiques que tradicionalment ha licitat l’Administració 
central, son la base sobre la qual es sostenen les grans constructores espanyoles. La 
majoria d’aquestes es van crear a partir dels anys cinquanta, un cop superat el període 
autàrquic.  
 
A partir dels anys 80, amb la creació de l’estat de les autonomies, la licitació pública ha 
seguit un camí de descentralització i les administracions autonòmiques i locals han 
pres molta força pel que fa a la Licitació, situant-se gairebé a 3 parts iguals en els 
últims anys.  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de SEOPAN 
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Així doncs, des del moment que les licitacions no només es van començar a portar a 
terme per part de l’Administració central, van començar a sorgir empreses regionals 
que presentaven creixements grans.  
En aquest sentit, però va ser gràcies a la moda de crear UTES (Unions Temporals 
d’Empreses) per a fer grans obres, que les constructores mitjanes van tenir les 
possibilitats, mitjans i van adquirir l’experiència per afrontar grans obres.  
Aquesta via, oberta pel Govern central i per la Generalitat de Catalunya sobretot en el 
cicle polític de la dècada dels 90, va ser una gran solució per a crear empreses 
mitjanes fortes, i per tant per a augmentar en bona manera la competència dins del 
sector.  
 
En aquest sentit, un bon indicador de la descentralització i/o de la competència és el 
fet de veure quina quota de mercat s’emporten els grans grups i les 
megaconstructores i les empreses mitjanes.  
 
Aquest ràtio, que durant la dècada dels 90 va ser encara altíssim, es va situar en una 
mitjana propera al 70% a finals dels 90. A principis dels 2000 i amb el foment de les 
fórmules per a incentivar la competència el ràtio va situar-se al voltant del 55% fins que 
a partir del 2006 ja va tornar una escalada molt agressiva dels grans grups estatals i el 
2007 van adquirir, de nou, un 60% de la quota de mercat.  
Això significa que la competència i la supervivència de les empreses mitjanes només 
podia mantenir-se gràcies a l’increment en valor absolut de la inversió pública, i a 
través de noves estratègies empresarials. 
 
S’estima que les empreses mitjanes – i en molts casos especialitzades – tenen un pes 
aproximat d’entre el 40 i el 50% en els tres nivells de l’administració – central, 
autonòmica i local.  
 
 
 
 
5.2.2 Especialització 
 
En aquest sentit, aquesta és una de les estratègies que han adoptat moltes de les 
empreses mitjanes i petites que no poden competir amb les grans o amb les 
mitjanament grans.  
Donat el creixent grau d’especialització del sector constructiu, i associat a la cada 
vegada més corrent pràctica de la subcontractació per part de les grans empreses per 
a flexibilitzar les seves estructures. 
 
Aquesta estratègia te com a avantatge una gran rendibilitat i una disminució de la 
competència en el subsector específic, però presenta problemes de sensibilitat a la 
demanda, ja que depenen de la licitació específica del seu subsector.  
 
Així doncs, moltes empreses regionals opten per a una especialització, sobretot fora 
del seu àmbit regional, per a poder ser competitives, i una visió més generalista, per a 
generar volum de negoci al seu territori originari. Aquest és el cas de Comsa, 
especialista ferroviària a nivell internacional, però que realitza tot tipus d’obres a 
Catalunya.  
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5.2.3 Concentració 
 
La concentració és el procés per el qual les empreses s’agrupen, s’adquireixen o es 
fusionen les unes amb les altres per tal de ser més competitives.  
 
Els motius que impulsen a les fusions i adquisicions entre empreses, principalment 
son:  
 
• Per a vendre:  

o Dificultats financeres i de mercat 
o Canvis generacionals problemàtics 
o Diferències entre els socis 

 
• Per a comprar:  

o Ampliar al diversificació territorial i/o relacional 
o Reduir estructura i millorar la gestió  

 
 
Tanmateix, un aquests processos de concentració de grans empreses, una de les 
pioneres va ser FCC, arrel de la fusió entre Focsa i Contrucciones y Contratas el 1992.  
Més endavant altres l’han seguida, amb la creació dels 6 grans grups espanyols. 
 
Els motius principals que han portat a aquesta alta concentració per a la formació dels 
grans grups constructius del les últimes dues dècades han estat per elevar la dimensió 
i per tant poder ser competitives en el mercat internacional, i la necessitat de tenir un 
gran volum de recursos per a tenir bons actius financers de cara a entrar en el mercat 
de les concessions  i la gestió privada d’infraestructures. 
Aquest procés, va provocar que ja en el 2003, 7 empreses espanyoles es situessin 
entre els 12 primers llocs del món pel que fa a concessions de transports, segons la 
PWF.  
 
 
En el gràfic següent podem veure quines han estat les principals concentracions de 
grans i mitjanes empreses dins del sector de les grans empreses espanyoles i de les 
grans empreses catalanes. En aquest sentit, cal destacar que hi ha hagut molts 
processos d’adquisicions de participacions totals i parcials de cada un d’aquests grups, 
però no es comenten en detall, ja que no és l’objecte d’aquesta síntesi.  
 
 
Tot i així, podem destacar que de 30 empreses que hi ha al llistat de l’ esquerra (abans 
de fusionar-se), a través d’aquests processos de concentració s’han constituït 
aquestes 12 empreses capdavanteres a Espanya i Catalunya.  
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Principals fusions i adquisicions de les empreses a Espanya els últims 20 anys 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de GEEconomics i informació de les empreses 

 
 
Un factor important per a les empreses mitjanes és el canvi generacional, on només 17 
de gairebé 125 empreses han superat el primer canvi generacional. Aquest ha estat un 
gran motiu de venda o de desintegració de les empreses. 
 
La valoració del preu de la transacció és el tema clau d’una operació de compravenda. 
Entre les magnituds que s’acostumen a tenir en compte per a fixar el preu hi ha la seva 
xifra de vendes (import de la xifra de negoci) i la seva cartera d’obres, que es valoren 
tant de forma quantitativa com de forma qualitativa. A més, es valora molt 
especialment l’EBITDA (earnings before interests, benefits and depreciation). 
 
En canvi, un tema clau com la qualitat de l’equip directiu i la seva capacitat per a 
contractar amb l’Administració no sembla que es valori molt en les transaccions. Les 
majors transaccions dels últims anys, s’han valorat amb uns ràtios d’entre 6 i 7 
vegades el seu valor de EBITDA.  
 
Durant el procés econòmic on hi ha hagut una davallada del crèdit important i on 
moltes empreses necessiten augmentar la seva dimensió a base d’adquirir-ne altres 
que surtin a la venda per tal de poder reduir costos d’estructura i millorar la 
competitivitat, el ràtio de EBITDA de les transaccions es redueix. En definitiva, es ven 
més barat.  
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5.2.4 Diversificació 
 
 
La diversificació és el procés per el qual les empreses constructores s’han anat obrint 
camí en d’altres negocis. Aquests negocis començaren relacionats amb la construcció, 
bé creant empreses de materials de construcció – cimenteres, canteres, prefabricats –, 
immobiliàries o bé creant empreses de gestió d’infraestructures, per tal de fer front a 
les concessions que començaren amb autopistes i en aquest moment hi ha tot tipus de 
concessions: des d’hotels fins a aeroports.  
Conforme els grans grups i les empreses en general han seguit tenint la necessitat de 
créixer, el procés de diversificació s’ha anat intensificant cap a altres negocis no 
estrictament relacionats amb la construcció, com el negoci energètic, el negoci del 
medi ambient, els serveis urbans o instal·lacions industrials, així com el manteniment 
en general. 
 
Tots aquests processos de diversificació sorgeixen de la necessitat d’atenuar la 
ciclicitat del sector de la construcció, que com s’ha estudiat anteriorment, és molt 
sensible a la licitació d’obra pública i a la situació econòmica del país.  
En qualsevol cas, el procés de poder finançar noves línies de negoci sempre es fa 
amb el coixí de la cartera en construcció, i com que aquesta és força cíclica, no resulta 
fàcil poder incrementar aquesta cartera de no construcció amb recursos pròpis. És, 
sobretot, un procés de temps i d’anar fent créixer els nous negocis, tot i que en el cas 
dels grans grups, i sobretot en èpoques favorables al crèdit, les adquisicions o les 
participacions en noves empreses augmenta molt.  
 
En qualsevol cas el que es persegueix és:  
 
• Assolir un creixement més sostingut i estable 
• Introduir-se en mercats amb cicles diferents a la construcció 
• Desenvolupar sinèrgies entre varies activitats  
 
A continuació es pot veure quin és el grau de diversificació dels diferents grups 
d’empreses. 
 

 
 
Figura JH: Diversificació de les empreses per grups empresarials 
Font: Elaboració pròpia a partir de memòries i informes anuals de les empres 
 
En aquestes gràfiques es pot observar com el grup format pels 6 Grans grups 
constructors (ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, SyV i OHL) van tenir una mitjana l’any 
2008 del 52% de l’activitat fora del sector de la construcció, tot i que pugui ser amb 
activitats relacionades.  
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Pel que fa a les empreses mitjanes, a falta de dades de Isolux Corsan, COMSA i San 
Jose es mantenen encara com grans constructores, amb una facturació que només 
representa un 13,5% fora del mercat de la construcció. Comsa segueix expandint el 
seu negoci Ferroviari i San Jose es manté en la línia de potenciar la construcció 
nacional i internacional.  
Pel que fa a les empreses mitjanes i grans de Catalunya, amb excepció de Comsa, 
aquest grup format per Copisa, Acsa-Sorigué i Copcisa, es posiciona amb 2/3 de 
l’activitat en la construcció, mentre que una tercera part ja passa a ser d’altres 
activitats.  
 
En aquest sentit, és apropiat veure exactament les diferències entre els grans grups 
pel que fa a la diversificació, per detectar conductes característiques.  
 
 

Facturació Grans Grups  - Activitat constructiva 
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Font: Elaboració pròpia a partir de memòries i informes anuals de les empres 

 
Com es pot observar en el gràfic anterior, hi ha hagut variacions substancials des del 
2005. En aquell moment, les empreses – excepte OHL, que mereix un comentari a 
part – estaven molt més agrupades a l’entorn del 45-55%. Aquest era el valor de la 
construcció dins de la seva activitat de vendes total.  
Durant aquest anys hi ha hagut en general tendències baixistes d’aquest ràtio, el que 
vol dir que les empreses s’han anat diversificant més en d’altres negocis. No ha estat 
el cas, però, de FCC i de Sacyr, que en els últims tres anys han tendit a augmentar la 
seva participació en el sector contructiu.  
 
En aquest sentit val a comentar que durant els anys de crisi, cada empresa ha seguit 
l’estratègia que ha cregut més convenient. Trobem un grup format per ACS i Ferrovial, 
les dues gegants, que han tendit a diversificar-se encara més i des del 2005 han seguit 
a la baixa amb el ràtio de vendes en construcció, situant-se el 2009 a l’entorn del 40% 
de la facturació total.  
En canvi, empreses com Acciona, SyV i FCC, que durant els anys de màxima bonança 
(2005 i 2006) es movien en xifres força constants, amb la crisi van variar els seus 
comportaments. Acciona va notar considerablement la davallada en construcció, 
juntament amb un increment de les apostes pel sector de les energies – sobretot 
renovables – i en canvi Sacyr i FCC han augmentat el seu ràtio de construcció. 
Aquestes tres empreses, però, han arribat a un punt d’equilibri el 2009 i totes es situen 
al voltant del 55% en construcció. Un 15% per sobre dels grups capdavanters, i amb 
una diversificació ja molt arrelada.  
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OHL és l’empresa que presenta una participació més gran i més específica en el 
sector de la construcció, el que vol dir que és la que te més vocació de constructora 
dins del grup dels 6 grans grups. En aquest sentit OHL ha variat poc, però si que 
comença a tenir una tendència a la diversificació d’activitats, passant del 90% del 2005 
al 80% en el 2009. El cas d’OHL, però, no és estrany ja que la seva estratègia ha estat 
la diversificació, però no en activitats, sinó en mercats. Es tracta d’una constructora 
que segueix dedicant-se eminentment a la construcció, però que s’ha obert mercat a 
l’exterior amb grans obres i concessions – que ells inclouen en la facturació de 
construcció – i que com a estratègia funciona igualment per evitar la ciclicitat, ja que 
els mercats exteriors tenen altes dinàmiques.  
 
5.2.5 Col·laboracions públic privades  
 
La gran majoria de les constructores, sobretot de les grans i les mitjanes, han mostrat 
molt interès per aquest àmbit, on s’han pogut diversificar i on han pogut assolir més 
volum d’obra. El volum de cartera i de cashflow (fluxe de caixa) que es genera amb les 
grans masses de diner del sector de la construcció, juntament amb unes condicions 
favorables al crèdit i als interessos financers, han propiciat que les concessions fossin 
un negoci molt interessant per a totes les empreses.  
 
Hi ha diversos tipus de sistemes de concessions segons les condicions tècniques i 
financeres, que es poden resumir en BOT (Buil-Operate-Transfer), BOO (Build-Own-
Operate) i BOOT (Build-Own-Operate-Transfer).  
 
En aquest sentit, totes les grans constructores tenen moltes concessions, i aquesta ha 
estat una de les principals vies per a la internacionalització de les constructores, un 
dels seus primers puntals, una de les primeres maneres d’aparèixer en nous mercats. 
Sovint, però, el volum de liquiditat necessari per a finançar projectes de concessions 
és tant gran que s’escapa de l’abast d’una sola constructora i per això es creen unions 
o participacions de diverses empreses en alguns projectes. En aquest sentit és cabdal 
el paper de les entitats financeres, que vulguin deixar crèdit a les constructores per a 
finançar aquests projectes. 
 
Algunes empreses, com Ferrovial, presenten grans concessions també en matèria de 
gestió de ports, aeroports i negocis no constructius i d’altres empreses, sobretot de 
menys tamany es dediquen principalment a les concessions d’infraestructures i 
edificacions.  
Pel que respecte a les constructores catalanes, les més grans, també tenen un volum 
considerable de concessions, tot i que aquestes radiquen al territori de l’estat 
espanyol.  
 
En qualsevol cas, les concessions depenen molt sensiblement de la licitació pública en 
aquest àmbit, que ja s’ha estudiat anteriorment i justament els anys 2008 i 2009 no son 
anys especialment propicis per a les concessions, quan l’Administració central les ha 
mantingut a zero.  
 
 
5.2.6 Internacionalització 
 
La internacionalització de les constructores és el procés per el qual aquestes s’han 
obert les portes a mercats exteriors al mercat Espanyol. Aquest procés, pels grans 
grups va començar ja a finals del segle XX i s’està estenent. 
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La internacionalització és un procés on només hi accedeixen les grans o molt grans 
constructores, amb volums de negoci superior als 800 milions d’euros i en general s’ha 
donat per les següents raons:  
 
• Grups molt grans: necessitat de tamany  
• Saturació del mercat nacional 
• Cerca de negoci per a seguir creixent 
• Diversificació en altres mercats per a evitar la ciclicitat 
• Visió de futur: estratègia diversificadora com a element de fortalesa empresarial 
• Oportunitats que s’han presentat a l’exterior 
• Imatge i posicionament estratègic 
 
Tanmateix, exportar construcció i/o serveis no és una tasca fàcil i depèn molt de les 
condicions de l’empresa i de les condicions del país on s’ubicarà aquestes tasques, 
que es poden establir com : 
 
Principals requisits empresarials per a internacionalitzar-se:  
• Tamany adequat 
• Formació específica per a ser competitives 
• Capacitat tecnològica, per a realitzar grans obres a l’estranger 
• Compliment dels requisits de qualitat i medi ambient 
• Capacitat financera, per a mitigar irregularitats o finançar concessions. 
 
Tanmateix, estar realitzant activitats empresarials i econòmiques a l’estranger pot 
comportar dificultats com poden ser: aspectes logístics, problemes per 
desconeixement del país, de la seva filosofia, institucions, sistema político-econòmic, 
etc. Problemes per desconeixement de les lleis internacionals o per conflictes amb les 
lleis d’origen en casos de litigis i reclamacions; problemes de moneda amb la 
implantació de la moneda local i problemes de personal propi i subcontractat.  
 
A continuació es detalla en la figura adjunta el posicionament internacional de les 
principals constructores Espanyoles i Catalanes.  
 

Posicionament constructores 2009
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Font: Elaboració pròpia a partir de memòries i informes anuals de les empres 
 
 
Com es pot observar, les més diversificades, que també coincideix amb el seu major 
tamany son Ferrovial i ACS, tot i que en el cas de Ferrovial el posicionament 
internacional és molt més fort, ja que ostenta grans contractes de gestió 
d’infraestructures al Regne Unit, els EUA i Canadà, entre d’altres. 
 
FCC també es presenta com una constructora amb gairebé el 50% de la seva activitat 
en el sector internacional, i així ho fa també OHL propera al 40%. Conforme les 
constructores van perdent volum de negoci, lògicament la seva presència internacional 
es va minvant i es posicionen amb un màxim del 20%. 
 
Cal destacar el paper de les empreses catalanes el 2009, representades en primer lloc 
per COMSA amb una internacionalització del seu volum de vendes del 13,1%, Copcisa 
que ha iniciat les seves activitats creant una filial a Xile i les altres dues; Copisa i Acsa, 
que no presenten, de moment, signes evidents d’activitat empresarial exterior.  
 
 
Finalment, es poden destacar diverses formes que han tingut i tenen les empreses per 
a realitzar aquesta activitat empresarial a l’exterior, com son:  
 
• Presentació a concursos de licitació d’altres països 
• Acords de joint venture o aliances temporals d’empreses internacionals  
• Contractes de subcontractació per part d’empreses locals 
• Creació de sucursals o filials en el país de destí 
• Compra o participació d’una empresa local 
• Consorcis internacionals (aliances a llarg termini). 
 
 
 
5.3 Principals problemes de les constructores durant la crisi. 
 
En els capítols anteriors s’han estudiant d’una banda les causes de la crisi econòmica, 
l’afectació de la crisi al sector de la construcció i tanmateix les estratègies del sector 
públic.  
En el punt anterior s’ha vist quin és el mapa empresarial de la construcció a Espanya i 
a Catalunya pel que fa a les empreses més rellevants i quines són les seves 
estratègies a llarg termini per a diversificar-se, ampliar negocis i fer-se més sòlides. 
 
En qualsevol cas, la crisi financera del 2007, s’ha convertit en una crisi general a 
Espanya durant els anys 2008 i 2009, i amb perspectives de recessió encara per al 
2010, representa un cop fort per a la indústria i en particular per a les empreses 
constructores com a base de la indústria de la construcció.  
 
En aquest sentit, a continuació s’estudiarà, de primera mà, quins han estat els 
principals problemes des del punt de vista operatiu de les empreses constructores 
representatives.  
 
5.3.1 Introducció metodològica 
 
Per a conèixer els problemes de les constructores, s’ha decidit prendre una mostra 
significativa de les empreses destacades a Espanya i Catalunya. El criteri que s’ha 
seguit és primerament seleccionar constructores de diversos segments pel que fa a 
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volum de negoci i a més, s’han valorat criteris com l’accessibilitat per a poder realitzar 
entrevistes a la direcció de les empreses. 
 
Les empreses seleccionades per a l’estudi són:  
 
Empreses Constructores 
(Facturació total grup 
consolidat) 

RANKING 
2008 

Facturació 
2008 

SELECCIÓ Estudi Empresarial 
(subdelegacions o central) 

Els grans grups     
  ACS 1 15.275,6    
  FERROVIAL 2 14.126,0  FERROVIAL / Infraestructuras Catunya 
  FCC 3 13.617,0    
  ACCIONA 4   7.208,0  ACCIONA / Infraestructuras Catalunya 
  SACYR Vallehermoso 5 5.379,5    
  OHL 6 4.008,8  OHL / Infraestructures Catalunya 
Grans constructores estatals   
  GRUPO ISOLUX 7 3.316,9    
  COMSA EMTE 8 1.403,0  COMSA EMTE / Central Barcelona 
  SAN JOSE 9 1.349,7    
Constructores mitjanes catalanes   
  COPISA 1 857,0  COPISA / Central Barcelona 
  COPCISA 2 857,0  COPCISA / Central Terrassa 
  ACSA-SORIGUÉ 3 619,2  ACSA-Sorigué / Delegació Barcelona 
  HEMERETIK 4 250,0*   
  GRUP JOCA 5 230,0*   
  PROINOSA 6 210,0  PROINOSA / Central Hospitalet 
  RUBAU 7 198,1  RUBAU / Delegació Barcelona 
  ACIEROID 8 175,0*   
  TEYCO 9 120,0*   
  PAI 10 90,0* *Estimacions amb dades 2006-2007 

Font: Elaboració pròpia a partir de memòries i informes anuals de les empres i GEE 
 
En aquest sentit, es prendran com a representatives les dades de les empreses 
seleccionades per a referir-se a cada un dels grups empresarials.  
 
Un Cop seleccionades les empreses i fets tots els contactes pertinents amb la Direcció 
General a Catalunya, per diversos motius relatius a les polítiques de les empreses no 
ha estat possible reunir-se amb diverses de les empreses per valorar l’afectació de la 
crisi a aquestes:  
 
 
Finalment els resultats de les entrevistes que s’han pogut realitzar, durant un període 
de gairebé un any han estat els següents:  
 
        
  Entrevistes realitzades amb les constructores seleccionades  
      
  FERROVIAL / Infraestructuras Catunya  OHL / Infraestructures Catalunya  

  

Reunió realitzada amb el Director de Zona 
Catalunya d'Obra Civil i Edificació  

Reunió realitzada amb el Director de 
Zona Catalunya i Balears d'Edificació   

  Sr. Joaquim Garcia  Sr. Ricard Ruiz Bayllach  
      
  ACCIONA / Infraestructuras Catalunya  COPCISA / Central Terrassa  
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Reunió realitzada amb el Director de Zona 
Catalunya i Andorra d'Edificació i Obra Civil 

 Reunió realitzada amb el Sots-Director 
General de Copcisa Industrial   

  Sr. Felip Rossell  Sr. Antoni Garriga  
      
  COMSA EMTE / Central Barcelona  PROINOSA / Central Hospitalet  

  
Impossible concretar reunió per desinterès 
de l'empresa  

Impossible concretar reunió per 
problemes interns de l'empresa  

      
  COPISA / Central Barcelona  RUBAU / Delegació Barcelona  

  
Impossible concretar reunió per política de 
prioritats de l'empresa  

Impossible concretar reunió per política 
de prioritats de l'empresa  

      
  ACSA-Sorigué / Delegació Barcelona    

  
Impossible concretar reunió per desinterès 
de l'empresa    

        
 
 
En aquest sentit cal respectar la opinió i les prioritats de les empreses que han avingut 
a les trobades per a facilitar dades privades sobre la seva activitat i sobre la seva 
opinió de la crisi al sector i a la seva empresa. 
 
5.3.2 Indicadors indirectes 
 
En aquest apartat es volen valorar diversos indicadors externs de l’activitat de les 
constructores a Espanya i Catalunya davant la crisi. Aquests indicadors, que poden 
donar una idea del nivell en que es troben les empreses, respecte la solidesa i salut de 
la seva activitat productiva i financera poden ser:  
 
• Consum de ciment al sector 
• Volum d’obra pública licitada 
• Mercat immobiliari 
• Borsa 
 
Tot i que algunes d’aquestes magnituds ja s’han estudiat anteriorment amb una bona 
aproximació, es reforçaran aquests conceptes aplicats a les empreses ja que 
esdevenen claus.  
 
Consum de ciment 
 
El consum de ciment és l’indicador indirecte per excel·lència del nivell d’activitat 
econòmica del sector, i del nivell de producció. Aquest indicador ha variat bruscament 
els últims anys a Espanya i Catalunya com es detalla a continuació.  
 
Es pot observar com els valors totals, que van anar en auge des del 2003 al 2007, 
amb un creixement acumulat del 20%, va caure en picat el 2008 i el 2009. La caiguda 
més forta ha estat el 2009, ja que en el 2008 va caure aproximadament un 20 a 25% 
del total del 2007, però en el 2009 ha caigut més d’un 30%.  
Això significa, en termes absoluts, que el 2009 el consum de ciment ha estat de l’ordre 
de la meitat del 2007, la qual cosa explica la paràlisi del sector.  
 
Les grans constructores, per tant, no han pogut evitar la gran davallada del sector 
constructiu en sí mateix, i més encara quan moltes empreses, com FCC són grans 
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accionistes dels grups més importants del país i també a nivell internacional pel que fa 
a la producció de ciment.  

Consum de ciment a Espanya
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Font: Elaboració pròpia a través de l’Idescat 
amb dades de Oficemen. Dades 2009 de Ciment català. 

 
 

Consum de ciment a Catalunya
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Font: Elaboració pròpia a través de l’Idescat  
amb dades de Oficemen. Dades 2009 de Ciment català. 

 
 
El volum d’obra licitada 
 
Com s’ha comentat anteriorment, el volum d’obra pública licitada a Catalunya és un 
indicador clau per a veure quines han estat les possibilitat de les constructores front la 
crisi. En aquest sentit, la cartera de les diverses constructores a Catalunya ha tingut 
una forta dependència de la reacció de les administracions.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de SEOPAN. 
 
 
Cal destacar la injecció de diners que ha suposat el 2009 el FEIL, que, com s’ha 
comentat en capítols anteriors, ha aportat la inversió en obra pública necessària per a 
mantenir els nivells similars als anys anteriors i que el sector públic pogués fer de coixí 
per a la forta davallada en edificació residencial. Dels 8.000 milions totals del fons, a 
Catalunya això ha suposat aproximadament un valor de 1.500 milions d’euros.  
 
En aquest sentit, però, cal destacar que les grans empreses, les que es mouen amb 
pressuposts per sobre dels 1.000 milions d’euros anuals de facturació, per a ser 
eficients i rendibles s’han de centrar en obres a partir d’entre 3 i 5 milions d’euros. En 
aquest sentit doncs, el fons FEIL no ha actuat de coixí per a les grans constructores, 
però si per algunes de les mitjanes i moltes de les petites.  
 
En aquest sentit també cal comentar els nivells de concessions, que a Catalunya han 
han tingut un important esforç inversor i que han incrementat moltíssim. 
L’Administració central ha fet tant sols inversions testimonials a Catalunya.  
 

Licitació de Concessions a Catalunya durant la crisi 
(milions d’euros) 

  2006 2007 2008 2009 
Admin. Central 7,5 0,0 0,0 13,3  
Admin. Autonòmica 399,7 823,3 2.648,0 11,9  
Admin. Local 272,3 11,0 110,5 120,3  
TOTAL CATALUNYA 679,5 834,3 2.758,6 145,5  

 
Font: Elaboració pròpia amb dades de SEOPAN. 

 
En aquest sentit també cal comentar, que a banda de les grans concessions que ha 
licitat de Generalitat de Catalunya a través de GISA, el volum de concessions generat 
per els ajuntaments sovint té relació amb petites o mitjanes obres, sobretot d’edificació 
no residencial i serveis, però que no és un mercat per a les grans constructores o els 
grans grups, tot i que sí poden ser-ho per a les empreses catalanes mitjanes.  
 

La Licitació a Catalunya durant la Crisi
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El Mercat immobiliari 
 
Com ja s’ha comentat abastament en els capítols anteriors, el nivell d’inversió en 
habitatges ha patit una davallada enorme. Si ens referim a Catalunya, el nombre 
d’habitatges s’ha dividit per 10 a Catalunya des del 2006 al 2009. Això suposa 
clarament una davallada inassumible per al sector.  
 

Construcció d'habitatges a Catalunya

-  

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

140.000 

Habitatges iniciats  127.117    85.515    27.569    12.358   

Habitatges acabats  77.309    79.580    71.007    37.871   

2006 2007 2008 2009

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’ Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 

 
 
Des d’aquest punt de vista, el negoci immobiliari ha deixat de ser interessant per a les 
constructores i les que l’han tingut menys important han superat millor la crisi. 
En aquest sentit, val a destacar que moltes de les constructores d’estudi, sobretot les 
que no formen part dels grans grups constructors espanyols, no tenen negoci 
immobiliari.  
 
Així doncs, per exemple podem veure el cas de Ferrovial, que fins el 2006 va ser 
posseïdor d’un mercat immobiliari potent, i el novembre del 2006, quan hi va haver els 
primers símptomes de desacceleració del mercat es va vendre per valor de 2.200 
milions d’euros a la immobiliària Habitat, quedant-se tant sols amb un 20% de les 
accions d’Habitat, per valor de 165 milions d’euros. En aquest sentit, va ser una bona 
jugada de Ferrovial, ja que Habitat presentaria el seu concurs de creditors a principis 
del 2008, un cop esclatada la crisi.  
 
En aquest sentit, Acciona ha seguit amb la seva participació en el negoci immobiliari, 
que per suposat s’ha reduït en gairebé un 40% en dos anys, des del 2007, però que 
segueix endavant.  
Pel que fa al paper de les empreses catalanes, Comsa i Copcisa tenien el 2007 una 
participació d’aproximadament 55 i 110 milions d’euros en immobiliari, que el 2008 es 
va reduir a la meitat i que el 2009, tot i no disposar de dades, segurament s’ha reduït 
encara més, en la tendència generalitzada. 
 
En aquest sentit, la solidesa de les empreses que no tenien divisió immobiliària ha 
estat major i no han notat els efectes empreses com OHL, Copcisa, Acsa-Sorigué. Pel 
que fa a les mitjanes-petites catalanes: Proinosa i Rubau, tot i tenir actius en 
immobiliari, no ho especifiquen en les seves webs. 
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Font: Elaboració pròpia amb dades de les memòries i informes anuals de les empreses 

 
Cal destacar el fet que tot i que moltes empreses no han tingut negoci immobiliari 
propi, o si, una gran quantitat del volum de negoci en edificació – sobretot residencial – 
ha estat clau dins de les carteres de construcció de totes les constructores espanyoles 
en el període del 2000 al 2007. En aquest sentit, aquesta participació del sector 
residencial ha caigut en picat tal i com es mostra en el gràfic de la plana anterior, on es  
veu la davallada en la iniciació de la construcció de nous habitatges.  
 
• La davallada del sector immobiliari ha comportat doncs, diversos problemes 

associats:  
• Davallada de la facturació del negoci immobiliari de les empreses que en tenien 
• Davallada de la facturació en construcció d’edificació, sobretot residencial 
• Problemes de cobrament de les obres realitzades per a immobiliàries amb 

problemes 
 
Cotització borsària:   
 
 Les empreses constructores que cotitzen a la borsa de Madrid són:  
 

 
BORSA DE 

MADRID 
 

Subsector: 2.3 
Construcció 

ACCIONA     Acciona,S.A.  (IBEX 35) 
ACS               Acs, Actividades de Const.y Servicios S.A (IBEX 35) 
CLEOP          Cia. Levantina, Edificacion de O.Publicas  
GEO              Corporacion Geo, S.A.B. de C.V. (LatIBEX) 
FERROVIAL  Ferrovial, S.A. (IBEX 35) 
FCC               Fomento de Constr. y Contratas S.A. (IBEX 35) 
SAN JOSE     Grupo Empresarial San Jose, S.A. 
OHL               Obrascon Huarte Lain, S.A. (IBEX 35) 
SyV                Sacyr Vallehermoso, S.A. (IBEX 35) 

En aquest sentit, la cotització de totes elles ha caigut amb els indicadors, i en 
qualsevol dels casos estan començant a remuntar suaument.  
 

Import de la xifra de negoci Immobiliari de les Constructores
(milions d'euros)
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No es disposen de dades de COPISA i COMSA per al 2005 i 2009 
OHL / COPCISA / ACSA-Sorigué no tenen negoci immobiliari 
PROINOSA i RUBAU no publiquen dades al respecte 
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L’IBEX 35 és l’indicador borsàtil de referència, on hi ha també els 6 grans grups 
constructors i on es pot apreciar com es va desplomar la borsa des de principis del 
2008 fins a mitjans del 2009. En aquell moment, quan tots els organismes 
internacionals ja van preveure que el 2010 podia ser l’any de la remuntada 
internacional, ja que els problemes financers mundials ja estaven acotats, va 
començar a pujar. Tot i així, una nova davallada a principis del 2001 va fer baixar la 
borsa de nou, en conèixer les previsions del pròpi FMI on Espanya seguiria decreixent 
(seguiria en recessió) durant el 2010.  
 

Evolució de l’IBEX 35 de la borsa de Madrid 

 
Font: Borsa de Madrid 
 
A continuació es mostra l’evolució de les cotitzacions de les empreses d’estudi que 
estan presents a la borsa de Madrid: Ferrovial, Acciona i OHL.  
 

Evolució de la cotització de Ferrovial 

 
Font: Borsa de Madrid 

 
Evolució de la cotització de Acciona 
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Evolució de la cotització de OHL 

 
Font: Borsa de Madrid 

 
En aquest sentit es pot observar com en tots els casos, els màxims es van assolir 
l’estiu del 2007 i els mínims es van assolir entre l’octubre del 2008 i el març del 2009 i 
que, com es mostra en la taula adjunta a mode de resum, la devaluació ha estat 
propera a 5 vegades el seu valor. Això vol dir que l’import cotitzat s’ha dividit per 5 en 
aquest període. Ara ja han tornar a remuntar i es troben en una fase de recuperació, 
assolint valors d’entre el 30 i el 40% del seu valor màxim històric el 2007. 
 

Devaluació de les accions en Borsa 
  Ferrovial Acciona OHL 

Màxim del periode 14,29 241,9 36,9 
Mínim del periode 3,11 55,45 6,4 

Factor de devaluació 4,59 4,36 5,77 
   Font: Elaboració pròpia amb dades de la Borsa de Madrid  
 
 
5.3.3 Problemàtica real 
 
Les visites a les centrals a Catalunya de les principals constructores del l’Estat i del 
país aporten una informació molt valuosa sobre com estan vivint les constructores de 
primera mà la crisi. En aquest sentit, moltes de les grans constructores presenten 
informes de creixement i estratègics molt positius, tot i la conjuntura internacional, però 
això passa per estratègies que ja s’han comentat anteriorment: Obertura de nous 
mercats internacionals, noves línies de negoci estratègiques i inversions diverses. 
Això, però no reflexa exactament el que succeeix en el negoci de la construcció on son 
les Delegacions a Catalunya (en el cas dels grans grups) i les Constructores mitjanes 
Catalanes, qui viu el dia a dia de la realitat de la crisi en el sector.  
 
A continuació es detallen les opinions, a mode de resum de totes les entrevistes, sobre 
diversos aspectes claus del que viuen les constructores en el dia a dia.  
 
El dia a dia de les constructores a Catalunya 
 
Les diverses constructores entrevistades han parlat sobre els següents aspectes 
principals:  
 
• Problemes de la crisi financera 
• Problemàtica general de la seva empresa 
• El paper de l’administració front la crisi 
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• Problemàtica econòmica a les empreses 
• La diversificació del negoci 
 
Els problemes de la crisi financera 
 
• La crisi bàsicament és una crisi financera, del sector financer, que afecta les 

empreses i el teixit industrial perquè aquestes necessiten finançament per fer la 
seva activitat. 

 
• El problema està essent que els propis bancs no volen córrer cap risc i per tant 

no tenen confiança en el mercat productiu. No deixen diners sense garanties. Per 
donar un crèdit demanen moltes garanties o no el donen. 

 
• A Catalunya, hi ha hagut un període alcista de contractacions, per tant la 

davallada ha estat encara més gran.  
 
• Està estudiat que Espanya absorbeix habitatges en una mesura de 250.000 a 

300.000 per any. En aquest moment hi ha un excedent de 1.000.000 
d’habitatges nous. Això vol dir que en els propers 4 anys hi haurà excedent.  

 
• El sector immobiliari està malament, perquè no es venen pisos. Però ells no 

tenen tant problema en el punt i moment que el banc es queda els pisos. Qui pot 
ser que hi surti perdent més és la constructora que no cobrarà fins que es 
venguin els pisos. 

 
• La crisi començarà a remetre el dia que els bancs s’arreglin i sàpiguen on estan. 

Quins deutes tenen i de quina magnitud. Al setembre 2009 potser ho començaran 
a saber i el 2010 potser començarà la remuntada a nivell global.  

 
 
Problemàtica general de la seva empresa 
 
• El problema principal és que s’està trobant molt poca obra per a moltes 

empreses. 
 
• L’edificació era el 50% de la facturació de l’activitat constructiva a l’empresa. El 

2008 ha baixat, i el 2009 i el 2010 encara baixarà molt més. La caiguda de 
l’edificació és enorme.  

• Les constructores que treballaven per immobiliàries pròpies han perdut el 100% 
d’aquesta activitat de negoci, ja que s’ha aturat la producció immobiliària.  

 
• En general, i de mitjana, el volum de negoci en edificació i obra civil, s’ha 

reduït entre el 25 i el 50% en el 2009.  
 
• Les grans constructores sempre tenen un % de cartera similar de la quota 

d’inversions públiques. Per tant el volum de licitació pública marca clarament el 
volum de negoci. Les constructores necessiten mantenir la cartera de negoci, i 
l’administració no treu obres importants ni concessions. 

 
• El fet de que a les empreses encaixin millor la crisi respon a una estratègia 

bona de l’empresa, que només treballa en sectors on te garantit el cobrament. 
No generen cartera a qualsevol preu. És essencial una bona gestió de la cartera. 

 
• La empresa gran (grup consolidat) mantindrà o augmentarà el seu volum de 
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negoci, però les activitats de construcció d’edificació i obra civil van perdent 
pes dins del còmput dels grups.  

 
El paper de l’administració front la crisi 
 
• L’administració no dona inversió suficient, sobretot no res a Catalunya, i 

només la Generalitat i els ajuntament treuen alguna cosa.  
• GISA ha licitat 2500 M€ el 2008 i el 2009 no arribaran a 1500 M€. 
• El 2010-2011 baixarà encara molt més la inversió en obra pública. 
 
• L’estat està molt endeutat, i això suposa que durant els últims anys han tret 

moltes obres a concessions però poques amb recursos propis. Això és un 
problema financer important per a les constructores. Això també és un problema 
perquè cada cop tenen més pes els economistes i menys els Enginyers a les 
constructores. 

• Ara només es continua amb el finançament d’obres amb pagament pel mètode 
Alemany directe o indirecte. 

 
• En aquests moments l’administració te molts problemes per trobar accés al 

crèdit. 
 
• La solució per la crisi a nivell global és la inversió pública. Alguns estudis 

recents asseguren que el país encara por entrar en una etapa d’endeutament 
major i treure un pla per potenciar les infraestructures. Farien falta 30-40 mil 
milions d’euros.  

• Al cap i a la fi, està demostrat en certs ràtios que el sector de la construcció és 
el que crea més llocs de treball de tots. 

 
• Les obres del FEIL, no ajuden a reactivar l’economia i molt poc els llocs de 

treball perquè son obres molt petites i amb uns marges molt baixos que no animen 
a participar-hi. 

 
Problemàtica econòmica a les empreses 
 
• Les empreses tenen problemes amb la gestió del dia a dia, amb fer front al seu 

deute a curt termini, finançament i gestió de la tresoreria, per culpa de la crisi. 
 
• L’administració pública està començant a tenir retards en els pagaments, 

retards molt considerables en alguns casos. Si bé les certificacions es segueixen 
pagant a 60 dies normalment, les recepcions, liquidacions o modificats estan 
començant a tenir retards extremadament grans, de fins a 2 anys. 

 
• Les concessions que treu l’administració son en unes condicions poc realistes. 

Com si els tipus bancaris fossin més alts. En aquests moments no es troben 
concessions amb menys del 20-25% de fons propis de l’empresa. Això 
significa que sovint son un mal negoci. És necessari que l’administració tregui 
concessions amb una TIR més alta, que a més també permeti a les 
constructores mitjanes d’entrar-hi. S’ha de mirar de garantir la igualtat 
d’oportunitats per a les empreses de diversos tamanys. En alguns casos sembla 
que l’administració només treu les concessions per a les grans empreses.  

 
• Els bancs encara estan deixant diners, però amb unes condicions molt dures 

(menys diners i a tipus més alts) i sobretot amb garanties pròpies de l’empresa. 
Les empreses no poden posar-se en negocis que no poden donar 
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rendibilitat. 
 
• Els marges, que sovint s’han mantingut al voltant del 3% en les constructores, 

disminuiran durant la crisi. Els marges han baixat molt.  
 
• El problema dels impagats. En la part d’obra civil no està passant perquè 

l’administració encara atén els seus deutes, però sí en la part d’edificació privada, 
que val a dir que el els últims anys s’han anat reduint, perquè ja es preveia la 
caiguda d’aquest sector. Amb els impagats privats, les constructores estan 
permetent plans de finançament a 2 anys sense interessos amb aval, perquè tot i 
perdre-hi diners es cobrarà alguna cosa.  

• Cal tenir en compte que els impagats poden tirar per terra tots els beneficis de 
l’activitat de l’edificació d’un any. Tot i així, està molt acotat el tema dels que 
poden ser impagats, ja que les empreses que han actuat amb responsabilitat han 
anat reduint la edificació promoguda per privats. 

 
• Hi ha molts impagats de les immobiliàries, però no s’hi pot fer res. Un dia o 

altre s’acabaran venent els pisos i això no donarà els resultats previstos però 
acabarà esvaint-se.  

 
La diversificació del negoci 
 
• Les constructores no segueixen creixent en construcció, sinó que ho fan per 

mantenir massa de negoci. Cada cop més les grans constructores es dedicaran a 
obres singulars, d’una dificultat o interès especial.  

 
• Si les constructores sobreviuen la crisi, és per la seva diversificació de 

mercats i negocis.  
 
• Les constructores més petites, i que estiguin menys diversificades, acabaran 

per tancar.  
 
 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  80 

Capítol 6 
 
Estratègies de les constructores 
 
 
6.1 Estratègies de les constructores front la crisi 
 
En aquest apartat es tractaran les estratègies de les constructores d’estudi, les que 
han pres per a superar la crisi financera i la crisi econòmica general, sobretot profunda 
en el sector de la construcció des de dues perspectives. 
 
Es compararan les estratègies que han portat a terme les empreses constructores de 
manera oficial i com a grup consolidat, en el sentit del que expressen les seus 
informes anuals i memòries econòmiques, amb les opinions dels responsables de les 
constructores a Catalunya. 
 
D’aquesta forma s’aconseguirà posar sobre la taula la relació que existeix entre les 
grans estratègies empresarials del grup, i el que ha succeït en el dia a dia de les 
principals constructores catalanes.  
 
6.1.1 Quadres de valoració estratègics 
 
En els quadres següents s’aniran succeint les valoracions de totes les empreses 
constructores seleccionades a l’estudi, que són, per ordre:  
 

# Empresa constructora Empresa a Catalunya 
1 Grup FERROVIAL FERROVIAL Infraestructures Catunya 
2 Grup ACCIONA ACCIONA Infraestructures Catalunya 
3 Grup OHL OHL Infraestructures Catalunya 
4 COMSA EMTE Empresa Catalana 
5 COPISA Empresa Catalana 
6 COPCISA Empresa Catalana 
7 ACSA-Sorigué Empresa Catalana 
8 PROINOSA Empresa Catalana 
9 RUBAU Empresa Catalana 

 
 
Els grans grups:  
 
 
Empresa 

 
Any 2006 2007 2008 2009 
Facturació total 8.989,0 12.355,0 14.630,0 14.126,0 
Contrucció  4.387,3 5.146,4 5.202,1 5.139,1 
% Constr. / Total 48,81% 41,65% 35,56% 36,38% 
Rànking Espanya 2 Rànk. Catalunya   
 
Estratègies generals del grup 
Font: Web Ferrovial 2009 
 
Les estratègies empresarials 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  81 

 
• Ferrovial és un dels grups capdavanters mundials pel que fa a la construcció i 

també pel que fa a les concessions.  
• De fet, en els últims anys s’ha convertit en el líder mundial en gestió 

d’infraestructures, més quan ha reforçar la seva voluntat de seguir-ho sent, 
fusionant-se amb Cintra, la principal gestora d’infraestructures Espanyola, en el 
2009. 

• Ferrovial va eliminar de forma molt intel·ligent la seva participació en el negoci 
immobiliari el 2007, quan va vendre el seu negoci per 2.200 milions a Habitat, que 
més endavant faria fallida.  

• Ferrovial representa un macrogrup que busca la màxima rendibilitat per als seus 
accionistes i que manté els negocis de construcció i serveis per a la generació del 
fluxe de caixa per tal de poder tirar endavant suculents contractes de concessions 
amb altes rendibilitats a tot el món. 

• És un dels grups més internacionalitzats, ja que està present a 49 països i té més 
de 100.000 empleats en el 2010.  

 
 
Àrees de diversificació               Facturació    %Fact. total 
 
• Aeroports 3067,2 25,4%
• Autopistes i aparcaments 934,8 7,7%
• Serveis 3690,3 30,5%
• Construcció 4476,3 37,0%
  

 
Mercat internacional 
 
• La presència de Ferrovial és global, amb més de 100.000 treballadors repartits per 

tot el món, on només 40.000 estan a Espanya. La resta es troben pels 5 
continents en els diversos negocis amb un total de 49 països. 

• Ferrovial representa el gegant mundial de gestió d’infraestructures i pel que fa a la 
construcció i serveis, i per tant el seu mercat és plenament internacional.  

 
 
Estratègies empresarials a Catalunya 
Font: Entrevistes amb la Direcció de Catalunya 
 
Les mesures que s’han pres per a pal·liar la crisi, han estat:  
• Ferrovial no està fent res especial, no estan reaccionant gens ràpid. La mateixa 

dinàmica hi va haver quan la fusió de Ferrovial-Agroman. Les instruccions de la 
direcció de la companyia no són concretes: Sobreviure com es pugui. 

• Tanmateix, com que el volum de negoci constructiu a Catalunya s’ha reduït al 50% 
el 2009, s’estan fent reajustos de plantilla. 

• No s’estan renovant contractes al personal amb menys perspectives ( la meitat). 
S’han acomiadat algunes persones per no tenir el bon perfil (3-4). Força pre-
jubilacions (7 ó 8). Dels 3 delegats d’edificació només en queda 1. El de OC es 
manté. Hi ha més caiguda de personal a la Edificació. 

• Finalment també comença a haver-hi gent bona, bons empleats, que no tindran 
cabuda a l’empresa per la davallada del volum de negoci. Eren 400 persones i ara 
son menys de 300, a Catalunya. 

• Tot i això, val a dir que durant el 2006-2007, etapa d’expansió, hi va haver una 
fuga de talents de l’empresa, aproximadament de 80. 

• A més, hi ha hagut una congelació salarial. 
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• A més a més, com a mesures anticrisi, s’ha millorat en el control dels costs 
d’estructura, buscant la racionalització. Tot i això, no hi ha excessiva preocupació 
per aquest tema. 

• En aquests moments difícils, la principal preocupació és contractar obra, i per el 
D.G. és la seva principal preocupació. 

• És necessari que en aquesta època difícil la gent doni el do de pit. 
 
 
Comentaris sobre les estratègies per a superar la crisi. 
 
• Ferrovial és una empresa totalment global, tot i que arrelada a Espanya on encara 

manté aproximadament el 40% de la seva producció. 
• El fet d’estar tant internacionalitzada, justament, ha provocat que també hagi tingut 

algunes davallades durant la crisi. Va perdre un 3% el 2008 i un 14% el 2009, el 
que suposa que el fet de ser tant global no l’ha ajudat a reduir la ciclicitat, ja que 
tots els països del món estan en crisi financera.  

• El fet d’estar molt orientada a infraestructures com l’aviació i la gestió 
aeroportuària, que han tingut fortes davallades el 2009 (un -6%), suposen 
entrebancs pel creixement.  

• Tanmateix, el que més ha caigut és la construcció global, que ha patit una taxa de 
reducció del -9,7%, ja que a nivell general i sobretot del mercat domèstic 
espanyol, l’edificació residencial – que encara era un valor dins de Ferrovial – ha 
decrescut un -30%, acompanyat d’una davallada del -10% en edificació no 
residencial. 

• En aquest sentit, la diversificació ha estat un valor positiu, així com la 
internacionalització, però això no ha aconseguit remetre la davallada general. 

• A Catalunya la situació de l’edificació ha estat molt complicada, ja que es depenia 
també molt del residencial i aquest s’ha eliminat. El no residencial també ha caigut 
i només la obra pública, que es manté, està salvant a la Delegació catalana del 
desastre.  

 
 
 
 
Empresa 

 
Any 2006 2007 2008 2009 
Facturació total 6.272,0 7.952,0 7.208,0 6.512,0 
Construcció  3.558,0 3.669,0 3.613,0 3.592,0 
% Constr. / Total 56,73% 46,14% 50,12% 55,16% 
Rànking Espanya 4 Rànk. Catalunya   
 
Estratègies generals del grup 
Font: Web Acciona 2009 
 
Les estratègies empresarials 
 
• ACCIONA és una macro-empresa constructora molt diversificada i que fa uns 

anys va apostar molt clarament per un negoci emergent: El de la sostenibilitat, 
sobretot a través de 3 eixos:  
o Creació d’infraestructures per al desenvolupament econòmic i la vertebració 

social 
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o Definició d’una nova arquitectura energètica global 
o Millores en la disponibilitat de l’aigua 

• Plans d’eficiència energètica i eficiència ambiental per a la pròpia gestió de 
l’empresa representen els actius d’aquesta filosofia capdavantera al món, com 
marca el Dow Jones Sustainability Index. 

• El 2008 van adquirir participacions d’Endesa, fent augmentar la xifra de negoci 
més de 3.000 milions d’euros.  

• El creixement del sector energètic i la disminució del sector immobiliari son les 
tendències més marcades.  

• La construcció internacional també és una de les àrees més destacades de 
creixement.  

 
 
 
Àrees de diversificació               Facturació    %Fact. total 
 
• Energía 1248 19,2%
• Infraestructures i Concessions 3613 55,5%
• Immobiliària 268 4,1%
• Serveis Logístics i Transports 811 12,5%
• Serveis Urbans i M.Ambient 732 11,2%
• Altres negocis i financeres 110 1,7%
  

 
Mercat internacional 
 
• ACCIONA està molt diversificada, a l’entorn del 50% del seu volum de negoci i 

tanmateix la seva vessant internacional segueix essent-ne una part principal. 
• Acciona està present a 30 països en els 5 continents.  
• Acciona està present internacionalment en les tres línies de negoci que te, com 

son energies renovables, aigua i infraestructures.  
• Hi ha 10 països claus, on la presència històrica ha estat molt destacada que és on 

es fonamenta la gran part de l’activitat.  
• També s’està obrint camí a nous mercats com Brasil, India i els Emirats Àrabs.  
 
 
Estratègies empresarials a Catalunya 
Font: Entrevistes amb la Direcció de Catalunya 
 
• Davant de la conjuntura econòmica complicada a l’entorn internacional i nacional, 

els resultats d’acciona grup consolidat han caigut un 10% durant la crisi, i a més, 
la divisió de construcció nacional no s’ha salvat de la caiguda. 

• En aquest sentit, les principals estratègies que s’han portat a terme des de la D.G. 
de Infraestructures de Catalunya han estat:  
o Apretar-se el cinturó. Esperar menys marges i intentar reduir els costs 

d’estructura, així com ser el màxim d’eficients.  
o En edificació ha calgut reduït les plantilles ja que la xifra de negoci s’ha redit a 

la meitat. S’ha acomiadat a la gent més jove. En el cas de l’Obra civil, tant sols 
s’ha deixat de donar d’alta més treballadors.  

o S’han intentat racionalitzar els criteris d’us dels consumibles, cotxes, etc, però 
sense cap pla específic.  

o Catalunya assumeix el seu rol de generador de cartera i cashflow.  
• Acciona Catalunya comparteix la política de la central de diversificar i sobretot 

internacionalitzar l’empresa per a buscar majors volums i majors rendibilitats.  
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• El Plan Mariposa és l’estratègia de la progressió en matèria de sostenibilitat com a 
la gran base d’Acciona per a créixer en el futur.   

 
 
Comentaris sobre les estratègies per a superar la crisi. 
 
• El posicionament estratègic de la companyia en la crisi no ha estat del tot adequat 

ja que ha decrescut el 2008 i el 2009, gairebé un 10% anual. Això ha fet que la 
davallada portés a la companyia el 2009 a les xifres del 2006 (abans del boom del 
2007).  

• Pel que fa als negocis financers, la compra d’actius d’Endesa va ser una opció per 
a intentar rendibilitzar aquests actius amb plusvàlues a la seva venda, que s’ha 
efectuat el 2009. Aquesta inversió ha generat beneficis. 

• El negoci immobiliari segueix dins de la cartera d’Acciona, però ha perdut molt pes 
durant la crisi, ja que ha passat a reduir-se a menys de la meitat. 

• Els mercats internacionals han patit també davallades en el consum de serveis i 
per tant no s’ha pogut remuntar el procés cíclic internacional. 

• En qualsevol cas, l’aposta pel futur d’ACCIONA per les energies renovables és 
una aposta segura i fiable, en bona direcció i que a la llarga acabarà donant molta 
rendibilitat.   

 
 
 
 
Empresa  
Any 2006 2007 2008 2009 
Facturació total 3.278,2 3.764,4 4.008,8 4.389,5 
Construcció  2.753,4 3.136,1 3.215,5 3.434,3 
% Constr. / Total 83,99% 83,31% 80,21% 78,24% 
Rànking Espanya 6 Rànk. Catalunya   
 
Estratègies generals del grup 
Font: Web OHL 2009 
 
Les estratègies empresarials 
 
• OHL és un gran grup empresarial espanyol, amb molta solidesa i que cotitza en 

borsa. El 2002 va marcar una estratègia a llarg termini pel que fa a les activitats 
empresarials, que s’està complint segons els següents punts:  
o Fort creixement en concessions 
o Fot creixement en construcció internacional 
o Aprofitar el bon moment de l’obra civil nacional (el 2002) 
o Reducció rigorosa de la construcció residencial des del 2002. 
o Exclusió de tota activitat immobiliària 

• Pel que fa als aspectes financeres l’estratègia va ser marcada pels punts:  
o Necessitats permanents cobertes amb finançament a llarg termini 
o Crèdits a curt termini només per a necessitats estacionals 
o Important posició permanent de liquiditat 
o No necessitat de refinançaments ni venda d’actius 
o Ràtio de deute net amb recurs / EBITDA amb recurs sempre inferior a 3 
o Ràting “Investment grade” només interromput durant la part més aguda de la  

crisi 
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Àrees de diversificació               Facturació    %Fact. total 
 
• Concessions 742,6 16,9%
• Construct. Internacional 1604,4 36,6%
• Construct. Nacional 1829,9 41,7%
• Industrial 28,1 0,6%
• Desenvolupaments 55,1 1,3%
• Medi Ambient 129,4 2,9%
  

 
Mercat internacional 
 
• El mercat internacional és la principal àrea de diversificació de OHL. 
• Així mateix, la construcció internacional gairebé s’equipara en volum de negoci 

amb la construcció nacional. 
• Les concessions nacionals només representen el 10% de la cartera, front el 90% 

de les concessions en països, sobretot, d’Amèrica Llatina.  
• L’objectiu és treballar amb països estratègics que puguin donar concessions amb 

una rendibilitat anual per  a l’accionista del 15%. 
• Seguir amb la política d’internacionalització és una de les estratègies clau de 

l’empresa.  
• Es vol potenciar nous països com Qatar, EUA, Argelia o Centre Europa. 
 
 
Estratègies empresarials a Catalunya 
Font: Entrevistes amb la Direcció de Catalunya 
 
• El que ha succeït a la Delegació de Construcció de Catalunya és que l’edificació 

no residencial ha caigut fortament, i tampoc apareixen grans obres públiques per a 
reactivar el negoci, des del 2007.  

• El problema principal és que resulta impossible mantenir els marges amb la poca 
cartera de comandes. OHL està seguint les següents estratègies:  

o Objectius menys ambiciosos. De la planificació estratègica del grup OHL a 
Madrid exigeixen uns nombres menors pel que fa al volum de negoci en 
construcció i sobretot un ràtio inferior dels beneficis. 

o Reducció de la plantilla. No de forma ordenada sinó amb miraments de 
cara a les persones que realment no donen el perfil de l’empresa. 

o Reducció de costos estructurals i costos generals. En aquest sentit ara les 
empreses constructores apreten més els industrials. L’objectiu general és 
deixar els costos estructurals el 2009 com el 2008, tot i la inflació. 

o Pla d’austeritat i bon govern. Es controlen més els costs de telefonia, 
dietes, desplaçaments, cotxes de rènting, etc. Aquest pla tindrà poca 
incidència en xifres absolutes pel que fa a l’estalvi però serveix de 
pedagogia per a l’eficiència de cara als empleats i directius.  

• Respecte els impagats, s’intenta pactar plans de pagament, encara que siguin 
sense interessos i a 2 anys, per tal de recuperar tot el que es pugui de la inversió, 
en el cas d’edificacions pendents de cobrar.  

 
 
Comentaris sobre les estratègies per a superar la crisi. 
 
• OHL és una empresa molt sòlida que ha superat la crisi amb la potenciació del 

sector de construcció i concessions internacional. 
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• Pel que respecta la construcció nacional, el que s’intentarà és minimitzar les 
pèrdues i rebaixar les expectatives de negoci.  

• Pel 2010, OHL es marca mantenir la mateixa estratègia aplicada des del 2002. 
• El creixement en vendes i EBITDA es preveu de l’ordre del 10%, igual que els 

anys anteriors.  
• Es preveuen desinversions d’actius no estratègics. 
• El fet d’haver reforçat la presència de construcció internacional i l’àrea de 

concessions (també eminentment internacional) han propiciat que OHL no hagi 
patit la crisi des del punt de vista del grup consolidat.  

• Tanmateix, a la Delegació de la constructora a Catalunya els reajustos han estat 
presents per a fer front a la crisi, amb problemes d’ajusts de plantilla i sobretot 
amb gestió de l’eficiència i dels impagats, que representen un greu problema a la 
xifra de negoci.  

• En qualsevol cas la xifra de negoci i el ràtio de beneficis seguirà caient en la 
construcció nacional, tot i que això ja queda assumit dins de la política de la 
constructora.  

• La construcció nacional quedarà per a fer grans obres singulars i sobretot per  a 
mantenir el volum de cartera i generar flux de caixa al Grup OHL.  

• El creixement esperat de la companyia seguirà sent positiu tot i la crisi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les grans constructores catalanes:  
 
 
Empresa 

 

 
 

Any 2006 2007 2008 2009 
Facturació total 1.044,0 1.213,0 1.403,0 2.083,7 
Construcció  911,6 1.032,1 1.167,1 1.221,0 
% Constr. / Total 87,32% 85,09% 83,19% 58,60% 
Rànking Espanya 8 Rànk. Catalunya 1  
 
Estratègies generals del grup 
Font: Web COMSA EMTE 2009 
 
Les estratègies empresarials 
 
• COMSA i EMTE es fusionen, per adquirir molta més força i passar a ser el segon 

grup constructor no cotitzat de l’estat espanyol, líder destacat en obres ferroviàries 
i amb voluntat d’expandir-se internacionalment. 

• L’empresa vol seguir essent líder en infraestructures i també vol mantenir el 
lideratge en àrees d’instal·lacions electromecàniques i noves tecnologies. 

• Intensificar l’activitat en les línies diversificades : Concessions, transports, medi 
ambient, renovables, etc.  

• Les principals línies estratègiques son estendre la cartera d’activitats on el grup 
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està present i l’estudi d’oportunitats en nous mercats. 
• Bona gestió, innovació, proximitat al client, responsabilitat social i iniciativa, són 

els seus valors afegits.  
• El 2010 preveuen facturar 2230 milions d’euros. Un 7% més que el 2009.  
 
 
Àrees de diversificació               Facturació    %Fact. total 
 
• Infraestructures                         1022 M€           49,0% 
• Enginyeria i Sistemes                  674 M€          32,3% 
• M.Ambient, Serveis i Logísitca    139 M€            6,7% 
• Concessions i E.renovables          47 M€            2,3% 
 
 
Mercat internacional 
 
• L’expansió a través del mercat internacional representa un dels pilars del 

creixement de COMSA EMTE.  
• La expansió dels últims anys ha permès la implantació en 12 països, amb un valor 

de xifra de negoci de 270 M€ el 2009 (el 13,1%) 
• La previsió és que el negoci internacional s’apropi al 40% en el 2015, any en que 

COMSA EMTE espera un volum de 3.000 milions de facturació.  
 
 
Estratègies empresarials a Catalunya 
Font: Entrevistes amb la Direcció de Catalunya 
 
• No disponible 
 
 
Comentaris sobre les estratègies per a superar la crisi. 
 
• COMSA és un grup molt sòlid financerament, que amb ha superat la crisi, d’una 

banda amb la fusió amb EMTE, per a multiplicar les col·laboracions i la 
diversificació i per a elevar les possibilitats de creixement.  

• En plena època de crisi la constructora és capaç de situar-se en vuitena posició 
del rànking Espanyol de forma destacada per sobre de San Jose (que cotitza en 
borsa) i mantenir el seu ràtio de beneficis.  

• Ha sabut augmentar la seva facturació en concessions, gràcies a les bones 
possibilitat financeres de l’empresa, per a mantenir la davallada front la crisi.  

• El fet de no tenir immobiliària i de no treballar gairebé res en el sector d’edificació 
residencial no l’ha afavorit. 

• El fet d’estar especialitzada en Ferroviàries l’ha ajudat a mantenir el volum d’obra 
pública, amb obres de l’AVE i la L9. 

• Presenta una estratègia a mitjà termini amb la diversificació i sobretot la 
internacionalització molt clara i molt ambiciosa. 

• Es pot dir que COMSA EMTE ha sabut sortir reforçada de la crisi, amb un gir 
radical i una nova estratègia més sòlida i millorada pel futur.  
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Empresa 

 
Any 2006 2007 2008 2009 
Facturació total 763,0 981,0 857,0 n/d 
Contrucció  512,0 677,0 612,0 n/d 
% Constr. / Total 67,10% 69,01% 71,41%  
Rànking Espanya 12 Rànk. Catalunya 2  
 
Estratègies generals del grup 
Font: Web COPISA 2009 
 
Les estratègies empresarials 
 
• COPISA fomenta el nucli central de la seva activitat que és la construcció de la 

obra civil i l’edificació 
• Pla d’expansió amb estratègies de diversificació en noves concessions (creació de 

la divisió específica de concessions el 2003) i l’impuls del sector de les energies 
renovables.  

• Paral·lelament l’empresa actua amb la voluntat d’incrementar la seva presència 
internacional. Això passa per potenciar la nova filial a Rumania, Copisa 
Constructii. 

• Una de les estratègies principals passa per entrar a ser un dels socis habituals de 
concessions i projectes específics. 

 
 
Àrees de diversificació               Facturació    %Fact. total 
 
• Obra civil                       
• Edificació  
• Concessions 
• Energies renovables 
 
 
Mercat internacional 
 
• Potenciació del mercat internacional amb la filial Copisa Constructii a Rumania 
 
 
Estratègies empresarials a Catalunya 
Font: Entrevistes amb la Direcció de Catalunya 
 
• No disponible 
 
 
Comentaris sobre les estratègies per a superar la crisi. 
 
• COPISA ha estat una empresa molt centrada en la construcció, amb fort 

arrelament en la obra Civil, potenciant noves àrees com la Ferroviària des de 
l’adquisició de part de Infesa el 2008, i també de l’Edificació i les promocions 
immobiliàries. 

• El 2008 presenta una forta davallada en els seus ingressos, amb una caiguda del 
12% respecte el 2007, associat als problemes del mercat. Durant aquest període 
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han decaigut paral·lelament els ingressos per construcció i altres activitats. 
• Tot i això, probablement la tendència a diversificar-se amb la potenciació del 

mercat de les concessions i de les construccions internacionals l’ha permès fer 
coixí amb la recessió econòmica. 

• El seu ràtio de diversificació ha 
• El 2007 no va ser possible la fusió amb Sando, que hauria permès formar un dels 

principals grups per sota de San Jose i Comsa, també degut a una estratègia molt 
particular.  

• Tanmateix, la informació sobre l’empresa és escassa. 
 
 
 
 
Empresa 

 
Any 2006 2007 2008 2009 
Facturació total 427,0 596,0 857,0 n/d 
Construcció  326,0 466,0 476,0 n/d 
% Constr. / Total 76,35% 78,19% 55,54%  
Rànking Espanya 13 Rànk. Catalunya 2  
 
Estratègies generals del grup 
Font: Web Copcisa Corp 2009 
 
Les estratègies empresarials 
 
• Copcisa Corp és una empresa catalana molt sòlida i molt estable, arrelada a 

Terrassa i molt vinculada al territori, que no pren riscos innecessaris.  
• Ha patit un procés de diversificació amb la creació de Copcisa Corporació, que 

engloba l’antiga Copcisa Industrial (paraigües de Copcisa constructora) i a més 
nous negocis elèctrics, immobiliaris i de consum, per afrontar els nous temps.  

• Un dels nous compromisos és promoure, construir i gestionar infraestructures, 
fomentant doncs la vessant de concessions . 

• La línia fonamental del creixement ha estat el desenvolupament orgànic i 
l’endeutament moderat.  

• El creixement ha estat fonamentat en una organització ben estructurada i una 
organització capaç de generar negoci de manera constant i sostinguda.  

• Un dels punts forts de sosteniment ha estat el bon repartiment entre la cartera per 
client, amb un 31% per a Administració central, Autonòmica i Privats, quedant un 
7% per a Administracions locals.  

• S’ha reduït dràsticament la cartera d’edificació residencial i s’ha substituït per 
obres d’edificació no residencial.  

 
 
Àrees de diversificació               Facturació    %Fact. total 
 
• Construcció 
• Materials de construcció 
• Enginyeria aplicada a instal·lacions 
• Serveis urbans i medi ambient 
• Manteniment d’infraestructures 
• Concessions 
• Energia 
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• Promoció immobiliària 
• Consum (explotació d’estacions de servei) 
 
 
Mercat internacional 
 
• Després de l’expansió de Copcisa pel territori nacional i després de molts anys 

d’estudis de viabilitat, finalment això ha desembocat amb la creació del la filial a 
Xile, Copcisa Chile SA.  

• L’objectiu és entrar a transmetre el know-how tant desenvolupat durant una llarga 
trajectòria a nous mercats, especialment en l’àmbit de les concessions de gestió 
d’infraestructures.  

 
 
Estratègies empresarials a Catalunya 
Font: Entrevistes amb la Direcció de Catalunya 
 
Les mesures que s’han pres per a pal·liar la crisi, han estat:  
• Sobretot Control dels costs fixes, dels costs d’estructura. El control ha de ser molt 

rigorós. En aquests temps, el més important no és el creixement de l’empresa sinó 
la supervivència, una solidesa de resultats. Per això cal augmentar l’eficiència. 

• En quant al personal, s’estan fent reajustos, per a optimitzar i millorar l’eficiència, i 
difícilment és un moment perquè entri gent nova, ja que no hi ha feina per a ells. 
Tot va en funció del volum de contractació. 

• L’estratègia de la constructora ha estat la de no treballar amb els bancs per a 
finançar projectes en la mesura del possible, i treballar en base als recursos 
propis. 

• En aquest sentit l’empresa té una política laboral on qualsevol tècnic al front d’un 
contracte és el gerent d’aquest contracte i per tant part implicada  

• El cap d’obra, per exemple, s’ha de sentir responsable de tot el que està tractant, i 
les seves decisions estan recolzades per la direcció de l’empresa. Ha de ser molt 
eficient en el control de costs, inclosos els costs fixes de la pròpia obra. 

• L’empresa depèn molt de les persones, i del criteri de les persones. Això no 
canviarà ni ha canviat amb la crisi. 

• Les contractacions d’obres del FEIL han estat d’aproximadament 30 milions 
d’euros a tot Espanya, sobretot a les principals ciutats (obres més grans).  

 
 
Comentaris sobre les estratègies per a superar la crisi. 
 
• El fet que Copcisa hagi estat prudent en els anys anteriors, ha estat especialment 

beneficios durant la crisi, ja que l’empresa gairebé no l’ha patida.  
• El creixement en base als recursos pròpis dels últims anys, ha deteriorat el ràtio 

de beneficis, però ha permès una solidesa i una estabilitat de la companyia 
excepcionals.  

• El fet de ser poc depenent de del sistema financer ha provocat que les línies de 
negoci que han potenciat de forma intel·ligent hagin permès gran creixement de 
l’activitat en aquest període de crisi, amb increment de la xifra de negoci propers 
al 30% tant el 2008 com el 2009.  

• Copcisa és una empresa familiar prudent, que té una bona estratègia no 
agressiva, però ambiciosa i que es basa en la feina ben feta, que no té fronteres i 
no té rival.  

 
 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  91 

 
 
Empresa 

 
Any 2006 2007 2008 2009 
Facturació total 530,8 618,1 619,2 n/d 
Contrucció  362,0 434,2 418,9 n/d 
% Constr. / Total 68,20% 70,25% 67,65%  
Rànking Espanya 15 Rànk. Catalunya 4  
 
Estratègies generals del grup 
Font: Web Acsa i Sorigué 2009 
 
Les estratègies empresarials 
 
• L’estratègia del Grup Sorigué està ben definida amb unes línies d’actuació clares:  
• Continuïtat dels negocis de materials de construcció i de les sinèrgies dins del 

Grup. Impuls de la divisió de prefabricats. 
• Impuls de la divisió d’obra civil i extensió territorial de la divisió amb els nous plans 

d’infraestructures. 
• Noves fórmules com concessions i UTES. Creació de l’àrea específica de 

concessions. 
• Increment del sector de projectes i serveis industrials amb més orientació al client. 
• Política Immobiliària només centrada en promocions singulars i de gran interès. 
• Foment de les sinèrgies entre les diverses empreses i divisions que conformen el 

grup. 
 
 
Àrees de diversificació               Facturació    %Fact. total 
 
• Construcció (Edificació i Obra Civil) 
• Concessions i conservació d’infraestructures i mobiliari 
• Asfalts 
• Materials  
• Logística i diversificació 
 
 
Mercat internacional 
 
• Existeix activitat internacional heretada d’ACSA, a través de filials a Xile. 
 
 
Estratègies empresarials a Catalunya 
Font: Entrevistes amb la Direcció de Catalunya 
 
• No disponible 
 
 
Comentaris sobre les estratègies per a superar la crisi. 
 
• ACSA – Sorigué és un grup molt actiu, amb molta solidesa i molt arrelat al territori, 

cosa que juga al seu favor.  
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• En aquest sentit l’empresa ja fa temps que s’està diversificant amb la creació de 
filials com Sorigué-Acsa Conservació de d’Infraestructures o la divisió de 
Concessions. A més, nous acords ferroviaris poden fer ampliar substancialment la 
cartera de la companyia els propers anys en aquestes activitats. 

• La participació a les obres FEIL, a molts municipis de Catalunya han estat una 
manera de mantenir el volum de negoci durant la crisi, que ha aconseguit no tenir 
un retrocés en el 2008.  

• El seu domini en l’art de les adquisicions l’han posicionat com una empresa molt 
sòlida i força rentable.  

• La diversificació és una realitat latent, que va en escreix a la companyia i que 
frega el 30% del volum de negoci, i a més l’extensió per tot el territori Espanyol 
(recentment a Andalusia) i la internacionalització pot aportar-li un creixement 
addicional ben aviat.  

 
 
 
Les constructores mitjanes catalanes:  
 
 
 
Empresa 

 
Any 2006 2007 2008 2009 
Facturació total 174,3 195,2 210,0 n/disponible
Construcció  n/d n/d n/d n/d 
% Constr. / Total     
Rànking Espanya  Rànk. Catalunya 6  
 
Estratègies generals del grup 
Font: Web Proinosa 2008 
 
Les estratègies empresarials 
 
• Històricament centrada en l’edificació, especialista en edificació clau en mà.  
• Els últims anys ha realitzat accions de negoci immobiliari 
• Bon creixement els últims anys en el sector de l’obra civil i en l’edificació industrial. 
• Inici del negoci de concessions amb activitats com guardamobles, gestió de 

residus, residències, centres sportius (en colaboració amb Duet Sports) o 
promoció de vivenda social. 

• Tendència a la equilibració dels negocis entre Edificació i Obra Civil. 
• Estudia la possibilitat d’entrar en els mercats d’Eslovàquia i Libia.  
 
 
Àrees de diversificació               Facturació    %Fact. total 
 
• Edificació (sobretot, no residencial)                     70% 
• Obra Civil                                                             30% 
• Concessions                                                         n/d 
 
 
Mercat internacional 
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• Es preveu l’expansió del negoci a Eslovàquia – recent entrat a la UE – 
primerament amb edificació i posteriorment amb Obra Civil. 

• Es preveu l’entrada a Líbia, amb més reticències, amb edificació de naus 
industrials. 

• Per entrar als mercats internacionals, l’empresa preveu associar-se amb 
empreses locals que coneguin el mercat.    

 
 
Estratègies empresarials a Catalunya 
Font: Entrevistes amb la Direcció de Catalunya 
 
• No disponible 
 
 
Comentaris sobre les estratègies per a superar la crisi. 
 
• La companyia ha sabut reorientar la seva estratègia a temps, i des del 2006, 

abans de la Crisi, amb el nou Director General provinent d’Acsa, ha iniciat un 
creixement considerable de l’àrea d’obra civil, que es vol seguir potenciant. 

• La diversificació també ha vingut per l’àrea de concessions, com a nou negoci.  
• S’estan estudiant apostes de futur per a internacionalitzar-se, el que representa 

una estratègia meritòria donat el seu volum mitjà de facturacó. 
• Ha sabut evitar les pèrdues el 2008 i el 2009 amb la venda d’actius immobiliaris 

que estaven estancats i generant plusvàlues. 
• Va ser considerada la millor constructora mitjana de Catalunya el 2008 pel 

Gabinet d’Estudis Econòmics, abans de ser esquitxada, a finals del 2009 per 
alguns escàndols de corrupció política i urbanística, encara pendents de resoldre 
(aquest fet va impossibilitar les entrevistes).  

 
 
 
Empresa 

 
Any 2006 2007 2008 2009 
Facturació total 164,0 184,7 198,1 n/d 
Construcció  n/d n/d n/d n/d 
% Constr. / Total     
Rànking Espanya  Rànk. Catalunya 7  
 
Estratègies generals del grup 
Font: Web Rubau 2008 
 
Les estratègies empresarials 
 
• Existeix un pla estratègic del Grup, per un creixement sostenible gràcies a la 

incorporació de clients, a l’expansió geogràfica i a la creació de noves àrees de 
negoci. 

• Des del 2006 s’aposta per aquestes línies estratègiques amb una nova direcció de 
la companyia, basant-se en: Creixement sostenible, qualitat, rendibilitat i 
diversificació de la producció.   

• Pel que fa al negoci immobiliari, Rubau centra la seva activitat en la promoció 
d’habitatges de qualitat, en implantacions geogràfiques especials i nivells 
d’acabats superiors, per a ser competitiva.  
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Àrees de diversificació               Facturació    %Fact. total 
 
• Construcció                         
• Materials de construcció 
• Immobiliària                   
• Concessionària      
 
 
Mercat internacional 
 
• El pla estratègic contempla la expansió a tot el mercat Nacional també a fora de 

l’estat Espanyol.  
 
Estratègies empresarials a Catalunya 
Font: Entrevistes amb la Direcció de Catalunya 
 
• No disponible 
 
 
Comentaris sobre les estratègies per a superar la crisi. 
 
• Rubau ha tingut bons ràtios de beneficis els últims anys impulsats sobretot pel bon 

rumb del negoci immobiliari.  
• Davant la crisi, l’estratègia passa per diversificar-se, fer-se més eficient, 

incrementar la cartera de concessions i obrir-se mercat a la resta de l’estat i a 
l’estranger.  

• Si l’empresa segueix amb la política dels últims anys de reinvertir els elevats 
beneficis en el creixement del negoci, serà capaç de superar al crisi de bona 
manera.  

• Tanmateix, la informació sobre l’empresa és escassa. 
 
 
 
 
6.2 Conclusions estratègiques sobre les constructores 
 
 
En l’entorn econòmic que s’ha estudiat en detall s’ha pogut observar quin ha estat el 
comportament quantitatiu i qualitatiu de les empreses durant el període de crisi.  
 
Com a resum dels fets més destacats que han patit, i estan patint, les constructores 
durant la crisi, podem definir:  
 
• Davallada molt gran del volum d’obra en edificació residencial 
• Davalla forta en el volum d’obra d’edificació no residencial 
• Problema associat d’impagats 
• Paralització del negoci immobiliari 
• Manca d’increment substancial en la inversió pública, sobretot de grans obres 
• Concessions de poc volum i en condicions econòmiques poc favorables 
• Disminució de l’accés al crèdit, en menys mesura i amb més dificultats per part de 

les entitats financeres 
• Problemes de liquiditat 
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• Davallada del volum d’obra i, sobretot a causa dels impagats i les despeses 
financeres, reducció del ràtio benefici/facturació. Del 4% d’etapes anteriors fins 
menys del 2%. 

• Increment de la competència 
• Problemàtica dels costs d’estructura, que ofeguen a les empreses si el volum de 

contractació baixa 
• Mal repartiment de les polítiques d’ajuda del govern central  
• Davallada del consum en general  
• Crisi a tots els països desenvolupats, que fan que molts mercats no siguin ara 

tampoc una oportunitat 
 
En aquest sentit s’han pogut contrastar diversos fets, diverses estratègies que ha 
servit a les constructores per a superar la crisis:  
 
A nivell macro:  
 
• Diversificació en altres negocis que no fossin el constructiu, com Medi Ambient, 

Serveis, etc. 
• Diversificació del propi sector de la construcció amb adquisicions d’empreses 

específiques d’obres ferroviàries, hidràuliques, etc. 
• Reducció de l’activitat immobiliària, o vendes del negoci 
• Internacionalització, amb obertures de noves sucursals en països de l’est o 

Amèrica llatina, així com Àsia i tot tipus de mercats emergents 
• Reducció del ràtio de dividends entregats per acció als accionistes 
• Increment de les provisions de fons per a partides de dubtosa fiabilitat en els 

balanços, sobretot a partir del 2009 
• Increment del negoci de les concessions, tant a nivell nacional com internacional 
• Increment de la capitalització, per a millorar la liquiditat en base als recursos pròpis 
• Realització o continuació de plans estratègics empresarials que ja preveien la 

ciclicitat 
 
A nivell micro:  
• Gestió de recursos humans amb readaptacions de plantilla, acomiadaments, no 

renovacions i pre-jubilacions 
• Plans d’estalvi en despeses de material i recursos estructurals com cotxes, mòbils, 

etc. 
• Reducció de les expectatives de vendes i sobretot de beneficis 
• Màxim interès per la contractació d’obra, com a aspecte prioritari 
• Gestió dels impagats, amb noves vies de finançament 
• Demanda de més implicació, productivitat i eficiència al personal. 
 
 
En tot el capítol no s’han tingut en compte els aspectes que contempla la 
Responsabilitat Social Corporativa, com són aspectes de Qualitat, Medi Ambient, 
Sostenibilitat, Bon Govern corporatiu i Gestió, Transparència, Aspectes Laborals, etc.  
Tots aquests aspectes s’analitzaran en el següent capítol.  
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Capítol 7 
 
La RSC i les constructores 
 
 
6.1 Introducció  
 
Com s’ha estudiat en el Capítol 2, la RSC o RSE, en definitiva és la forma que té una 
empresa de relacionar-se amb els seus grups d’interès. En aquest sentit, hi ha 
diverses qüestions a estudiar en temps de crisi, i pel que respecta al negoci de la 
construcció.  
 
La crisi mundial i, en particular, la crisi a Espanya i Catalunya ha afectat a totes les 
empreses i a tots els sectors de qualsevol dimensió. En aquest sentit, després d’unes 
etapes d’auge de la RSC, on semblava que moltes empreses grans i una bona part de 
les empreses mitjanes ja començaven a integrar aquests conceptes dins de la seva 
activitat, caldrà veure com ha quedat afectat tot això amb la crisi econòmica.  
La RSC pot esdevenir un destorb, una despesa supèrflua per aquelles empreses que 
no se la creguin, però pot representar de forma potencial una gran oportunitat per al 
mercat en la mesura d’intentar crear empreses del segle XXI, més responsables i més 
sostenibles, aprenent dels errors del passat, que en part han portat a la crisi actual . 
 
És inqüestionables que les companyies multinacionals, entre les que poden destacar 
els grans grups constructors espanyols, tenen una dimensió política i un àmbit de 
relacions molt ampli, i necessiten legitimació social, ja que sempre estan observades 
pels organismes internacionals. En aquest sentit és lògic que hagin adquirit polítiques 
de RSC i hagin assimilat la RSC com un procés constant de forma d’enfocar els 
negocis, fruit de la seva experiència internacional. Tot i això, veurem com han 
reaccionat aquests grups pel que fa a la RSC amb la crisi.  
 
Tanmateix, cal destacar el paper de les empreses mitjanes i petites – Pimes – en el 
procés d’implantació de la RSC, on les mitjanes tenen una oportunitat per a reforçar el 
seu compromís fundacional, de tracte personal, capital humà, coneixement i 
especialització en processos de qualitat i les petites, que ho poden tenir més difícil tan 
sols amb el fet de garantir la supervivència.  
 
 
7.1.1 La RSC i la crisi 
 
La RSC, com s’ha dit anteriorment, representa diverses formes a l’hora d’entendre la 
missió de l’empresa. Des de les empreses que ho fan com una estratègia de 
màrketing, sense incloure-ho dins dels processos, però que els genera un valor afegit 
de marca, fins les empreses que no tenen cap mena de política d’RSC, passant, 
evidentment, per les empreses que sí tenen aquestes pràctiques ben enteses i 
arrelades dins dels processos interns i de relació amb els seus grups d’interès. 
 
En aquest sentit la crisis econòmica representa un repte per a la RSC, ja que a grans 
trets, es pot enfocar de dues maneres.  
Entendre que en temps de crisi toca apretar-se el cinturó i, per tal de garantir la 
supervivència i mantenir la rendibilitat, cal retallar totes les despeses que no siguin 
estrictament essencials, entre elles la RSC, és un enfocament. Hi ha una corrent de 
pensadors que es decanten per aquesta opció, ja que creuen que les empreses 
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prioritzaran el curt termini i, per tant, eliminaran qualsevol tema que distregui a la 
direcció de la pura supervivència.  
 
D’altres, apunten que l’administració prendrà un paper més protagonista i regulador en 
aquesta etapa de recessió i que per tant introduirà normes que condicionin el 
comportament de les empreses en relació a la RSC i com a conseqüencia la RSC 
perdi un dels seus valors intrínsecs, que és la voluntarietat.  En aquest sentit veurem 
que la resposta de l’administració ha estat allunyada d’això.  
 
Finalment, hi haurà les empreses amb capacitat d’entendre que la RSC està infiltrada 
dins dels valors fundacionals i d’actuació de l’empresa i per tant que no en surti 
afectada, sinó reforçada, en el paper multiplicador que pot donar en l’etapa de crisi.  
 
Aquesta crisi que s’està vivint ha estat justament una crisi d’irresponsabilitat. Una crisi 
on el sistema financer a Estats Units va ser irresponsable amb les hipoteques 
subprime, les empreses de ràting van ser irresponsables en les seves avaluacions 
tendencioses i interessades, els especuladors han estat avariciosos i irresponsables, 
les grans empreses buscant grans guanys financers a curt termini sense generar 
producció, la irresponsabilitat dels qui s’han apalancat en sectors de gran rendibilitat 
creant especulació i bombolla immobiliària, i la irresponsabilitat de moltes empreses i 
consells d’administració per no haver fet previsions i reserves pel que podria passar. 
 
En aquest sentit, la RSC ha de jugar un paper fonamental per a superar aquesta crisi 
amb un aprenentatge, un recull de totes les bones pràctiques que no han de permetre 
que escàndols de tal magnitud tornin a succeir. La RSC, com a cultura prudent i 
sostenible de negoci, ha de sortir enfortida de la crisi.  
 
Tanmateix, els errors clamorosos de regulació nacional i en la coordinació de la 
supervisió internacional, en els controls interns i externs, etc. apunten també a la 
necessitat dels governs i dels organismes internacionals a actuar de forma més 
responsable i tanmateix, a crear els mecanismes perquè les empreses hi actuïn. 
 
En aquest sentit, des de la perspectiva de la transparència i la informació, les 
empreses estaran més controlades i així augmentaran la seva participació en la 
comunicació i la transparència de les seves activitats.  
 
La crisi enforteix els valors de la nova economia, basada en el coneixement i la 
informació, en la tecnologia i en la inversió, en la formació continua i en la I+D+i. 
L’aposta per aquests valors, per unes relacions laborals de qualitat que atreuen als 
millors i els fidelitzen a l’empresa , surt enfortida de la crisi que colpeja i castiga el 
contrari. Una empresa neta, ecològica, sostenible, amb una bandera de responsabilitat 
social emergirà de la crisi amb un plus de competitivitat front a l’empresa irresponsable 
i antiquada.  
 
La RSC és, finalment, el resultat d’un canvi de visió sobre el món de l’empresa, d’un 
canvi de valors en els individus, de la conscienciació pels reptes globals i del paper 
econòmic i polític que les empreses juguen al món.  
 
Tanmateix, a la realitat, la operativitat de la RSC durant la crisi no és fàcil. Les 
empreses han perdut volum de negoci o marge de beneficis i això suposa un greu 
inconvenient per a la realització de les accions en matèria de RSC. Evidentment no és 
el millor moment per fer despeses extra. Les partides destinades a patrocinis i 
mecenatges si que patiran una forta davallada.  
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Aquelles empreses que tímidament, i sense convicció, s’endinsaren en el procés de 
ser més responsables, en el seu sentit ambiental i social, abandonaran el seu camí, 
sobretot si tant sols ho havien iniciat com a mesures socials sense relació directa amb 
el seu negoci.  
 
En aquest sentit, però alguns autors apunten a la possibilitat d’incorporar directament 
les polítiques de RSC al baròmetre del compte de resultats, i que serveixin aquestes 
doncs, com a línies estratègiques de negoci, on es valori el benefici afegit que pot 
aportar l’aplicació d’aquestes pràctiques, per tal de seguir sent el màxim d’eficients i no 
deixar de ser responsables. Està clar que les etapes de crisi són per a refundar molts 
valors i qüestionar-se processos anteriors.  
 
Tot i això, i de les oportunitats que pot representar per a les empreses en general el fet 
de sortir reforçades de la crisi, amb millores en les seves polítiques de RSC, la realitat 
és que s’esdevindrà durant aquesta etapa un ralentitzament causat tanmateix, no sols 
per la pròpia crisi com a desaccelerador de l’activitat en general, sinó per l’arribada a 
una situació d’altiplà proper a l’estancament temporal després d’unes etapes molt 
fructíferes on la RSC s’ha estès en gran mesura dins de les grans corporacions i en 
menor mesura dins de les Pimes.  
 
En qualsevol cas, totes les empreses que persisteixin en el seu camí d’implantació de 
la RSC, la crisi les obligarà a esforçar-se per augmentar l’eficiència i l’eficàcia dels 
processos de RSC. Això portarà a empreses que sortiran enfortides gràcies a la RSC a 
partir de la crisi. 
 
 
7.1.2 Estat d’implantació general a la construcció 
 
En molts capítols anteriors s’ha destacat la importància del sector de la construcció 
dins de l’economia Espanyola. Aquesta importància es tradueix també en la 
transcendència que té en la societat aquesta indústria constructora i els valors que 
transmet. El sector de la construcció és un àmbit que transmet moltes externalitats, 
com són les mediambientals (transformadores del territori), socials (facilitant 
comunicacions i desenvolupament a través de les infraestructures i creant llocs de 
treball) i també creadores de teixit empresarial. 
 
Per aquest motiu la RSC pren importància en el sector de la construcció, que a més és 
un sector productiu que executa una activitat de creació de riquesa i que en sí mateixa 
no és especulativa. Això la situa el sector en una gran posició determinant de cara a 
emprendre accions en RSC.  
 
A més, el sector de la construcció històricament ha tingut unes debilitats en aquesta 
matèria, que son objecte constant de focalització de les empreses, per tal de subsanar 
aquesta poca cultura responsable que hi ha hagut, i per tal de que es pugui 
incrementar l’eficiència. Aquestes deficiències sobretot són: Les males pràctiques 
urbanístiques, l’especulació amb el preu de la vivenda, la poca formació i estabilitat 
dels llocs de treball, la sinistralitat laboral, la corrupció i l’impacte mediambiental 
generat per les obres.  
  
La construcció segueix sent el sector amb més incidència d’accidents laborals – també 
degut a la pròpia tipologia dels treballs a les obres – i a més, és el sector que més 
afecta el territori, perquè tot i que no genera unes emissions molt destacades, si que 
altera tot el medi natural on es construeix una obra o d’on s’extreuen materials de 
construcció.  
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A més, el sector ha agafat mala fama degut a les males pràctiques descobertes en 
l’àmbit immobiliari.  
 
Així doncs, com a sector estratègic, i donada la seva pròpia idiosincràsia d’activitat 
productiva (i no especulativa), el sector de la construcció cal que es fonamenti amb 
objectius a mitjà i llarg termini, i és aquí on encaixen les polítiques de sostenibilitat que 
pot aportar la RSC.  
 
 
Les grans constructores 
 
En aquest sentit, les grans constructores, que són grups molt sòlids, ben diversificats i 
ben internacionalitzats, ja ha recorregut un important camí en matèria de la planificació 
estratègica en RSC, i estan incorporant aquesta filosofia a tots els processos que 
operen.  
Tot i això, les grans constructores espanyoles, els grans grups internacionals, tot i ser 
capdavanters mundials en operacions i xifres de negoci, no ho son en matèria de RSC, 
on encara queda molt camí per recórrer. En aquest sentit, alguns autors apunten que 
la crisi pot generar la possibilitat de deixar de comunicar la RSC com un instrument de 
màrqueting i publicitat de les marques, o com un instrument per millorar l’eficiència 
productiva de l’empresa, i començar a implementar-la també com a creadora de valor 
afegit a la pràctica.  
 
En la majoria dels casos, els grans grups presenten memòries de sostenibilitat 
perfectes, on destaquen totes les grans magnituds de la companyia a mode publicitari, 
però en la majoria de casos no fan autocrítica sobre el que encara estan fent 
malament.  
 
No obstant els grans grups són un bon exemple a seguir per a totes les empreses de 
menor tamany perquè, tot i que podrien encara fer més, treballen els aspectes de la 
RSC ja fa molts anys i els tenen plenament integrats – almenys és el que demostren 
les seves memòries – en els seus processos. Tanmateix, queda evidenciat que es 
segueixen marcant objectius ambiciosos en matèria de RSC, i sigui una estratègia 
empresarial més o no, això les fa més eficients, responsables i sostenibles.  
 
 
Les constructores mitjanes 
 
És evident que les empreses mitjanes no generen el volum d’activitat dels grans grups 
constructors internacionalitzats, però això no les eximeix de jugar un paper important 
pel que fa a la responsabilitat de les seves activitats.  
 
Les constructores mitjanes haurien d’apropar-se a la RSC com un element d’avantatge 
competitiu, i una eina vàlida capaç de generar valor afegit per a l’empresa i la societat 
en que conviu.  
 
Cal tenir present, però, que en moltes d’aquestes empreses el grau d’implantació és 
baix, ja que el nivell de gestió encara segueix el rumb d’altres temps, amb pràctiques 
empresarials poc transparents i poc eficients. És necessari doncs – i és en el sector en 
que cal més ajuda – que les Pimes facin un esforç per a posar-se al dia en matèria de 
RSC en tots els aspectes de les seves activitats, de forma transversal.  
Sovint, en el cas de les mitjanes-petites, els valors de la companyia estan estrictament 
lligats als valors del seu propietari.  
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En el cas de les constructores mitjanes de major tamany, aquestes ja estan més 
conscienciades pel que respecta a la RSC, per reflex dels grans grups constructors i 
perquè tenen molt assumit el seu gran grau d’impacte en la societat i en el medi.  
 
Un aspecte important és la presència de la subcontractació en el mercat de les 
constructores mitjanes. En aquest sentit encara hi ha molt de camp per avançar en 
l’exigència per part del contractant dels criteris RSC, de sostenibilitat i bon govern, pels 
seus proveïdors. 
 
 
En la majoria de constructores mitjanes, però, s’observa que sempre ha existit una 
certa tradició en la matèria, sobretot pel que respecta al bon tracte amb els empleats i 
els clients – per tal de mantenir-los i que no anessin a buscar empreses més grans – i 
de forma més recent, amb l’aparició de l’acció social degut a la conscienciació civil.  
 
En aquet sentit, la major part de la política RSC es pot observar a través de les 
memòries de sostenibilitat o memòries anuals, si existeixen, i en qualsevol dels casos 
a les seves pàgines web.  
Recents estudis destaquen el paper de la RSC analitzant la informació que apareix a 
les web de les constructores en aquest camp. Els principals problemes que es 
destaquen en observar les webs són, de forma generalista:  
 
• Existeix informació sobre la missió de l’empresa, però poc actualitzada i amb molt 

poca concreció sobre les línies estratègiques concretes. 
• Existeix una bona imatge global, però manca transparència per mostrar, per 

exemple, l’ organització interna de l’empresa amb càrrecs i personal directiu.  
• Respecte la informació econòmica, existeixen algunes dades en la majoria dels 

casos, però amb poca concreció en d’altres, i la majoria no enumeren res al 
respecte. 

• Fan referència a la importància dels recursos humans, però poques donen 
informació concreta sobre el nombre de titulats, personal, formació, etc. 

• Moltes realitzen accions d’acció social, però molt poques especifiquen 
concretament a quines accions socials han donat suport i encara menys ho fan 
especificant l’import d’ajut.  

• En general es presenta poca informació sobre la relació amb els proveïdors.  
 
En qualsevol cas hi ha una relació molt directa entre la mida de l’empresa – pel que 
respecta a la seva facturació – i la implantació de polítiques de RSC. En la majoria 
dels casos hi ha una correlació directa i les empreses més grans destinen més temps, 
interès i recursos als aspectes de RSC. Poques empreses de tamany menor tenen 
memòries de sostenibilitat o almenys on es comentin aspectes de RSC, i molt poques 
son les que tenen sistemes d’indicadors per avaluar-ne el progrés.  
Tot i això, hi ha casos sorprenents d’empreses que ho tenen ben assumit i tenen les 
pràctiques de la RSC implícites dins de les seves activitats de negoci ordinàries.  
 
 
7.1.3 Política RSC de l’administració pública 
 
Tot i que com s’ha exposat al capítol 2, el tema de si la RSC ha de ser de compliment 
legal o ha de seguir essent una activitat voluntària i avantatjosa de les empreses, 
aquesta discussió encara està sobre la taula i no hi ha res concret, si que hi ha hagut 
avenços en aquest sentit.  
 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  101 

En general, els governs i la UE no acaben de trobar els mecanismes o no acaben de 
valorar la necessitat de regular les pràctiques de RSC en el seu global, tot i que si que 
han pres mesures en alguns àmbits. 
 
Tanmateix, ni la UE ni el govern espanyol es decideixen a incorporar els criteris de la 
RSC com a normatius o de compliment legal per a les activitats de les empreses, i 
s’han dedicat, principalment, a incentivar algunes de les pràctiques de la RSC i 
sobretot a potenciar els fòrums i organismes públics de debat.  
 
Així doncs, a Espanya si que s’ha regulat l’obtenció dels certificats de qualitat i 
mediambientals en els contractes públics, i tanmateix, des del 2007, la Llei de 
contractes del sector públic incorpora criteris que permeten valorar les ofertes amb 
nous criteris:  
 
• Consideracions de tipus social, percentatge de persones amb discapacitat o risc 

d’exclusió social 
• Consideracions de qualitat, normes de garantia de qualitat 
• Consideracions de tipus mediambiental, normes de gestió mediambiental 
• Requeriments ètics i socials, possibilitat de valorar el comerç just 
 
Amb l’arribada de la crisi econòmica els governs en general han pres un paper més 
important en el control de les activitats econòmiques de les empreses i del sector 
financer. En aquest sentit, totes aquestes accions de control, supervisió i tutela que 
s’han efectuat poden esdevenir un punt de partida per a la normativització d’alguns 
aspectes de la RSC.  
 
Per tant el debat torna a estar sobre la taula i és que molts experts coincideixen en 
posar èmfasi en que l’origen de la crisi es deu a una falta de responsabilitat i d’ètica 
per part dels diversos actors econòmics.  D’acord amb l’anterior, alguns grups d’interès 
consideren que per atacar l’arrel del problema és necessari regular diversos aspectes, 
com la retribució dels directius, l’enduriment de les regles del joc (ètica, aspectes 
laborals, socials, ambientals, entre d’altres), incrementar la tranparència i l’escrutini del 
sector privat (i del públic), i reforçar el paper de supervisió i fiscalització de l’Estat. 
 
En aquesta línia, molts estats de la Unió Europea ha pres mesures que Espanya 
encara no ha adoptat, com són la obligatorietat de fer informes de responsabilitat 
socials per part de les empreses a partir d’un cert tamany, i la necessitat d’informar i 
monitoritzar les Inversions Socialment Responsables dels índex ISR.  
 
En aquest sentit, durant la crisi, el govern ha trigat a reaccionar, però finalment ho ha 
fet el 2010 amb el nou Pla de l’Economia Sostenible. Aquest pla es basa en diverses 
àrees estratègiques resumides en un projecte de llei d’Abril del 2010, on destaquen 
sobretot els següents aspectes:  
 
• Es fomenta l’economia sostenible del país a llarg termini (horitzó 2020) 
• Increment de la supervisió del mercat financer 
• Increment de l’exigència de les lleis de transparència 
• Reforma per a millorar l’eficàcia dels organismes reguladors  
• Facilitar la col·laboració públic privada 
• Impuls de la innovació i de les empreses tecnològiques 
• Millora de la transparència del cadastre immobiliari 
• Recolzament a la internacionalització de les empreses 
• Reforma en l’educació i la formació professional, per apropar l’empresa a 

l’educació 
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• Impuls de les infraestructures sostenibles, amb una forta inversió ferroviària i 
energies renovables 

• Impuls del transport de mercaderies per ferrocarril i foment del vehicle elèctric 
• Ajudes a la rehabilitació i el mercat de lloguer dels habitatges 
 
I finalment, juntament amb totes aquestes mesures molt relacionades amb la 
sostenibilitat i la RSC, per impulsar l’economia, destaca el Capítol 6 de la proposta de 
llei, amb un apartat específic per primer cop sobre la RSC:  
 

Capítol IV: Responsabilitat Social de les empreses 
Article 37. Promoció de la responsabilitat social de les empreses.  
 
1. Amb l’objectiu d’incentivar a les empreses, especialment a les petites i 
mitjanes, a incorporar o desenvolupar polítiques de responsabilitat social, el 
Govern posarà a la seva disposició un conjunt de característiques i indicadors 
per a la seva autoavaluació en matèria de responsabilitat social, així com 
models o referències d’informes, tot això d’acord amb els estàndards 
internacionals en la matèria.  
 
2. El conjunt de característiques, indicadors i models de referència a què es 
refereix l’apartat anterior haurà d’atendre, especialment als objectius de 
transparència en la gestió, bon govern corporatiu, compromís amb el local i el 
medi ambient, respecte als drets humans, millora de les relacions laborals, 
promoció de la integració de la dona, de la igualtat efectiva entre dones i 
homes i de la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat, tot això 
d’acord amb les recomanacions que, en aquest sentit, faci el Consell Estatal 
de la Responsabilitat Social Empresarial, constituït pel Reial Decret 221/2008, 
de 15 de febrer, pel qual es regula el Consell Estatal de Responsabilitat Social 
de les Empreses.  
 
3. Les empreses que assoleixin un nivell mínim en els anteriors indicadors 
podran demanar voluntàriament ser reconegudes com a empreses socialment 
responsables, d'acord amb les condicions que determini el propi Consell.  

 
 
En aquest sentit doncs, es destaca molt positivament les iniciatives de l’Estat en RSC, 
tot i que de moment tant sols des del punt de vista del foment de la RSC i no de 
l’exigència legal del seu compliment. 
 
En el marc de la construcció, però, no hi ha hagut canvis substancials els últims anys 
pel que fa a la llei de contractes, a excepció dels aspectes relacionats amb l’última llei 
del 2007.  
 
A Catalunya tampoc hi ha hagut una resposta del sector públic i, per exemple, 
l’empresa pública d’adjudicació de contractes d’obra pública GISA, no ha modificat les 
clàusules ni criteris de valoració en els contractes a l’hora d’adjudicar les obres, 
prenent mesures en favor o potenciant la RSC.  
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7.2 La RSC de les constructores  
 
En aquest capítol es pretén valorar les estratègies que han dut a terme les 
constructores durant la crisi. L’objectiu és detectar si hi ha hagut una variació de les 
seves polítiques de RSC amb la crisi, tant perquè les hagin reduït, com perquè hagin 
detectat una oportunitat i hagin apostat per elles.  
 
Aquest estudi es farà mitjançant la informació disponible en memòries de sostenibilitat, 
memòries anuals i pàgines web. Tanmateix, per a les constructores mitjanes catalanes 
es recorrerà a utilitzar una actualització d’un anàlisi multicriteri anterior en matèria 
d’RSC a les constructores. 
El valor afegit de la informació serà aportat mitjançant les entrevistes realitzades amb 
les empreses seleccionades que ho han permès.  
 
 
 
7.2.1 Introducció metodològica  
 
Per a fer l’anàlisi de la variació de les estratègies i polítiques RSC durant el període de 
crisi, per veure concretament com ha afectat això als processos de la RSC, es 
treballarà amb la informació disponible, que és diversa segons el tipus d’empreses. 
Les empreses seleccionades son les mateixes que les analitzades en el capítol 
anterior: Estratègies empresarials.  
 

# Empresa 
constructora Empresa a Catalunya 

1 Grup FERROVIAL FERROVIAL Infraestructures Catunya 
2 Grup ACCIONA ACCIONA Infraestructures Catalunya 
3 Grup OHL OHL Infraestructures Catalunya 
4 COMSA EMTE Empresa Catalana 
5 COPISA Empresa Catalana 
6 COPCISA Empresa Catalana 
7 ACSA-Sorigué Empresa Catalana 
8 PROINOSA Empresa Catalana 
9 RUBAU Empresa Catalana 

  Taula 2 
  Font: Elaboració pròpia 
 
Pel que fa a les grans constructores:  
• FERROVIAL, ACCIONA, OHL 

o Disposen de molt bones memòries de sostenibilitat, amb detalls sobre la 
política de Responsabilitat social corporativa. 

 
Pel que fa a les empreses catalanes:  
• COMSA, COPCISA 

o Presenten memòries anuals i de sostenibilitat força completes i tenen 
informació penjada a les webs.  

• COPISA, ACSA, PROINOSA, RUBAU 
o Tant sols es disposa de la informació que faciliten a les seves webs, i en 

general no hi ha dades, tant sols redactats explicatius.  
 
En aquest sentit, s’han realitzat entrevistes amb les empreses seleccionades que 
s’han avingut a concretar una cita amb la Direcció General, i aquestes han estat: 
• FERROVIAL, ACCIONA, OHL (Delegacions a Catalunya) i COPCISA. 
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A més, s’ha utilitzat un estudi d’anàlisi multicriteri sobre les constructores mitjanes a 
Espanya i el seu estat d’implantació de la RSC del 2008 (ref) , actualitzant les dades 
comparatives del 2010, per a poder extreure’n certes conclusions.  
 
En aquest sentit doncs, la RSC a les constructores serà analitzada amb: 
• Fitxes explicatives de continguts de memòries de sostenibilitat i entrevistes, en els 

casos de les empreses de les quals es disposa d’entrevista i memòria 
• Taules comparatives de l’anàlisi multicriteri per a les catalanes mitjanes.  
 
 
7.2.2 Estudi de la RSC a les empreses 
 
 
Empreses que presenten informació detallada 
 
 
Empresa 
 

 

 

Cotitza en borsa Sí / Això la obliga per la CNMV a presentar memòries de bon 
govern i sostenibilitat 

Estudi de la seva RSC, presentada la seva memòria de sostenibilitat (2008) 
# de pàgines memòria 
dedicades a RSC 120 

 
Àrees de la seva RSC 

 
• Integritat ètica 
• Govern corporatiu 
• Drets humans 
• Diàleg amb els grups d'interès 
• Medi Ambient 
• Capital humà 
• Salut i seguretat 
• Qualitat i innovació 
• Cadena de subministrament 
• Inversió en la comunitatte 

 
 
Aspectes 
diferenciadors a 
destacar 

 
• Nova política de RSC transversal, per adaptar-la a tots 

els negocis diversificats de la companyia 
• Procediments ètic per a compradors i antifrau 
• Canal ètic de denúncies 
• Gestió integral de riscos corporatius 
• Medició acurada de la petjada de carboni 
• Tota la divisió de construcció ha obtingut la certificació 

OHSAS 
• Plans d’igualtat i voluntariat internacional 
 

Pressupost RSC 
 
No s’especifica el global 
 

Pressupost Acció 
social 

 
18,1 milions. Amb tendència a reduir la filantropia per 
potenciar projectes d’acció estratègics i amb més impacte 
sobre la població 
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Evolució dels 
Indicadors 

 
• Indicadors sobre ètica, creixement mitjà del 25% 
• Indicadors sobre drets humans, creixement del 40% 
• Indicadors sobre diàleg stackeholders, creix un 34% 
• Indicadors mediambientals, creix un 10% 
• Indicadors de capital humà, baixa un 5% 
• Indicadors de salut i seguretat, pujat un 5% 
• Indicadors de qualitat i innovació, baixa un 20% 
• Indicadors s’acció a la comunitat, puja un 4% 
 

 
Mesures anti-crisi  
 

 
Les principals mesures anticrisi, des del punt de vista 
filosòfic, han estat:  
• Mantenir els valors de la companyia, sobretot amb la 

planificació a llarg termini 
• Gestió molt prudent dels costos i del flux de caixa 
• Mantenir l’orientació als resultats, la qualitat del servei, el 

control dels costos, l'eficiència i el treball en equip 
Ser flexibles per respondre adequadament als canvis 
 

 
Entrevista / Com es viu el dia a dia de la RSC a les empreses en el marc de crisi 
Entrevista amb la D.G. COPCISA  
 
 
Comentaris generals 

 
• La RSC és una cosa ben instaurada en les companyies 

tant grans com Ferrovial. Es palpa en el dia a dia amb 
l’exigència en la excel·lència i la eficiència de tots els 
processos. Això és una cosa que les grans empreses ja 
tenen molt instaurat i que no canviarà amb la crisi. 

• El problema ha estat que en les últimes etapes tot era 
massa fàcil i no s’ha donat valor a l’esforç. 

• La crisi serà preocupant sobretot per la gent que no està 
preparada. 

• La crisi passarà i tot s’anirà reestructurant i posant a lloc. 
No queda massa per tornar a remuntar. 

 
 
Bon govern  

 
• Les instruccions de la direcció de la companyia no són 

concretes, ja que ells impulsen a les delegacions a 
sobreviure com es pugui.  

 
 
Qualitat 

 
• Es mantindran o fins i tot augmentaran els estàndards de 

qualitat. 
• Els processos productius i la qualitat en general 

milloraran, ja que en etapes 2006-2007 no hi havia prou 
personal qualificat disponible.  

• Ara tot està molt més especialitzat i fan falta molts actors. 
També amb els operaris de l’obra està passant un 
fenomen de selecció del personal més qualificat. 
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Medi ambient 

 
• Es seguiran complint tots els protocols i normes 
 

 
Aspectes laborals 

 
• L’empresa ha hagut de fer molts reajustos de personal, 

no renovar a molts empleats i en els pitjors moments, 
començar a acomiadar primer els menys qualificats i en 
algun moment alguns dels qualificats, per no tenir prou 
volum de negoci 

• Hi ha hagut una congelació salarial. 
• Tanmateix els temes laborals no estan ben resolts. S’ha 

de treballar molt, però hi ha certs privilegis i certs 
avantatges com la flexibilitat horària. En èpoques de crisi, 
tothom ha de donar el màxim per a remuntar i ara cal 
tenir clar drets i deures també. 

• El món de la construcció està fonamentat en el sacrifici i 
això xoca contra el fenomen social de la tendència actual 
on tot ha estat molt fàcil. S’ha de resituar tot. 

 
 
Proveïdors  

 
• S’intenta arribar a tractes el màxim de beneficiosos per 

les dues bandes 
 

 
Acció social 

 
• Dins de l’empresa és un departament especial i es 

segueixen fent coses. 
 

 
 
 
 
Empresa 
 

 
Cotitza en borsa Sí / Això la obliga per la CNMV a presentar memòries de bon 

govern i sostenibilitat 
Estudi de la seva RSC, presentada la seva memòria de sostenibilitat (2008) 
# de pàgines memòria 
dedicades a RSC 210 

Àrees de la seva RSC  
• Estratègia i Valors 
• Dimensió econòmica 

o Transparència i bon govern 
o Rendibilitat 
o Innovació i I+D+i 

• Dimensió social 
o Laboral 
o Seguretat i riscs laborals 
o Diàleg i cooperació 

• Ambiental 
o Eficiència energètica 
o Marca climàtica 

• Indicadors GRI i control intern 
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• Comitè d’experts 
 

 
Aspectes 
diferenciadors a 
destacar 

 
• Clara vocació ambiental, integrada en tots els processos 

i la filosofia de la companyia 
• Grau força alt de transparència / codis ètics / bon govern 
• Compleix tots els indicadors GRI i pacte mundial 
• Pionera en aspectes de riscos laborals i formació 
• Treballa a fons la dimensió social 
 

Pressupost RSC No disponible 

Pressupost Acció 
social Si. 5.5 milions d’euros. % sobre beneficis 0,9%.  

Evolució dels 
Indicadors 

 
No disposa de sistema d’indicadors sintetitzat per a fer un 
tracking de l’evolució dels indicadors 
 

 
Mesures anti-crisi  
 

 
• Anomena la seva voluntat de potenciar encara més els 

valors ambientals, sostenibles i de RSC a causa de la 
crisi. 

• Potencien els seus tres pilars durant la crisi com 
elements generadors d’oportunitats per a la societat:  

o Creació d’infraestructures pel creixement econòmic 
o Millora de l’accés a l’aigua, pel progrés social 
o Foment del nou model energètic, per a un equilibri 

energètic global 
• Parla de la necessitat de vertebrar models de negoci 

pioners i fomentar la innovació durant aquesta etapa. 
• Obertura de nous mercats amb la crisi, com a part de la 

política d’innovació de la companyia. 
• Referents en la inversió socialment responsable. 
 

 
Entrevista / Com es viu el dia a dia de la RSC a les empreses en el marc de crisi 
Entrevista amb la D.G. Acciona de Catalunya 
 
 
Comentaris generals 

 
• A Acciona, la RSC es palpa en tots els processos, ja que 

és un tema molt integrat en el negoci  
• Es comenta des de la D.G. que justament és en aquesta 

fase de crisi quan calen uns valors més bons, quan cal 
recuperar els valors 

• Hi pot haver la temptació de retallar en aquests àmbits, 
però seria un error, ja que és quan més cal invertir per 
sortir-ne reforçat 

 
 
Bon govern  

 
• Cal potenciar la RSC i crear bones sinèrgies dins de la 

companyia.  
• S’ha perdut el tracte personal, però això és una 

tendència inevitable del sector 
• Les relacions entre els mànagers de les companyies ara 
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són molt més professionals 
• Aquests canvis no tenen a veure amb la crisi 
 

 
Qualitat 

 
• Durant la crisi es manté una estructura de control que ja 

està molt afinada: 
o Tota obra té dos responsables per sobre del cap 

d’obra 
o Totes les obres de més de 5 milions tenen servei de 

compres específic 
o No sempre es dona la contracta al proveïdor més 

barat  
• Durant la crisi, els procediments no perdran qualitat ja 

que la tendència de ser cada dia més restrictius, no es 
perdrà. 

• Tot i que encara te recorregut, tenen un bon sistema de 
gestió de la qualitat. 

• Sovint AENOR fa auditories internes sovint i s’ha de 
treballar fort per a mantenir les certificacions. 

 
 
Medi ambient 

 
• Acciona té un compromís enorme amb el Medi Ambient i 

això seguirà essent així, ja que és una de les línies 
estratègiques de l’empresa.  

• Per suposat, i perquè és obligat, es seguiran obtenint 
totes les certificacions ambientals.  

 
 
Aspectes laborals 

 
• En una època de crisi, i de davallada del volum de negoci 

(que ha caigut un 25%), cal readaptar el personal 
• És el moment de fer apostes agosarades 
• Acciona ha engegat un pla de formació més ambiciós 

que mai 
o Des dels encarregats cap amunt 
o Es financen cursos MBA a Madrid, per a la gent amb 

6-7 anys d’experiència 
o Es notarà en el valor afegit de la companyia i serà un 

aspecte diferenciador 
 

 
Proveïdors  

 
• Es dona la classificació de A, B, C. i seguirà així.  
• En el C no se li donen obres perquè és el pitjor. 
• Treballen amb els fidels (A), que són els de tota la vida. 
• S’han d’apretar tots els cinturó, per tant es dona dret de 

tempteig a altres 
• En aquests moments de crisi, primer s’apreta una mica 

als més fidels i fiables 
• En alguns casos es dona al més barat, però no sempre 
 

 
Acció social 

 
• És un tema que es porta directament des de Madrid.  
• Seguirà, però segurament amb una petita baixada ja que 

no és el millor moment  
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Empresa 
 

 

 
 

Cotitza en borsa Sí / Això la obliga per la CNMV a presentar memòries de bon 
govern i sostenibilitat 

Estudi de la seva RSC, presentada la seva memòria de sostenibilitat (2008) 
# de pàgines memòria 
dedicades a RSC 143 

Àrees de la seva RSC  
• Gestió econòmica 

o Indicador de gestió econòmica  / augment de la 
competitivitat,  

o Respecte del pacte mundial per a la lluita 
anticorrupció  

• Bon govern i interessos dels accionistes  
o Codis ètics i codis de conducta sobre executius, 

CNMV, relació inversors. 
o Sistema de gestió de riscos basat en l'ètica  

• Diàleg i transparència  
o Pla de comunicació amb els grups d'interès  
o Foment de la transparència  

• Empleats  
o Respecte dels 10 principis del pacte mundial 

de l'ONU  
o Política de prevenció de riscos laborals, 

formació, prevenció, manuals. 
• Responsabilitat social  

o Pla d'acció social, medenatge i patrocinis 
o Igualtat d'oportunitats, voluntariat, 

responsabilitat 
• Responsabilitat Ambiental  

o Política de sostenibilitat, normes ISO, 
materials amables 

o Proposta de millores ambientals en tots els 
projectes  

o Indicador de sostenibilitat ambiental  
• Qualitat i excel·lència  

o Objectius de la política de qualitat  
o Premis a la qualitat i excel lència  
o R + D + i  
o Augment de la productivitat sense afectar el 

medi ambient 
• Proveïdors i contractistes  

o Exigència de responsabilitat amb els drets 
humans  

o Criteris sostenibles, ètica, seguretat i 
excel·lència 

 
 
Aspectes 
diferenciadors a 

 
• Important pla estratègic de prevenció de riscos laborals 
• Destina gairebé 1 milió a acció social 
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destacar • Està molt immers en la innovació i la tecnologia de la 
construcció 

• Compleix els Index GRI 
• Existeix un seguiment on-line de l’evolució dels 

indicadors de RSC. 
 

Pressupost RSC 

 
• Total activitats interès general, 4,7 milions € 
• Total activitats I+D 6,3 milions € 
 

Pressupost Acció 
social No disponible 

Evolució dels 
Indicadors 

 
• Indicadors sobre la implantació de la responsabilitat 

social (millora d’un 18% respecte de l’any anterior) 
• Indicadors sobre la sostenibilitat i el Medi Ambient 

(millora 4% respecte de l’ any anterior) 
• Indicadors de I+D (millora del 40% respecte any anterior) 
 

 
Mesures anti-crisi  
 

 
• A 
 

 
Entrevista / Com es viu el dia a dia de la RSC a les empreses en el marc de crisi 
Entrevista amb la D.G.OHL de Catalunya 
 
 
Comentaris generals 

 
• OHL és una de les empreses amb millor tarannà, ja des 

de fa molts anys 
• La RSC, però, a la pràctica es palpa amb molta 

paperassa, impresos, fulls de control dins de l’empresa i 
en certa manera multipliquen el cost de la gestió 

• La RSC no disminuirà durant la crisi ja que és una 
tendència general que cada cop va a més 

• Tot i així, com a comentari general, els aspectes de la 
RSC són sobretot per a les constructores (des del punt 
de vista de vendre-ho com un compendi d’activitats) per 
atraure stackeholders i accionistes i maximitzar els 
beneficis de la companyia.  

 
 
Bon govern  

 
• A OHL es valora molt el perfil de les persones i dels 

directius i hi ha una actitud molt inculcada d’anar sempre 
per les bones en totes les gestions 

• Tot i això, hi ha un tendència general, no tant sols per la 
crisi, en deshumanitzar el sector i fer-lo menys personal, 
també pel relleu generacional 

• Pot ser que les exigències tolerin menys marge de 
maniobra 

 
 
Qualitat 

 
• OHL destina molta gent a la qualitat, al control i al 

compliment de les normatives 9000. 
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• Les empreses d’un cert nivell, no disminuiran la qualitat 
amb la crisi, però probablement s’intentarà buscar el 
màxim d’eficiència. 

 
 
Medi ambient 

 
• Es seguiran complint tots els protocols i normes 
 

 
Aspectes laborals 

 
• A OHL s’ha intentat reubicar la gent i en alguns casos no 

s’ha renovat al personal. 
• Tot i això, s’estan mantenint delegacions que tenen molt 

poca activitat, a l’espera de que tot remunti, sense 
acomiadar la gent ja directament.  

• Els sous dels directius tenen una part fixa i un variable 
segons l’objectiu de beneficis, i poden representar fins a 
un 40 o 50% del sou.  

 
 
Proveïdors  

 
• Tothom s’haurà d’estrènyer el cinturó i les constructores 

no permetran que els proveïdors tinguin millors marges 
que elles, per tant, hi estaran molt a sobre.  

 
 
Acció social 

 
• És un tema que es porta directament des de Madrid.  
• Seguirà, però segurament amb una petita baixada ja que 

no és el millor moment  
 

 
 
 
 
Empresa 
 

 
 
 
 

Cotitza en borsa No 

Estudi de la seva RSC, presentada la seva memòria de sostenibilitat (2008) 
# de pàgines memòria 
dedicades a RSC 8 

Àrees de la seva RSC  
Responsabilitat amb els clients 

• Qualitat 
o Servei de coordinació general de qualitat  

• I+D+i 
 

Responsabilitat amb la societat 
• Medi ambient 

o Manual de sostenibilitat i medi ambient 
o 99,8% de les obres certificat ISO 14001 

• Mecenatge cultural 
 

Responsabilitat amb els empleats 
• Seguretat i salut laboral 
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• Prevenció de riscos laborals 
• Formació 
• Trobada anual amb la direcció 

 
 
Aspectes 
diferenciadors a 
destacar 

 
• Creació de l’àrea específica de RSC amb un director 

integrat de RSC 
• Servei de coordinació general del seguiment dels 

indicadors interns de RSC 
• Sistema de I+D+i molt potent pel seu tamany d’empresa 
 

Pressupost RSC 
 
No disponible 
 

Pressupost Acció 
social No disponible 

Evolució dels 
Indicadors 

 
No disposa d’indicadors quantificables 
 

 
Mesures anti-crisi  
 

 
• Mantenir els valors de la previsió i la cautela que sempre 

han acompanyat a la companyia 
• Reiteren la seva voluntat de fer una aposta ferma per la 

qualitat i el tracte especial a les persones 
• Sobre la RSC es comprometen a mantenir les seves 

estratègies, i no defallir en els indicadors i en les qualitats 
aportades a mecenatges 

 
 
Entrevista / Com es viu el dia a dia de la RSC a les empreses en el marc de crisi 
Entrevista amb la D.G. COPCISA  
 
 
Comentaris generals 

 
• Com a empresa s’ho han cregut sempre i treballen en la 

mateixa línia que sempre. No es retallarà res més que no 
s’estigui fent a tots els nivells.  

• La RSC evidentment sofrirà amb la crisi, però 
proporcionalment amb els ajusts de costs fixes que 
s’estan fent a tota l’empresa. Es buscarà una major 
eficiència. 

• El futur de les empreses passa per apostar per la 
qualitat, la sostenibilitat i el valor afegit, així com d’una 
tecnificació i especialització important. No fer-ho és una 
pèrdua de competitivitat.  

 
 
Bon govern  

 
• Copcisa és una empresa que es basa en la solidesa dels 

valors d’una empresa familiar 
• La prudència habitual i la transparència han permès 

aguantar la crisi molt millor que altres  
 

 
Qualitat 

 
• El compromís amb la qualitat és un dels principals 

knowhows de Copcisa i així seguirà sent.  
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• El 2009 augmentaran en I+D+i en aspectes 
d’investigació sobre escòria siderúrgica. 

 
 
Medi ambient 

 
• Es seguiran complint tots els protocols i normes 
 

 
Aspectes laborals 

 
• L’empresa s’ha sabut readaptar bé i no ha hagut de fer 

gaires variacions de personal. 
• El knowhow de l’empresa és el Capital Humà, sense 

dubte, i així ha de ser per totes les constructores.  
• En aquest sentit l’empresa té una política laboral on 

qualsevol tècnic al front d’un contracte és el gerent 
d’aquest contracte i, per tant, part implicada  

• La retribució d’aquests càrrecs és un fix amb un variable 
que va en funció del nivell de satisfacció del client, del  
benefici econòmic i, en general, en funció de la seva 
aportació, valorada pels directius de l’empresa (és un 
incentiu extra). 

• L’empresa depèn molt de les persones, i del criteri 
d’aquestes persones. Això no canviarà ni ha canviat amb 
la crisi. 

 
 
Proveïdors  

 
• En principi tot seguirà igual, però amb menors marges  
 

 
Acció social 

 
• S’augmentaran les col·laboracions d’acció social. 
 

 
 
Empreses mitjanes que no tenen memòria de sostenibilitat 
 
En aquest sentit, per fer un estudi de la RSC en aquestes companyies s’ha recorregut 
a un estudi ja realitzat anteriorment, com a tesina de final d’estudis d’Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports de l’ETSECCPB, on es va realitzar un anàlisi multicriteri de 126 
pàgines webs de constructores mitjanes d’Espanya. 
 
Els àmbits que es van avaluar a través de l’anàlisi de les seves webs van ser:  
 
• Imatge global. Aspecte general de la pàgina web pel que fa a practicitat, estètica i 

qualitat del seu contingut en general. 
• Grau d’actualització dels diferents continguts. 
• Propietat i equip directiu. Who is who. Visibilitat de la propietat i de l’equip directiu. 
• Informació econòmica, que es pot donar resumida en gràfics, a través dels 

Comptes de resultats i el Balanç o en un informe Econòmic complet. 
• Recursos humans. Informació quantitativa i qualitativa de la plantilla. 
• Parc de maquinària. Composició i localització. 
• Responsabilitat Social Corporativa. Visibilitat dels compromisos ètics en relació 

a clients, proveïdors, personal i entorn social i dels recursos econòmics destinats. 
• Adequació a l'empresa. Es valora si la web fa justícia al potencial econòmic i 

tècnic de l'empresa, és a dir, si la imatge que projecta de la mateixa s’adequa a la 
realitat. 
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En aquest sentit, en no disposar de més eines, s’ha recorregut als resultats presentats 
en l’esmentada tesina del 2008, amb una nova valoració en el 2010 – intentant ser el 
màxim fidedigne als criteris de valoració (12) amb que es va realitzar l’estudi –.  
 
En aquest sentit es comparen les empreses constructores catalanes que no disposen 
de memòria anual o de sostenibilitat d’accés públic, i s’hi inclou el cas de Copcisa, que 
tot i que ha estat estudiada anteriorment amb més detall, també respon per qüestions 
de mida a la lògica d’aquest grup.  
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2008 2 0 0 2 2 2 0 1 9 22,5%
2010 2 3 1 3 2 2 0 1 14 37,5%COPISA 
var. 0 3 1 1 0 0 0 0 5   

              
2008 3 3 1 4 2 0 2 2 17 42,5%
2010 4 4 3 4 3 2 3 4 27 65,0%COPCISA 
var. 1 1 2 0 1 2 1 2 10   

              
2008 4 4 3 1 3 3 2 4 24 60,0%
2010 4 4 2 2 3 3 3 4 25 62,5%ACSA 
var. 0 0 -1 1 0 0 1 0 1   

              
2008 2 2 0 0 0 1 1 2 8 20,0%
2010 2 2 0 0 1 0 1 2 8 20,0%RUBAU 
var. 0 0 0 0 1 -1 0 0 0   

              
2008 3 4 4 1 2 0 0 3 17 42,5%
2010 2 3 3 2 2 0 1 3 16 41,4%PROINOSA 
var. -1 -1 -1 1 0 0 1 0 -1 40,0%

 
En aquest sentit podem veure com, sempre des de la nova òptica del present estudi, 
es valora que hi ha un petit creixement en algunes empreses, mentre que en d’altres 
tot el contrari.  
 
Copisa i Acsa presenta creixements molt moderats, i això respon al fet que han 
actualitzat les seves pàgines web amb informació en matèria econòmica i de RSC amb 
un abast lleugerament superior. En el cas de Copisa segueix sent una empresa que tot 
i estar al capdavant del mercat català, no respon amb nota a les expectatives sobre 
RSC. Altre cas és el d’Acsa Sorigué, que si que es posiciona entre les capdavanteres 
del grup de mitjanes, també a nivell de l’estat espanyol (segons conclusions de l’estudi 
multicriteri del 2008) i que té un bon nivell d’implantació de la RSC. 
 
El cas més sorprenent és Copcisa, que lligat amb el que s’ha estudiat anteriorment, ha 
apostat molt fort per la RSC, ha renovat sobremanera la seva plana web i ha inclòs 
molts continguts per fer-se més transparent i responsable. Puja 10 punts i es situa ja 
per sobre d’Acsa Sorigué i molt per sobre de la mitjana Espanyola del 2008 (12,5) i es 
posiciona dins del grup – per puntuació – de les més valorades del 2008 (25-30 punts).  
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En cas de les mitjanes més petites, com Proinosa i Rubau presenta un estancament i 
no mostren capacitat de comunicar la RSC, ni de comunicar-ne els avanços. En el cas 
de Proinosa la seva pagina web no comunica informació recent i, per tant, no transmet 
transparència i bon govern corporatiu, ni socialment responsable.  
 

 
7.3 Conclusions sobre la RSC i les constructores 
 
Un cop fet l’estudi sobre el comportament de RSC de les constructores representatives 
seleccionades, i havent avaluat les afectacions de la crisi al sector i al concepte de la 
RSC, juntament amb la resposta de l’administració, es pot concloure: 
 
Sobre la RSC i la crisi. 
 
En general, no s’espera que la crisi afecti gaire a la RSC. Si bé algunes empreses 
hauran retallat en certs costos, pel que respecta a les empreses mitjanes i grans, 
aquestes segueixen una línia agafada ja fa anys de creixement en matèria de 
responsabilitat i sostenibilitat que els dona valor afegit, i no canviaran les seves 
polítiques al respecte. 
 
Actualment tampoc és un moment propici per a fer grans inversions en aquesta 
matèria, tot i que hi ha casos destacats en que s’augmentarà molt la formació i la I+D 
(és el cas d’Acciona) o l’interès general per la RSC (Copcisa). Això respon a les 
estratègies i les visions a llarg termini sobre com sortir reforçats de la crisi per a cada 
empresa.  
 
Sobre el sector públic  
 
Respecte el sector públic, tot i que la RSC segueix en la tendència Europea de ser un 
fet voluntari i no exigit legalment, s’han fet certs avanços en matèria de legislació sobre 
aspectes de la RSC, com les noves clàusules de la llei de contractes del sector públic 
o la nova llei de l’Economia Sostenible, promulgada pel Govern el 2010 a mode de 
mesura anticrisi.  
Tot i així, l’aplicació directa d’aquests aspectes amb iniciatives de caràcter incentivador 
de la RSC, en concursos d’obres per exemple, no van més enllà de l’exigència dels 
paràmetres de qualitat i medi ambient exigibles a nivell Europeu.  
 
Les grans constructores  
 
Pel que fa a les grans constructores, es detecta que totes tenen molt assumida la RSC 
dins de la seva estratègia corporativa i presenten grans memòries de sostenibilitat de 
més de 100 pàgines. En aquest sentit, són diverses les empreses que reporten 
indicadors sobre RSC dins de les seves pràctiques habituals.  
 
Les grans empreses, en general, no han pres estratègies especials en matèria de 
RSC, que no vagin relacionades amb les estratègies a llarg termini ja marcades en 
etapes anteriors, i on totes elles van encaminades a una major responsabilitat 
empresarial i una major sostenibilitat. S’identifica aquest factor com una de les 
estratègies col·lectives principals en els temps actuals.  
 
Pel que fa a l’opinió dels Directors Generals a Catalunya entrevistats, si que es 
detecten empreses com Acciona on la RSC sembla més arrelada que en d’altres que 
tenen una visió d’estratègia de negoci més clàssica, com Ferrovial. En aquest sentit 
OHL es posiciona a mig camí, amb una valoració positiva però no estratègica dels 
conceptes de RSC.  
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Els D.G. coincideixen a valorar que la crisi ha de fer sortir reforçades a les empreses, i 
que els paràmetres de qualitat o medi ambient no es reduïran, sinó augmentaran en la 
tendència general del sector.  
 
En el sentit del bon goven, molts apunten que hi ha una tendència generalitzada a la 
desnaturalitació del sector, també a causa del relleu generacional, on el tracte 
personal en la construcció ja no és tant important i les relacions comercials entre 
companyies esdevindran més serioses i més rigoroses.  
 
Els aspectes laborals si que han estat més complicats, degut als acomiadaments i a 
que el nivell d’exigència al personal per tal de suportar la crisi ha augmentat, però tot i 
això les empreses asseguren que intenten tenir el màxim tacte al respecte.  
 
Pel que fa a proveïdors, tots coincideixen en que és una època on s’han de reduir els 
marges pròpis i els d’altres i per tant, tot i que no contractaran sistemàticament als més 
barats, intentaran aconseguir les millors condicions.  
 
Finalment, en els camps d’acció social, en la majoria de casos això depen de la central 
de Madrid, però tots coincideixen a apuntar que tot i que es mantindran molts 
aspectes, serà una època on s’intentaran reduïr en la mesura del possible.  
 
Les constructores mitjanes catalanes 
 
Les constructores mitjanes catalanes encara tenen molt camí per córrer en matèria de 
RSC. Tot i que van en la línia del sector i que es posicionen en aquests àmbits igual o 
millor que moltes altres Pimes d’altres sectors, en molts dels casos la RSC encara no 
forma part del pensament i les actuacions estratègiques de les empreses.  
 
En aquest sentit s’apunta que el nivell de desplegament de la RSC te una tendència 
proporcional amb el volum de facturació (la mida) de cada empresa, essent més 
present i més important en les mitjanes-grans que en les mitjanes-petites. 
 
Tot i això hi ha casos més rellevants que d’altres, com és el cas de Copcisa, que ha 
aprofitat l’etapa de crisi – lligada a una tendència estratègica que ja anava en aquesta 
línia – per augmentar molt la seva implantació de la RSC en tots els processos, creant 
una divisió específica dins del grup i comunicant-la de gran manera a través de noves 
webs i la publicació de les seves memòries anuals a internet.  
En aquest sentit, s’admira com Copcisa, tot i ser una mitjana, s’emmiralla amb les 
grans constructores pel que fa a les pràctiques en RSC, tot i tenir una política 
econòmica molt més conservadora i caute. Això és pot explicar pel fort arrelament i 
compromís amb el territori, ja que és una empresa familiar històrica a Catalunya.  
 
Altres empreses, en canvi, com Copisa o Acsa, tenen encara camp per córrer en 
matèria de RSC, i no s’endevina durant la crisi cap canvi en la política, tot i que a la 
realitat molt probablement s’han pres iniciatives per a superar la crisis i això ha 
perjudicat a les seves polítiques de RSC.  
 
Les empreses de menor mida com Proinosa o Rubau, no tant sols no milloren en la 
seva comunicació de la RSC, sinó que tenen petites davallades, fruit de que en 
aquests moments de crisi estan plenament centrades en la supervivència i la RSC 
podria suposar una desviació de recursos i esforços perjudicial. 
 
 
A mode de conclusions generals, val a dir que la majoria de constructores 
mantenen la seva inèrcia en les polítiques de RSC, amb alguns casos on 
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milloren substancialment, i que sobretot són les grans les que ho implanten i ho 
prenen com a oportunitat estratègica.  
Tanmateix, les empreses més mitjanes s’han centrat bàsicament en la 
supervivència més que en el desplegament de noves oportunitats en RSC.  
 
En general, es preveu que la RSC hagi fet una petita davallada durant la crisi, ja 
que hi ha hagut reducció de despeses de tota mena i sobretot despeses 
d’estructura, però que seguirà el seu curs tal i com marca la tendència de la 
societat i dels governs en el camp de millorar l’eficiència, la competitivitat, la 
sostenibilitat i la responsabilitat.  
 
 
 
 
7.4 Oportunitats de la RSC al sector 
 
Tal i com s’explica en les conclusions anteriors, la RSC no ha estat identificada 
essencialment com una estratègia de ressorgiment en temps de crisi, d’una banda 
perquè les empreses grans ja la tenien molt ben assumida i fan grans progressos en la 
matèria i d’altra banda perquè per a les empreses mitjanes no era el moment de 
desviar l’atenció.  
Només en alguns casos destacats, hi ha un canvi de torn i la RSC passa a formar part 
del plantejament estratègic de l’empresa, per tal de sortir reforçat de la crisi.  
 
En qualsevol cas, la RSC ha de ser una tendència que es vagi imposant en un sector 
que sempre ha estat dinàmic com el de la construcció, ja que ha de millorar ens molts 
aspectes per esdevenir novament un sector competitiu.  
 
En aquest sentit, la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) i altres 
organismes han signat manifests en relació a la millora de les condicions dins del 
sector. Millores que es basen essencialment en incorporar molts més aspectes de 
responsabilitat i sostenibilitat dins de les empreses constructores.  
 
La CCOC, determina el decàleg d’un canvi innovador a la construcció en diverses 
bases, sustentades per l’experiència:  
 
• La construcció catalana és i ha estat un sector punter en tecnologia i gestió ja que 

les empreses de Catalunya han fet una tasca ingent de posada al dia. Catalunya 
compta avui amb una acumulació de coneixement i experiència molt important.  

 
• L’actitud de la construcció davant la crisi econòmica no ha de ser la de caure en el 

plantejament simplista de només demanar ajuts als governs. S’han de canviar les 
empreses i els mètodes de gestió i comportament en el mercat, per poder trobar 
oportunitats de negoci en els reptes i en les dificultats. 

 
• La construcció ha d’acompanyar el creixement econòmic, no liderar-lo. Tot i això, 

cal acceptar que el creixement econòmic basat només en la construcció no és 
positiu però si la construcció no acompanya el creixement, aquest pot veure’s 
frenat per la manca d’infraestructures i equipaments.  

 
• Els conceptes bàsics per un canvi innovador de la construcció han de ser la 

creativitat, el compartir els coneixements, la lleialtat i la connectivitat dels agents 
del sector. 
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• El lideratge ha de ser el motor del canvi. Cal identificar els agents que conformen 
el sector de la construcció, doncs el canvi no serà possible sinó es comprometen 
conjuntament i solidàriament tots els actors com el promotor, el tècnic, el 
constructor generalista, el constructor especialitzat i el fabricant. 

 
 
Això es tradueix en les 10 línies d’actuació pel canvi innovador a la Construcció 
 
1. La construcció no té per què ser diferent. Cal augmentar la productivitat. 
2. Cal satisfer les necessitats de l’usuari final de l’obra, el veritable client. 
3. Cal construir de manera diferent i millor que abans, basant-se en el 

desenvolupament del producte i l’ús de components industrialitzats. 
4. Cal establir el diàleg col·laboratiu entre els diferents agents del sector, superant el 

procés seqüencial tradicional. 
5. Cal contemplar com prioritari el Cost Total de l’obra, el que costa projectar-la, 

construir-la i mantenir-la en ús durant tota la seva útil. 
6. Cal associar el projecte i l’obra i afavorir els acords a mitjà termini de la cadena de 

producció i subministrament. 
7. Cal establir la competència en relació a l’obtenció dels resultats previstos i no del 

preu. 
8. Cal incloure el respecte del Medi Ambient en el disseny, execució i ús de l’obra. 
9. Cal considerar la Seguretat i Salut dels treballadors del sector com un element de 

competitivitat. 
10. Cal respectar el caràcter local del mercat de la construcció. 
 
 
 
Les peces i els instruments pel canvi, per a l’esclat de la RSC al sector estan 
sobre la taula. El futur serà dels que entenguin que la competitivitat al segle XXI 
passa per ser estratègics de forma responsable i sostenible.  
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Conclusions 
 
 
Les conclusions del treball es basen en avaluar els objectius, veure si s’han complert o 
no i el perquè, i tanmateix valorar de manera resumida i conjunta els diversos anàlisis 
que s’han fet durant el document.  
 
A continuació s’analitza el grau d’assoliment de cada un dels objectius, així com les 
conclusions derivades.  
 
1 Pel que fa al primer objectiu, que era el de familiaritzar-se amb els termes 

econòmics de la macroeconomia i l’economia d’empresa, val a dir que s’ha assolit 
el nivell esperat i molt més, arribant a aprofundir en alguns aspectes. Això ha estat 
degut a que la gran majoria de la informació existent a les fonts, es basa en 
vocabulari, conceptes i magnituds econòmiques que cal dominar per entendre-ho.  

 
 Com a conclusió val a dir que sense aquests coneixements son bàsics en el món 

laboral de la direcció d’empreses, ja que així ho demostren les memòries i les webs 
de les empreses, així com els seus directius, que constantment fan referència a 
conceptes d’economia d’empresa i de macroeconomia que els afecten en el dia a 
dia.  

 
2 Respecte la crisi actual, la present tesina ha estat un bon element per a entendre i 

poder comprendre les causes d e la crisi mundial, com està afectant a tots els 
països i com està afectant en el cas particular d’Espanya. 

 
 En aquest sentit, val a dir que Espanya és un dels països de la comunitat Europea 

amb una afectació major, i que això ha estat degut a les diverses crisis simultànies 
de del país. D’una banda la crisi financera mundial, que de retruc ha afectat en 
gran mesura grans empreses i sobretot el sistema financer Espanyol. Això ha 
suposat la pèrdua de molts actius i tanmateix la reducció dràstica del crèdit de les 
entitats financeres. En aquest escenari, moltes empreses han fet fallida.  

 
 En segon lloc cal destacar la crisi estructural espanyola, on una indústria cada cop 

més deslocalitzada, així com menys competitiva, ha acabat de patir un cop molt 
fort. Les exportacions s’han minimitzat per aquest factor i per la crisi a tota Europa i 
les empreses han perdut volum de negoci. En termes generals el PIB ha fet una 
davallada important a tot l’estat, i això ha provocat que la ocupació hagi caigut, 
arribant a superar els 4 milions d’aturats.  

  
 Tanmateix, les estratègies del sector públic per a mitigar la crisi, en el cas 

Espanyol han arribat tard i sobretot de manera poc planificada a llarg termini. A 
finals de 2008 l’estat va llançar el Plan E per al foment i estímul de l’economia, 
amb una injecció de 8.000 milions en obra pública. Això no ha estat suficient 
perquè les xifres d’aturats seguissin caient, i en el 2010 s’han tret diversos paquets 
de mesura. Des de la reedició del FEIL, ara FEOSL, amb 5.000 milions, fins a nous 
paquets de mesures anticrisi, i un pla de 40.000 milions, 20.000 en inversions i 
20.000 en crèdits a les Pimes a través de l’ICO, que serà difícil de finançar.  

  
 A resultes del gran endeutament públic, en el mes de Maig del 2010, diversos 

països i organitzacions com la OCDE o la UE han encoratjat a Espanya a prendre 
una política de reducció de la despesa amb mesures com la reducció del sous dels 
funcionaris o la pujada de l’IVA al 18%.  
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 Està per veure encara si la crisi a Espanya no serà una crisi en W, on el sistema 

públic pogués arribar a fer fallida, amb un cas com el de Grècia, que ha necessitat 
la intervenció de la UE amb un Pla de rescat.  

 
 
3 Pel que respecta al sector de la construcció, s’ha pogut estudiar la seva reacció 

amb la crisi, la davallada dels seus indicadors macroeconòmics i la variació de les 
xifres de negoci de les empreses constructores. Tanmateix, s’han realitzat 
entrevistes amb 4 constructores i amb GISA com a sector públic, que aporten 
molta informació qualitativa i quantitativa del treball del dia a dia de les grans 
empreses, no tant sols des de la perspectiva dels seus grans nombres, presentats 
a les seves memòries.  

 
Estudiant de forma macroeconòmica el sector de la construcció, aquest ha tingut 
una davallada encara més gran que el propi PIB, ja que amb l’explosió de la 
bombolla immobiliària ha estat determinant.  
Aquesta bombolla immobiliària s’havia vingut inflant els últims 10 anys de forma 
persistent i ascendent, i els pisos a Espanya havien assolit un preu fins a un 40% 
per sobre del seu preu d’evolució natural. Això vol dir que amb la ruptura de la 
bombolla, grans i petites immobiliàries han fet fallida, perquè les entitats financeres 
han restringit els seus crèdits, i perquè la població ha deixat de comprar vivendes 
tant cares i menys encara sense accés al crèdit. A Espanya això suposa que 
actualment hi ha un stock de més d’1 milió de vivendes, que tot apunta que s’anirà 
reabsorbint en els propers 3 ó 4 anys.  
 
Aquesta aturada radical del mercat de l’edificació residencial ha tingut efectes molt 
negatius en la indústria auxiliar de la construcció i en tots els indicadors, com el 
consum de ciment.  
Tot i això, les xifres d’obra pública han incrementat, ja que entre l’administració 
central, autonòmica i local, s’han mantingut els nivells de licitació els últims 3 anys.  
En aquest sentit cal destacar que qui ha sostingut la inversió en infraestructures, 
sobretot a Catalunya, ha estat l’administració autonòmica, mantenint les xifres de 
forta inversió dels últims anys.  
 
Tot i això, un cop estudiada la composició del mercat empresarial de la construcció 
a Espanya i Catalunya, s’endevina que els grans grups constructors de l’estat han 
tingut unes xifres de creixement no proporcionals a la davallada general dels 
indicadors de la construcció. Això ha estat gràcies a les estratègies empresarials.  
 
En la present tesina s’han estudiat les estratègies empresarials clàssiques com 
son la diversificació, la internacionalització, la concentració d’empreses, 
l’especialització i la descentralització i les col·laboracions públic privades. 
 
A nivell general, l’especialització i la descentralització son processos que s’han 
portat a terme de forma històrica dels últims anys, cada vegada menys ja que les 
grans empreses ja es van descentralitzar en el seu moment, fa 10 i 20 anys, i pel 
que fa a l’especialització, és un aspecte més utilitzat per a mitjanes-petites i petites 
empreses al contrari que les mitjanes i grans que tendeixen a diversificar-se. En 
aquest sentit no s’han donat processos rellevants en aquest sentit durant la crisi.  
 
Pel que fa a la concentració només COMSA s’ha aventurat, a finals de 2009, a 
fusionar-se amb EMTE, una empresa de serveis especialitzada també en el negoci 
ferroviari com COMSA, i que fan al nou grup COMSA EMTE molt més fort i proper 
als grans grups espanyols amb una facturació superior als 2.000 milions anuals.  
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Tanmateix, el 2007 Acciona va emprendre el camí per adquirir una bona part de 
les participacions d’Endesa, per a augmentar el seu negoci de l’energia, però en 
l’exercici 2009 han tornar a vendre aquestes participacions per a capitalitzar 
ingressos per tal de fer front a la crisi.  
Pel que fa a la resta d’empreses, no hi ha hagut fusions destacables durant la crisi.  
 
En quant a les col3laboracions públic privades, totes les empreses coincideixen en 
anar augmentant la seva participació en aquest negoci, tot i que el nivell de licitació 
de grans concessions durant la crisi ha estat baix, i per tant les empreses no se’n 
poden beneficiar. Així mateix, les empreses mitjanes apuntes de primera mà que 
les condicions de les concessions haurien de ser més raonables per a totes les 
empreses i no només pensant en la capacitat inversora dels grans grups. El fet que 
l’accés al crèdit sigui dificultós per a totes les empreses, tampoc ha donat ales a 
les concessions.  
 
Finalment, pel que fa a la internacionalització i a la diversificació, aquestes dues 
estratègies, que han vingut evolucionant clarament els últims anys, han estat les 
més importants durant la crisi per part de les constructores, tot i que no han trencat 
amb el ritme anterior.  
En el cas dels grans grups, la majoria han seguit el seu procés de diversificació en 
una línia d’intensitat similar a les etapes anteriors, essent conscients però que no 
és el moment d’invertir en aventures, sinó de consolidar i fer créixer negocis ja 
iniciat anteriorment.  
En aquest sentit cap dels grans grups o constructores mitjanes ha iniciat nous 
negocis, amb l’excepció de Copcisa, que segueix un ritme de creixement 
moderadament incessant, i que s’ha iniciat en el negoci elèctric i energètic de 
forma interessant.  
 
Pel que fa a la internacionalització, val a dir que les grans empreses ja estan molt 
internacionalitzades, amb volums de negoci, excepte FCC, que superen el 35% de 
la facturació a l’estranger. En aquest sentit, OHL, que és que te el negoci de la 
construcció més internacionalitzat – sense tenir en compte altres com Ferrovial o 
ACS que participen d’empreses constructores estrangeres – ha seguit amb el 
creixement d’aquest negoci, en un pla a llarg termini que destaca en solidesa.  
 
Val a dir, que les empreses que no aporten informació rellevant com son Copisa o 
Acsa, han seguit els seus processos de creixement, seguint les línies anteriors, 
però amb un creixement paulatí i d’acord amb els temps corrents, en totes les 
àrees de negoci. 
 
El que sí que s’ha de destacar és que totes les constructores han gairebé eliminat 
el seu negoci immobiliari, completament a l’estat Espanyol, i desaccelerat a 
l’estranger.  
 
D’aquesta manera es pot concloure que les estratègies de les constructores 
sobretot han estat, eliminar el seu negoci immobiliar – de forma forçada pel mercat 
-, seguir amb els seus processos de diversificació, seguir amb la voluntat 
d’internacionalitzar-se i fins i tot en casos que no ho estaven, com Copcisa, Comsa 
o Copisa, començar a fer-ho, però essencialment, les més grans, han seguit els 
fulls de ruta que tenien marcats els últims anys.  
En aquest sentit, val a dir que les constructores que tenien un pla estratègic 
anterior a la crisi, l’han suportada molt millor, mentre que les empreses més petites 
i sense estratègia clara, han patit més.  
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Aquests casos, a més, es complementen amb el cas d’empreses com Proinosa, 
que esquitxades per escàndols de presumpte corrupció han quedat apartades del 
mercat.  
 
Tot i els mals moments, doncs, gràcies a les estratègies empresarials, noves o ja 
amb un recorregut anterior, les empreses més grans han patit menys la crisi, i els 
seus resultats s’han vist menys afectats que en el cas de les mitjanes petites i les 
petites. Aquest sector de petites empreses és el que ha patit més.  
 

4 Per esbrinar les estratègies de les constructores front la crisi, no només s’ha fet 
l’anàlisi de les constructores a partir de les seves dades públiques o dels seus 
informes, que sempre ressalten les grandeses de les empreses, sinó que també 
s’han fet les entrevistes a totes les constructores que ho han facilitat 
  
Com a conclusió sobre les entrevistes val a dir que d’una banda ha estat complicat 
poder accedir a grans dirigents de les empreses Catalans, i que les empreses que 
han permès aquestes entrevistes, destaquen per la seva transparència.  
 
En aquest sentit, no sempre hi ha una coincidència entre les estratègies de la gran 
empresa – moltes vegades amb seu a Madrid – i la Delegació de construcció i 
infraestructures a Catalunya.  
 
En aquest sentit, després de les entrevistes, el que es pot constatar és que les 
delegacions de construcció a Catalunya dels grans grups, així com el propi negoci 
de la construcció de les mitjanes Catalanes, si que ha caigut de manera important. 
Tant és així, que aquesta tendència seguirà així durant alguns anys, on les 
empreses buscaran els beneficis en la diversificació de negocis i molts cops 
mantindran el negoci de la construcció per a crear volum d’actius corrents per a fer 
noves inversions, i també per motius de prestigi i història.  
 
Respecte les estratègies pràctiques de cara a la crisi, la que més empreses 
apunten ha estat la reducció dels costs d’estructura. Aquesta reducció s’ha portat a 
terme amb plans específics de contenció de la despesa, com OHL, i sobretot amb 
els reajusts de personal. Moltes empreses han optat per no renovar molts 
contractes de treballadors, i en alguns casos, sobretot les empreses que tenien 
més facturació en el negoci immobiliari, com Ferrovial, han hagut d’acomiadar 
parts importants de la plantilla.  
 
El que destaca, a més, és que la principal preocupació dels directors de les 
empreses durant la crisi ha estat mantenir el volum, o mantenir-lo tant com es 
pogués, posant tota la seva voluntat en contractar més obres. 
Això s’ha donat per una reducció de les expectatives de venda, així com una 
reducció de les expectatives de benefici. 
 
Una altra de les prioritats a destacar per les empreses, de primera mà, ha estat 
aguditzar la seva agilitat financera, fent una bona gestió dels impagats i negociant 
les millors condicions creditícies.  
 
Val a concloure, que l’estudi d’entrevistes amb les constructores a Catalunya ha 
estat un exercici molt enriquidor, que aporta molta informació real, i demostra que 
les grans estratègies empresarials sempre porten associades unes estratègies o 
gestió de temes complicats de la millor manera en el dia a dia.  
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5 Finalment, en la tesina es volia estudiar l’estat de la RSC a Espanya, l’estat en la 
construcció i si aquesta crisi representava una oportunitat per a les empreses. 
 
Els estudis pertinents, posats al capítol 1 i a l’annex 1, sobre l’estat de la 
implantació de la RSC a Espanya coincideixen a dir que tot i que s’estan fent 
avenços favorables, encara hi ha molt de recorregut perquè Espanya estigui al 
mateix nivell que els països capdavanters.  
 
Pel que fa a l’estudi de la RSC de les constructores, i després de realitzar les 
entrevistes corresponents a aquest àmbit, existeix una coincidència general en dir 
que aquesta àrea de negoci de les seves empreses – ja que així és com moltes ho 
defineixen – patirà la mateixa davallada general que tota l’empresa.  
 
Tant sols en alguns casos, com Acciona o Copcisa, s’han fet avenços significatius 
en matèria de RSC durant al crisi, per sobre de la dinàmica seguida els últims 
anys. Això correspon a la voluntat de fomentar aquesta àrea, i també com a 
estratègia empresarial de posicionament en un pla més sostenible. 
 
Pel que fa al sector públic s’ha vist que aquest no ha realitzat avenços destacats 
en matèria de RSC, tot i que algunes mesures anticrisi contemplen alguns nous 
aspectes, sempre des del punt de vista no exigible.  
 
En general, i un cop analitzades les opinions de primera mà dels dirigents de les 
empreses, s’endevina que la RSC està millor assimilada, i de forma natural, 
concepte a concepte que no pas com a conjunt d’idees corporatives. És a dir, que 
les empreses sí que tenen ja interioritats molt àmbits com la sostenibilitat 
mediambiental, la creació de valor, la qualitat, bones polítiques laborals, el bon 
govern, la transparència i la gestió adequada dels proveïdors, o fins i tot l’acció 
social, però el concepte de RSC, com a única idea, representa més un títol de 
màrqueting que no pas un valor fonamental per a les empreses.  
Això significa, que tot i que quan es parla de RSC molts alts directius els sembla un 
tema recurrent, en realitat sí que apliquen una gran majoria dels processos que 
contempla una bona RSC.  
 
A mode de conclusions generals, val a dir que la majoria de constructores 
mantenen la seva inèrcia en les polítiques de RSC, amb alguns casos on milloren 
substancialment, i que sobretot són les grans les que ho implanten i ho prenen 
com a oportunitat estratègica. Tanmateix, les empreses mitjanes s’han centrat 
bàsicament en la supervivència més que en el desplegament de noves oportunitats 
en RSC.  
 
En general, es preveu que la RSC hagi fet una petita davallada durant la crisi, ja 
que hi ha hagut reducció de despeses de tota mena i sobretot despeses 
d’estructura, però que seguirà el seu curs tal i com marca la tendència de la 
societat i dels governs en el camp de millorar l’eficiència, la competitivitat, la 
sostenibilitat i la responsabilitat.  
 
El fet que la RSC en tots els seus àmbits sigui una oportunitat per al sector, ha 
estat establert per organismes com la Cambra de Contractistes de Catalunya, on 
s’han presentat estudis per a millorar aquest sector, però sempre com a reflexió 
obligada en un moment de canvi, i amb perspectives no concretes i a mitjà termini.  
 
Com a conclusió general cal dir que la crisi no ha suposat de manera dràstica una 
oportunitat per al sorgiment de la RSC, però que el procés d’implementació 
d’aquestes estratègies segueix el seu curs endavant.  



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  124 

 
Bibliografia consultada 
 
Llibres, articles i documents:  
 

[1] Abadía, Leopoldo. La crisis Ninja y otros misterios de la economía actual. 
Espasa 2009. 

[2] Krugman. Paul. El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual. 
Crítica 2009. 

[3] Recarte, Alberto. El informe Recarte 2009, la economía española y la crisis 
internacional. La esfera de los libros 2009. 

[4] Apunts de l’assignatura d’economia 1r curs d’Enginyeria de Camins, Canals 
i Ports.  

[5] Estudi “109 constructoras medianas. Un análisis de exceléncia 
empresarial”. Gabinet d’estudi econòmics, S.A. 2008. 

[6] Aguilar, Mercedes. Tesina ETSECCPB 722-TES-CA-3708 “La 
Responsabilidad Social Corporativa y las constructoras medias”. 2008. 

[7] “Estudi ocupacions del sector de la construcción al Maresme”. Ajuntament 
de Mataró i IESDOR. Marc 2009. 

[8] “Las repercusiones de la crisis en la industria auxiliar del habitage”. GISA 
2009. 

[9] Taguas, David.  Article” El diseño y los retos de la política en el siglo XXI”. 
Club siglo XXI. 

[10] Traguas, David. Ponència al FIEC congress. 19 de Juny de 2009. 
[11] Niño Becerra, Santiago. Article “El crash del 2010”. 
[12] Murillo, David. Article “ L’explosió de la responsabilitat social. Una visió 

desde Catalunya. Revista del centre d’estudis  Jordi Pujol, 2008. 
[13] Murillo, David. Article  “La RSE i el rol de l’adminitració catalana”. Institut 

d’inovació social. ESADE. 
[14] Murillo, David. Article “ Com promoure la RSC a Catalunya:. Una oportunitat 

per a les pimes. Marc català de la RSE a les pimes. ESADE 2007. 
[15] Economic policy reforms: Going for growth. OECD 2010. 
[16] Forética. Responsabilidad Social de las Empresas: Fundamentos y enfoque 

de la gestión responsable. Cuaderno 1. 
[17] Comisión de las Comunidades Europeas. Libro verde. Fomentar un marco 

europeo para la responsabilidad social de las empresas, 2001. 
[18] Observatori de la RSC. Guía de RSC para las PYMES. 
[19] Revista Intermon Oxfam Pg.8-11, Núm 10, Juny 2008. 
[20] Cambra oficial de contractistes de Catalunya. Article “Pel canvi innovador a 

la construcció”. 
 

Pàgines web generals:  
 
[21] www.idescat.cat 
[22] www.ine.es 
[23] www.fomento.es 
[24] www. plane.gob.es 
[25] www.economiasostenible.gob.es/infografias 
[26] www.euroconstrucct.org / Panorama oficial de la Construcció, informe 

regional 2009. 
[27] www.expansion.com 
[28] www.portal-cnc.com / Confederación nacional de la construcción 
[29] www.serviciodeestudios.bbva.com / Servei estudis immobiliaris BBVA 
[30] www.fiec.org / European Construction Industry Federation 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  125 

[31] www. observatoriorcs.org 
[32] www.seopan.es   
[33] www.geeconomics.com / Gabienet d’estudis econòmics SA. 
[34] www.europa.eu/index_es.htm 
[35] www.es.wikipedia.org/Wiki/Responsabilidad_social_corporativa 
[36] www.cnc.es / Informe anual del sector de la construcción 2008. 

Confederación nacional de la construcción. 
[37] www.fiec.eu / FIEC declaration. European federation of building and 

workers. 
 

Pàgines web d’empreses  
(consultades inicialment l’Abril de 2009, documentación actualitzada fins Maig 2010). 
 

[38] www.ferrovial.com 
[39] www.ohl.com 
[40] www.acciona.com 
[41] www.fcc.es 
[42] www.grupoacs.com 
[43] www.gruposyv.com 
[44] www.copisa.com 
[45] www.rubau.com 
[46] www.copcisaindustrial.com 
[47] www.copcisa.com 
[48] www.comsa.com 
[49] www.proinosa.com 
[50] www.acsa.es 
[51] www.sorigue.es 
[52] Memòria anual i memòria de sostenibilitat de Ferrovial 2009. 
[53] Memòria anual i memòria de sostenibilitat de acciona 2009. 
[54] Memòria anual i memòria de sostenibilitat de ACS 2009. 
[55] Memòria anual i memòria de sostenibilitat de Sacyr i Vallehermoso 2009.  
[56] Memòria anual i memòria de sostenibilitat de OHL 2009. 
[57] Memòria anual i memòria de sostenibilitat de FCC 2009 
[58] Memòria anual de Comsa 2009. 
[59] Memòria anual de Copcisa 2009. 
 

Ponències i xerrades:  
 

[60] Montenegro, Ángela. Ponènecia sonre la RSC de Contratas y Obras a 
l’assignatura “Cooperació internacional i responsabilitat social de les 
organitzacions”. UPC 2008. 

[61] Mestres, Christian. Ponència sobre la RSC de Copcisa a l’assignatura 
“Cooperació internacional i responsabilitat social de les organitzacions”. 
UPC 2008.  

[62] Oliveres, Arcadi. Col·loqui sobre La crisi actual. Mataró, Abril del 2009.  



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  126 

Agraïments 
 
Aquesta tesina no hauria estat possible sense la col·laboració pacient i motivant del 
meu tutor, l’Àlvar Garola, que en tot moment m’ha facilitat la feina, m’ha donat bones 
idees i m’ha animat a seguir endavant amb un tema que es plantejava complicat.  
 
En segon lloc he d’agrair especialment a en Ricard Ruiz Baylach, company hockeyista 
i Director de OHL, la seva col·laboració, bons consells, saber fer i contactes dins de les 
empreses constructores ja que gràcies a ell les entrevistes han estat possibles. 
Així mateix, a l’Antoni Garriga, en Felip Rossell,  en Joaquim Garcia i l’Alfredo Juan de 
Copcisa, Acciona, Ferrovial i GISA respectivament, els agraeixo el seu temps i tota la 
informació que m’han regalat, i que han pogut propiciar el present estudi.  
 
Finalment, de forma especialment emotiva, dedicar aquesta tesina a la meva família, 
Núria i Joan i a la meva parella, l’Anna, pel seu suport incondicional, la seva més que 
generosa paciència i per ser el puntal de tot plegat.  
 
A tots, moltes gràcies. 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

  127 

 

 

 

 

ANNEXES 
Annex 1:  
Conceptes de macroeconomia i economia 
d’empresa 
 
Annex 2:  
Responsabilitat Social Corporativa 
 
Annex 3:  
Entervistes 
 
Annex 4:  
Anàlisi multicriteri Webs RSC 

 

 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1:  
Conceptes de macroeconomia i economia d’empresa  

 
 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa 

 1 

 
Índex 
 
ANNEX 1: Conceptes de macroeconomia i economia 
d’empresa  
 

1.1. Introducció als conceptes econòmics.................................................................. 2 
 
1.2 Macroeconomia..................................................................................................... 2 

1.2.1 Concepte de mercat i tipus de mercats...................................................... 3 
1.2.2 Els agregats macroeconòmics d’un país................................................... 4 
1.2.3 El Producte Interior Brut............................................................................ 4 
1.2.4 La Renda nacional..................................................................................... 5 
1.2.5 Estalvi i inversió......................................................................................... 6 
1.2.6 Política econòmica..................................................................................... 7 
1.2.7 Inflació i atur............................................................................................... 7 

 
1.3  Economia de l’empresa........................................................................................ 8 

1.3.1 Economia i comptabilitat de l’empresa....................................................... 8 
1.3.2 El balanç de situació...................................................................................8 
1.3.3 El compte de resultats............................................................................... 9 
 
 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa 

 2 

Capítol 1 
 
Conceptes de macroeconomia i economia d’empresa  
 
 
1.1  Introducció als conceptes econòmics 
 
En la present tesina, un dels aspectes fonamentals d’anàlisi és el comportament de les 
constructores davant la crisi, i moltes de les seves estratègies es basen en actuacions 
econòmic-financeres.  
En aquest sentit, també la crisi actual, d’estudi, es fonamenta en una sèrie de 
situacions conjunturals que tenen una arrel econòmica i financera. 
És per això doncs que cal estudiar i repassar alguns d’aquests conceptes de 
macroeconomia, per entendre el que està passant a gran escala, i certs conceptes de 
microeconomia i economia de l’empresa per entendre certes de les afectacions i 
també estratègies que prendran les empreses constructores front aquesta crisi. 
 
Els conceptes principals que es tractaran a continuació son, d’una banda en l’àmbit 
macroeconòmic: Definició de macroeconomia, concepte de mercat, oferta i demanda, 
tipus de mercats, producte interior brut, estalvi i inversió, política econòmica i la relació 
inflació-atur.  
Finalment es tractaran com a conceptes bàsics de l’economia de l’empresa el balanç 
de situació i el compte de resultats. 
 
 
1.2 Macroeconomia 
 
La macroeconomia és la part de l’economia encarregada de l’estudi global de 
l’economia en termes del total de bens i serveis produïts, el total d’ingressos, el nivell 
d’ocupació, de recursos productius i els comportament general dels preus. 
La macroeconomia pot ser utilitzada per analitzar quina pot ser la millor manera 
d’influir en objectius politics com per exemple fer créixer l’economia, mantenir una 
estabilitat de preus, fomentar l’ocupació o sortir d’una crisi.  
 
La macroeconomia permet doncs entendre el funcionament del sistema econòmic d’un 
país, o del món sencer. 
 
En aquest sentit, la macroeconomia permet estudiar l’economia d’un país o d’altres 
tipus d’agregats (regions, diversos països, etcètera) a partir de les relacions 
econòmiques que els agents del país tenen entre ells i amb l’exterior. Cal tenir cada 
cop més present les relacions exteriors ja que amb la globalització cada dia més 
intensa, cada cop hi ha més interdependència econòmica mundial. 
 
Per analitzar la macroeconomia, es defineixen models macroeconòmics, que permeten 
simplificar realitats que tenen moltes relacions i molta complexitat, i per tant permeten 
estudiar a grans trets el que passa amb les diverses variables macroeconòmiques 
quan es produeixen canvis en l’entorn d’estudi. Els models econòmics, a més, 
responen a escoles de pensament, i cada una d’elles te uns certs models associats. 
En aquest sentit hi ha models clàssics, models keynesians i altres.  
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Figura 1. Circuit macroeconòmic en una economia oberta. Font: Elaboració pròpia. 

 
 
 
1.2.1 Concepte de mercat i tipus de mercats 
 
El mercat es defineix com el lloc de compra i venda de productes, ja siguin bens 
mobles, bens immobles, bens financers o altres. En el mercat, a més, es decideix què 
produir i com distribuir-ho, de tal manera que es regula per si sol. Els conceptes bàsics 
a tenir en compte son la oferta i la demanda. 
 
Oferta i demanda son els valors claus de l’economia de mercat, ja que segons certs 
aspectes que condicionen aquests conceptes, es defineix quelcom tant significatiu com 
és el preu de venda per a un producte del que el mercat en contempla una quantitat 
determinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 2.  

Corbes d’Oferta i Demanda. 
Font: Elaboració pròpia. 
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La oferta doncs, és la quantitat d’un producte que hi ha al mercat i que els seus 
propietaris volen vendre a un determinat preu. Poden desplaçar el que s’anomena 
corba de demanda factors com les expectatives, la reducció dels marges,  
 
La demanda, en canvi, és la quantitat d’un producte, i el preu que estan disposats a 
pagar els qui el volen comprar, segons d’interès que tinguin per el producte. Hi ha 
certs factors que afecten al que anomenem la corba de demanda, com poden ser la 
renda, les expectatives, la necessitat del producte o els preus de la competència en 
productes similars. Tots aquests factors influeixen i fan desplaçar les corbes. 
 
Tanmateix, cal destacar els conceptes d’elasticitat i inelasticitat, on que una corba sigui 
molt elàstica vol dir que varia molt la quantitat en funció de la variació del preu i que 
sigui molt inelàstica, vol dir que una variació del preu produeix mínimes variacions en 
la quantitat. 
 
En quant als tipus de mercat, cal destacar que el mercat que podem anomenar ideal, i 
en el que es sustenten moltes teories econòmiques d’extrema vigència és el mercat de 
competència perfecta. En aquest tipus de mercat, hi ha molts venedors, productes molt 
homogenis, molta informació sobre els productes i no hi ha barreres, impostos i 
aranzels d’entrada i de sortida. Sense cap mena de dubte, per totes aquestes raons, 
aquest mercat és el que més afavoreix els compradors, la demanda, ja que realment 
son els compradors els que poden variar dràsticament el preu dels productes. 
 
Altres tipus de mercat molt menys encaminats a preus baixos, són els monopolis i els 
oligopolis. En aquests mercats, tot i que presenten certes diferències entre ells, 
fonamentalment basades en la quantitat d’empreses (en un monopoli només n’hi ha 
una i en un oligopoli algunes poques), són els que afavoreixen a la oferta fixar els 
preus o mantenir el mercat en uns nivells menys favorables per als consumidors dels 
productes, des de telecomunicacions, fins a pisos o transports.  
 
 
1.2.2  Els agregats macroeconòmics d’un país 
 
Els agregats macroeconòmics d’un país són els indicadors estadístics generalitzant i 
sumant diverses magnituds econòmiques del país, que ens poden donar una idea del 
creixement, de la producció, de la ocupació i de la utilització dels factors de producció, 
entre d’altres. En conjunt ajuden a fer una radiografia de l’estat econòmic i social en 
que es troba un país.  
 
 
En aquest sentit, el producte interior brut, endavant PIB, i la renda nacional en són les 
bàsiques.  
 
1.2.3 El Producte Interior Brut 
 
El PIB és un agregat macroeconòmic que mesura la riquesa generada a l’interior d’un 
país durant un període de temps. En general es treballa en el període d’un any. 
 
Per a calcular el PIB ens fixem en la producció de tots els bens, però tenint en compte 
que els bens intermedis juguen un paper doble. Així doncs, finalment només es 
recompten el valor de producció de bens finals i serveis, i els bens intermedis que es 
venen a l’exterior es comptabilitzen com a bens finals d’exportació. 
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El PIB és una mesura de creixement econòmic, sobretot comparat d’any en any, tot i 
que no contempla tota l’economia que no es declara o els bens i serveis que son fruit 
del treball informal (treball domèstic, intercanvi de serveis entre coneguts, etcètera).  
 
Hi ha un diferència important entre el PIB nominal i el PIB real. El primer representa el 
valor del PIB en una economia amb els preus corrents (els de l’any de producció. Així 
doncs, només per qüestió de la inflació, el PIB pot augmentar molt sense que així ho 
faci la producció. Per tant, cal actualitzar els efectes de la inflació amb el PIB real, on 
es calcula el valor monetari de tots els bens i/o serveis que produeix un país o una 
economia a preus constants. 
 
Una mesura interessant també és el PIB per càpita, que representa un valor de bens i 
serveis produïts per habitants, que pot donar una idea de la productivitat dels 
treballadors, i per tant de la productivitat del país. No tant sols és important veure les 
xifres absolutes de PIB per país, sinó comprar-les amb el PIB/càpita, que indica 
clarament els països on la riquesa del poble és major o menor. 
Tanmateix, el PIB/càpita no és un mesurament adequat del benestar, de la distribució 
de la riquesa, ni de l’accés al capital dels ciutadans. 
 
Els economistes estan d’acord en no considerar el PIB un bon indicador del benestar 
social, per motius que rauen en la seva essència agregada i de mitjana aritmètica. 
 
Com qualsevol altre terme mitjà, només expressa un valor intermedi que no 
necessàriament és representatiu de cadascú dels integrants de la regió i no expressa 
la variabilitat de la renda i el benestar que perceben els ciutadans ni la distribució de la 
riquesa. Un PIB per càpita elevat pot ser representatiu d’una elevada producció 
industrial en mans de l’elit de la regió, mentre que la qualitat de vida de la majoria de la 
població és deplorable. A més del PIB s’han d’incloure altres mesuraments per 
determinar el benestar d’una regió com ara el Índex de Desenvolupament Humà. 
 
L’error de considerar sovint el PIB com a mesura del desenvolupament humà i del 
benestar social és dels polítics i no economistes. 
 
 
 
1.2.4 La Renda nacional 
 
La renda nacional, o renda d’un país, és la suma de tots els ingressos nacionals d’un 
país. Per calcular la renda nacional sovint es segueix el procediment de sumar tots els 
valors dels imports pagats a empleats, capitalistes, treballadors, etcètera. 
 
La renda nacional és un agregat macroeconòmic similar al PIB però amb algunes 
diferències, essencialment són que no té en compte (no s’hi comptabilitzen) les rendes 
pagades a factors de producció no residents, i que en canvi sí que considera les 
rendes cobrades pels factors de producció del país residents a l’exterior. 
 
Aquest agregat però, dona una millor idea de com viu la gent del país, de fet s’utilitza 
com a indicador del “nivell de vida” del país.  
 
La versió que sol ser més útil és la renda per càpita, que consisteix en dividir la renda 
nacional pel nombre d’habitants. Els valors de renda per càpita solen ser utilitzats per 
comparar el nivell de vida entre els països i per tenir una idea també de la pobresa 
d’un país.  
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1.2.5 Estalvi i inversió 
 
En que es gasta el PIB per càpita, o la renda per càpita un ciutadà? 
És una bona pregunta, i bàsicament es pot gastar en dos grans coses: en consumir 
bens, o en estalviar. 
 
La taxa d’estalvi dels habitants d’un país pot ser molt significativa de quin és l’estat 
econòmic i financer de les famílies. Si estan molt endeutades, o si tenen reserves per 
poder invertir. 
 
El fet d’estalviar més o menys va lligat a diversos factors com poden ser les 
expectatives, la tradició o cultura, voler deixar una herència, per obtenir una rendibilitat 
econòmica o per poder comprar un bé de cost més elevat. 
 
En aquest sentit a Espanya la taxa d’estalvi es mou entorn del 20%, i hi té un pes molt 
important l’estalvi no financer (a través del sistema financer) sinó en bens immobles, ja 
que normalment no perden valor. Almenys històricament ha estat així. 
 
La renda per càpita, l’estalvi i la inversió tenen una correlació directa i sinèrgica, el que 
vol dir que en èpoques de bonança econòmica, tots ells creixen de la ma, mentre que 
en èpoques on el PIB baixa, perquè hi ha una crisi, l’estalvi dels ciutadans també 
disminueix i per tant els diners destinats a inversions també disminueixen, fet que 
autoalimenta de nou el procés de disminució del PIB i així consecutivament. És en 
aquestes èpoques on tant sols es pot trencar el cercle viciós amb inversions externes.  
 
 
 
1.2.6 Política econòmica 
 
Tots aquests processos relacionats amb l’economia del país, que afecten sobre el PIB, 
la Renda i l’Estalvi, estan regulats per la política financera de l’estat, que es basa en 
modificar bàsicament alguns aspectes: 
 
• Modificació dels impostos i de la pressió fiscal 
• Modificació de les inversions  
• Modificació de la política monetària 

o Variació de la quantitat de massa monetària 
o Variació dels tipus d’interès 

 
Totes aquestes mesures l’estat les pot prendre amb recursos propis, si pot redistribuir 
el pressupost, o s’ha d’endeutar. L’endeutament és la forma que te l’estat de finançar 
el creixement del país i cada vegada va a més. L’estat s’endeuta amb entitats 
financeres i venent deute públic als ciutadans. Aquest sistema a priori no ha de tenir 
inconvenient ja que l’estat, al tenir el poder del país i de la política econòmica, s’espera 
que sempre serà solvent si no és a curt a mitjà termini. Per tant els estats cada cop 
estan més endeutats i això no és essencialment dolent.  
 
Des de l’entrada en la comunitat econòmica europea, el banc d’Espanya, que sempre 
havia estat l’organisme suprem per establir la política monetària amb la pesseta, ara 
també ha d’atendre a la política econòmica europea, on la màxima potestat és del 
banc central europeu. 
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1.2.7 Inflació i atur. 
 
La inflació és el procés econòmic per el qual hi ha una pujada generalitzada dels 
preus. Es sol associar a una emissió excessiva de moneda respecte l’oferta de bens i 
serveis. Això però no sempre és així, sobretot per als que no assumeixen en la seva 
totalitat la interpretació monetarista de Milton Friedman, com son els post-keynessians. 
En aquest sentit es distingeixen fins a quatre tipus d’inflació diferenciant el seu origen 
ja sigui en funció de la demanda agregada, de l’oferta agregada, de problemes 
estructurals o perquè s’entra en un espiral inflacionista.  
 
Es calcula a partir de l’IPC, que és l’índex dels preus de consum que es fonamenta en 
la preferència per els productes dels ciutadans.  
El valor realment interessant és la variació de la taxa interanual.  

No existeix consens sobre les conseqüències de la inflació sobre l’economia, i de fet 
aquestes depenen de l’origen d’aquesta inflació. Però en general es coincideix en què 
té un efecte expansiu a curt termini i depressiu a llarg termini, si bé factors psicològics 
(com la confiança) poden distorsionar completament aquestes previsions. 

En quant a la distribució de la riquesa, els efectes de la inflació són un desplaçament 
dels que tenen uns ingressos fixos als que en tenen uns de més flexibles. 
Tradicionalment, això ha coincidit amb els treballadors assalariats i pensionistes, que 
perdien poder adquisitiu, i empreses, que augmentaven els seus guanys. La inflació 
també suposa un traspassament de riquesa dels creditors als deutors, sempre i quan 
aquest deute no es revisi amb l'IPC. 

També afecta a altres factors com la inversió, així com que redueix l’estalvi i incita al 
consum, disminueixen els incentius per a treballar, es creen distorsions fiscals i pèrdua 
de competitivitat del país. 

L’atur, és la taxa que representa la quantitat de persones en edat de treballar i que no 
troben feina. Es mesura a partir de la enquesta de població activa, EPA.  

Els efectes econòmics que te l’atur son diversos, com per exemple els problemes 
individuals de persones que perden la seva feina, provoca una disminució del consum 
(de la demanda de bens), baixa la recaptació d’impostos però augmenta la necessitat 
de cobrir subsidis d’atur i el país produeix menys del que podria produir, per tant baixa 
la seva productivitat 
i per tant baixa el 
nivell de vida (renda 
per càpita). 

En general es sol 
parlar que la inflació 
i l’atur estan 
relacionats per la 
corba de philips. 

 

figura 3. Corba de 
philips. Font: Elaboració 

pròpia. 

CORBA DE PHILIPS 

Inflació 
(%) 

Atur (%) 

Taxa natural 
d’atur 
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En èpoques on la taxa d’aturats està molt alta l’estat ha d’aplicar mesures per a 
contrarestar-la. Política expansiva, basada en invertir per exemple en infraestructures 
ja que això crea molts llocs de treball, però alhora pot produir un augment del poder 
adquisitiu dels treballadors i això desemboca en inflació. 

Reduir l’atur i mantenir la inflació baixa no és fàcil i per tant s’han d’anar jugant amb les 
polítiques econòmiques per mantenir un equilibri.  

És clar que en èpoques de recessió les empreses redueixen costos salarials, 
disminueixen els salaris, augmenta l’atur i disminueix la inflació. En canvi, en èpoques 
més expansives i segons sota quines polítiques laborals es marquen en un país, els 
salaris augmenten, els costs de les empreses augmenten i la inflació puja. 

Cal tenir en compte però un factor clau en tot aquest paradigma que és la productivitat. 

 
1.3  Economia de l’empresa 
 
 
1.3.1 Economia i comptabilitat de l’empresa 
 
En la conjuntura econòmica, la perspectiva global es pot entendre a partir de diversos 
indicadors, models i informacions macroeconòmiques, però això només explica la 
meitat de la realitat. L’altra meitat passa a una escala molt menor, que és la escala 
microeconòmica, i a efectes pràctics en el cas d’estudi es tradueix en l’estudi de la 
comptabilitat de les empreses.  
Els documents comptables bàsics que indiquen l’estat de comptes, de solvència i 
solidesa i d’endeutament d’una empresa, així com el seu volum de negoci i la relació 
amb els recursos i factors de producció utilitzats son el Balanç de situació i el compte 
de resultats.  
 
 
1.3.2 El balanç de situació 
 
El balanç de situació és un document que reflexa l’estat comptable i la situació 
patrimonial de l’empresa. El balanç de situació d’una empresa es compon dels bens i 
els deutes que te una empresa en un moment donat. Aquest document es sol tancar a 
final d’any per poder anar comparant l’estat d’any en any i fer previsions 
pressupostàries. 
 
Els bens i els drets de cobrament que integren l’empresa són els actius del balanç de 
situació, mentre que el passiu està integrat per els deutes. La diferència entre l’actiu i 
els deutes conformen el que entenem com a patrimoni net de l’empresa, el seu valor 
comptable. Aquest últim és un indicador de l’estat de salut d’una empresa. 
 
Algunes característiques d’un balanç són que sempre està referit a un moment de 
temps determinat (final d’any), sempre quadra amb una xifra igual en l’actiu i el passiu 
ja que en el capítol de passiu s’hi inclou el patrimoni net. 
 
Els principals components detallats d’un balanç de situació són l’actiu i el passiu com 
ja s’ha comentat abans, però es subdivideixen en masses patrimonials, que agrupen 
elements característics pel que respecta al seu termini de realització. 
 
Les principals masses patrimonials de l’actiu són:  
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Actiu no corrent 
Està conformat per tots els elements de l’actiu que perduraran en l’empresa 
més d’un any. Es divideix en: immobilitzat intangible, immobilitzat material i 
immobilitzat financer (inversions en entitats del grup i associats a llarg termini i 
inversions financeres a llarg termini). 

 
Actiu corrent 
Està conformat per actius de l’empresa que estaran a l’empresa menys d’un  
any. Està format per les existències, deutors de les activitats i altres comptes a 
cobrar, inversions a curt termini, periodificacions i l’efectiu i altre líquid 
equivalent.  

 
En quant al passiu, les masses patrimonials són:  
 

Passiu no corrent 
Està conformat per tots els deutes que es tenen de venciment superior a un 
any. Hi ha les partides com provisions a llarg termini i deutes a llarg termini amb 
empreses del grup o amb entitats de crèdit. 

 
Passiu corrent 
Està conformat per tots els deutes que es tenen a curt termini. Hi ha les 
partides de provisions a curt termini, deutes a curt termini, deutes amb 
empreses del grup i deutes amb creditors per activitats i altres comptes a pagar 
a curt termini. També en formen part les periodificacions a curt termini. 

 
I el patrimoni net, que s’inclou dins de l’àmbit del passiu, està format bàsicament per:  

Fons propis, primes d’emissió, reserves, accions i participacions de patrimoni 
pròpies, resultat de l’exercici, subvencions, donacions i llegats rebuts, així com 
qualsevol altre instrument de patrimoni net. 

 
 
1.3.3 El compte de resultats 
 
 
El funcionament de l’empresa genera uns ingressos i unes despeses, de les quals en 
surt un resultat econòmic anualment. En cas que el resultat sigui positiu hi ha benefici, 
i en cas que sigui negatiu hi ha pèrdues. 
 
Els ingressos més habituals son les vendes per activitats típiques de l’activitat 
empresarial i els fluxos financers, i les despeses més freqüents son els costs de 
producció personal, així com les despeses financeres. 
 
La forma en que es presenta el document és en una llista on els ingressos tenen signe 
positiu i les despeses signe negatiu, per capítols.  
Així com el balanç de situació correspon a una data concreta (finals d’any), el compte 
de resultats es refereix a un període de temps (un any). 
 
Els elements per capítols que sovint inclou el compte de resultats són: 
 

• Ingressos per les activitats (import de la xifra de negoci) 
• Aprovisionaments 
• Ajuts concedits i altres despeses 
• Despeses de personal 
• Altres ingressos d’explotació 
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• Amortitzacions de l’immobilitzat 
• Resultats de deteriorament de l’immobilitzat 
• Altres resultats 
 

Això dona el resultat de l’explotació, als quals després cal afegir:  
 

• Ingressos financers 
• Despeses financeres 
• Variacions de valor en instruments financers 
• Diferències de canvi 
• Resultats de deteriorament d’instruments financers 

 
Això ens dona el resultat financer, que sumat al resultat de l’explotació ens acaba 
donant el resultat abans d’imposts. Aleshores s’hi afegeixen els,  
 

•  Impostos sobre beneficis 
 
I finalment trobem el resultat de l’exercici.  
 
En el cas de les societats d’accionariat, arribats a aquest punt l’empresa decideix 
quina part del benefici net reparteix per acció i quina part queda com a 
aprovisionament i reserves en l’empresa. 
 
A partir del resultat de l’exercici, també es pot calcular l’EBITDA (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). L’EBITDA representa el resultat de les 
empreses abans de deduir els interessos (càrrega financera), els impostos, les 
amortitzacions i les depreciacions. Aquest indicador s’ha consolidat en els últims anys 
com un dels més utilitzats per a mesurar la rendibilitat operativa d’una empresa. 
 
L’EBITDA te l’avantatge d’eliminar la desviació que provoca l’estructura financera, el 
entorn fiscal (a través dels imposts) i les despeses “fictícies” (amortitzacions). 
D’aquesta manera, permet obtenir una idea clara del rendiment operatiu de les 
empreses, i comparar d’una forma més adequada quant bé o malament ho fan les 
diverses empreses o sectors en l’àmbit purament operatiu i entre zones diferents. 
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2.1 Normatives globals  
 
 
La nova norma ISO 26.000 
 
En la conferència d’Estocolm del 2004, va ser expressada per tots els stakeholders la 
necessitat de crear una norma ISO que regulés les activitats de responsabilitat social 
corporativa. 
 
En aquest sentit, es constituiran els diversos comitès necessaris per al 
desenvolupament de la norma, i tot i que encara no està acabada (es preveu publicar-
la finalment el 2010), es van assentar les bases de com hauria de ser, per a qui i els 
seus continguts. 
 
La nova ISO 26000 pretén se runa guia pràctica que ajudi a les organitzacions a 
abordar i fer operativa la Responsabilitat Social. Des d’un bon inici s’ha parlat de RS, 
responsabilitat social, i no de RSC, responsabilitat social corporativa, perquè pretén 
ampliar el camp d’interès no tant sols a les empreses sinó també a totes aquelles 
organitzacions, governamentals o no, que vulguin implantar la RS en les seves 
activitats. 
 
Un altre dels punts clau de la nova norma és que serà una guia de recomanacions i 
bones pràctiques, i no una norma certificable, com les altres normes ISO de qualitat o 
medi ambient. En aquest sentit això pot ser positiu per a que sigui flexible segons el 
tipus d’organització/empresa i el context social, i de la mateixa manera per a que les 
grans empreses i corporacions no es limitin a complir tant sols els estàndards de la 
norma i pugui fer ressò de tenir el certificat, sinó que puguis arribar tant lluny com 
estimin en el camp de la RS. 
 
Un altre dels objectius claus de la norma va ser el de postular com a fonamentals els 
principis internacionals com el Pacte Mundial (Global Compact), com la declaració 
universal dels Drets Humans, les declaracions de les convencions de la OIT, la 
declaració de Rio sobre el medi ambient i el desenvolupament i la convenció de les 
Nacions Unides sobre la corrupció. 
 
Així mateix, el document no pretén entrar en conflicte amb els estàndards o 
requeriments ja existents en matèria d’RS. 
 
 
Global Compact. Els principis del Pacte Mundial. 
 
Aquests principis estan distribuïts en quatre àrees i son els següents: 
 
Drets Humans: 

• Principi 1: Les empreses han de recolzar i respectar la protecció dels drets 
humans fonamentals reconeguts universalment, dins del seu àmbit d’influència. 

 
• Principi 2: Les empreses han d’assegurar-se que les seves empreses no son 

còmplices de la vulneració dels drets humans. 
 
Estàndards laborals:  

• Principi 3: Les empreses han de recolzar la llibertat d’associació i el 
reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva. 
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• Principi 4: Les empreses han de recolzar la eliminació de tota forma de treball 

forçat o realitzat sota coacció. 
 

• Principi 5: Les empreses han de recolzar la eradicació del treball infantil.  
 

• Principi 6: Les empreses han de recolzar la abolició de les pràctiques de 
discriminació en temes laborals i d’ocupació. 

 
Medi Ambient:  

• Principi 7: les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que 
afavoreixi el medi ambient. 

 
• Principi 8: Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una 

major responsabilitat ambiental. 
 

• Principi 9: Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les 
tecnologies respectuoses amb el medi ambient. 

 
Anticorrupció:  

• Principi 10: Les empreses han de treballar en contra de la corrupció en totes 
les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn.  

 
 
2.2 Estat d’implantació de la RSC a Espanya 
 
 
A Espanya, la RSC te el seu origen a finals dels anys 90, a través de l’Associació 
d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (INVERCO) que va introduir el 
concepte d’Inversió socialment responsable. Seguint les tendències mundials de la 
RSC, les organitzacions socials intentaven fomentar l’estalvi responsable, si bé per a 
poder introduir empreses espanyoles en les carteres de determinants fons d’inversió i 
en altres productes ètics financers era necessari conèixer la situació de la xarxa 
empresarial espanyola en aquest àmbit. 
 
D’altra banda, la cada vegada major internacionalització de les empreses espanyoles 
va provocar que la societat es preocupés del comportament d’aquestes empreses fora 
de les nostres fronteres. D’aquesta forma, els grups d’interès han anat pressionant fins 
a transformar progressivament els valors i les perspectives de l’activitat empresarial. 
Avui en via, els empresaris estan cada vegada més convençuts de que l’èxit comercial 
i els beneficis a llarg termini per als seus accionistes no s’obtenen únicament amb una 
maximització dels beneficis a curt termini, sinó amb un comportament orientat per i cap 
al mercat, però més responsable.  
 
 
2.2.1 Les empreses 
 
Progressivament, un major nombre d’empreses son conscients de que poden 
contribuir al desenvolupament sostenible orientant les seves operacions amb la finalitat 
d’afavorir el creixement econòmic i augmentar la seva competitivitat, sense deixar de 
garantir la protecció del medi ambient i fomentar la responsabilitat social, inclosos els 
interessos dels consumidors. Això, unit a les recents tendències de transparència i 
informació que en l’actualitat s’exigeixen a les empreses (principalment a les que 
cotitzen a borsa), ha donat lloc a que moltes d’elles hagin començat a elaborar i 
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publicar informes amb les actuacions responsables en els àmbits laboral, social i 
mediambiental que han portat a terme durant l’any. Per a aquests informes, que sovint 
reben el nom de Memòria de Sostenibilitat, la gran majoria d’empreses segueixen els 
criteris del Global Reporting Initiativa (GRI).  
 
Aspectes com l’impuls d’índex borsaris d’empreses que incorporen pautes de 
funcionament sostenible i responsable en les seves activitats com son el DJSI (Dow 
Jones Sustainability Index) o en el cas d’Espanya el FTSE4Good-Ibex35, on de la ma 
d’empreses tradicionals del mercat en trobarem d’altres com Dermoestètica, son fets 
importants pel que fa a les activitats financeres, i pel que fa a un canvi de mentalitat en 
el sector empresarial de les grans corporacions. 
 
Un dels altres paràmetres importants son les certificacions. Ja fa anys que la ISO 9000 
de qualitat i la ISO 14000 de Sostenibilitat i respecte pel Medi Ambient s’estan 
implantant cada cop més a totes les activitats empresarials del país, i estan plenament 
consolidades. Un nou marc d’actuació per a la RSC es donarà en breu quan el proper 
any, segons asseguren els experts de ISO, entrarà ja en vigor la nova ISO 26.000 
sobre RSE.  
En aquest sentit, la nova ISO 26.000 no s’espera que sigui una norma certificable o 
d’obligat compliment, sinó que serà una norma de bones maneres, una guia de 
recomanacions per a les empreses en matèria de RSC. 
 
Des del 2001 que AECA (l’associació Espanyola de Comptabilitat i Administració 
d’Empreses) està revisant i treballant en el sector de la RSC a Espanya, a través de la 
col·laboració i control de les memòries de sostenibilitat i les memòries de 
Responsabilitat Social. Aquesta associació afirma que la millora del sector empresarial 
a Espanya ha estat espectacular en els últims anys, i Espanya és líder mundial en 
informes GRI publicats amb nivell A+, de seguiment d’aquesta guia mundialment 
reconeguda. 
AECA assegura que les empreses ho estan fent bé i que no és oportú devaluar aquest 
fenomen, ja que tot i que algunes empreses fan un enfocament massa del costat del 
màrqueting i poc des del convenciment en RSC, l’avenç que hi ha hagut a nivell 
espanyol ha estat molt gran i molt positiu. Més encara quan sembla que la tendència 
per al futur segueix essent molt positiva en aquest camp.  
 
Pel que fa a les pimes, aquestes ho poden tenir més complicat a l’hora d’implantar tots 
els aspectes de la RSC en les seves actuacions, sobretot per manca de recursos 
necessaris (coneixements, persones, informació, econòmics, etc.) però cal facilitar que 
es puguin acollir a formes senzilles de consultoria en aquests aspectes.  
Tanmateix, cal destacar que les empreses mitjanes que formin part de la cadena de 
producció de grans empreses que ja tenen molt implantada la política RSC, de 
qualsevol forma s’estan veient o es veuran obligades a adoptar també pràctiques 
sostenibles. 
Les corporacions empresarials i sectorials, així com les cambres de comerç tenen un 
paper molt important en quant a la incorporació e la RSC en les pimes.  
 
 
2.2.2 L’Administració i el sector públic 
 
El paper de l’Administració en el procés de foment de la RSC, és un paper vital en 
dues vies principalment. D’una bada potenciant el compromís de tots els grups 
d’interès, recolzant-los en el desenvolupament de les seves accions i d’ altra banda 
aplicant les millors pràctiques de RSC en les seves pròpies operacions. Els últims 
treballs de l’Administració central, com el llibre blanc per a potenciar la RSC elaborat 
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pel Congrés dels Diputats o la recent proposició per a reobrir el debat de la RSC en 
aquest mateix òrgan son, sense cap mena de dubte, molt bons símptomes.  
 
En aquest canvi filosòfic de l’Administració, pot ser molt positiu el nou Consell Estatal 
de RSC, que fou posat en marxa recentment. 
 
Una de les tasques d’aquest consell serà la d’analitzar les memòries de RSC i de 
sostenibilitat de les empreses, per avaluar-les. Tot i així, caldrà esperar els fets per 
veure com actua aquest consell. Qui pot aportar més experiència en aquest camp és la 
pròpia comissió europea, que analitza també aquests aspectes i que últimament ha 
declarat que cada cop s’està plantejant la RSC menys com un tema a discutir amb tots 
els stakeholders, sinó com un tema de foment de la responsabilitat empresarial, 
purament a l’empresa, tot i permetent a tots els grups d’interès que impulsin i facilitin 
iniciatives.  
 
Cal destacar també pel que fa a l’Administració, la Llei 30/2007, de contractes del 
sector públic, que va entrar en vigor el mes de maig del 2008, i que, d’acord amb els 
estrets marges impulsats pel Tribunal Europeu de Defensa de la Competència, 
assenyala que els criteris de RSE podran inclinar la balança a l’hora d’adjudicar un 
contracte públic. En el mateix camí però amb un impacte potencial major, hi ha sobre 
la taula el projecte de llei de reforma del fons de reserva de la Seguretat Social, que 
disposa d’uns 50.000 milions d’euros i que segons el projecte de llei, fins a un 10% 
podria o hauria de ser invertit d’acord amb els criteris d’inversió socialment 
responsable.  
En qualsevol cas l’administració esta fent passos cap a la implantació de la RSC.  
 
 
2.2.3. Els sindicats i la societat 
 
Encara que al principi els sindicats van ser escèptics, CCOO i UGT s’han incorporat a 
la RSE creant departaments interns per a la expansió d’aquesta idea. Han inclòs la 
RSE en la negociació col·lectiva i han creat els seus propis Observatoris externs de 
RSE. De la mateixa manera, els sindicats van ser part activa del diàleg social i l’acord 
amb la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), per tirar 
endavant el document marc de la creació del Consell Estatal de la RSE. 
 
Tanmateix, cal tenir en compte que no existiria segurament el concepte de RSE sense 
l’aportació i les demandes de la societat a les empreses. Demandes sobre més 
sostenibilitat, més responsabilitat de les seves accions o més acció social amb els 
seus beneficis, son les que han propiciat el desenvolupament de molts aspectes de la 
RSC.  
A Espanya, els moviments socials (ONG’s, associacions, mitjans de comunicació, etc.) 
venen protagonitzant un front heterogeni però coincident en l’impuls de la RSE.  
Juntament amb ells, la universitat protagonitza les tasques de formació i investigació 
en aquesta matèria. 
S’estan impulsant càtedres, doctorats i treballs diversos en matèria de RSC, que han 
impulsat la publicació en els últims temps de més de 100 llibres i obres dedicades a la 
RSC. 
 
Sense dubte una de les claus de l’èxit perquè es fomentin tots aquests aspectes ha 
estat el fet que a Espanya la RSC o la RSE no han estat imposades per una legislació, 
o des del poder executiu, sinó que s’ha permès la voluntarietat en una materia en la 
que això és essencial; per contra, el consens i la iniciativa empresarial han estat i son 
les guies del camí. El propi Consell Estatal de la RSC, per estructura i filosofia de 
composició, assegura les mateixes pautes d’actuació.  
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2.2.4. La RSC a Catalunya. 
 
 
Catalunya és una de les comunitats d’Espanya que per teixit i estructura empresarial i 
per importància del sector de les pimes, esdevé líder en temes de la RSC. Tot i això, 
les polítiques o les actuacions no només s’han d’esperar des de l’Administració central, 
sinó que Catalunya pot esdevenir també capdavantera en tota la matèria de RSC. 
 
A Catalunya, fins al moment hi ha mostres evidents de que cada nivell de 
l’administració pública, departaments de la Generalitat, diputacions, consells 
comarcals o ajuntaments, a falta d’un criteri comú i mancomunat, ha generat les seves 
pròpies iniciatives provant de donar resposta a compromisos i voluntats tot sovint 
coincidents. En un primer estadi de desconeixement, difusió i primera presa de 
contacte de l’administració pública en el camp de la RSC, difícilment hagués pogut ser 
d’una altra manera. 
 
Tanmateix, cal valorar positivament el fet que en els darrers mesos alguna cosa hagi 
canviat en la correcció d’aquest camí. Així, dins l’estructura de la Generalitat s’ha 
constituït un grup de treball interdepardamental que respon a la necessitat d’avançar 
conjuntament en la creació d’una agenda comuna i en la racionalització dels esforços 
públics fets en matèria de RSE – a banda de donar contingut al compromís estatutari i 
a la mesura 75 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.  
 
La necessitat de promoure un marc català és una necessitat fonamental per avançar 
de manera clara i decidida en l’impuls de la RSC. Els compromisos adquirits, els 
darrers moviments produïts a nivell estatal, o les expectatives creades sobre 
empreses, organitzacions i ciutadania han propiciat a Catalunya una actuació 
específica i cooperativa, en matèria de RSE. En aquest sentit, es presenta el Pla 
català de RSE per a les Pimes, elaborat conjuntament amb ESADE. 
 
 
Marc Català de RSE per a les Pimes 
 
Resulta un projecte interessant, per a promoure la RSC, o la RSE, si no només es 
parla de grans corporacions i també d’empreses mitjanes, o pimes, és el que planteja 
a Catalunya el centre d’estudis ESADE. 
ESADE va llançar el 2005 un estudi amb un objectiu: “Com promoure la RSE a 
Catalunya: una oportunitat per a les pimes”, dins d’un pla d’actuació anomenat: Marc 
Català de la RSE a les pimes.  
 
Aquest pla parteix de la idea que la RSE a Catalunya és una oportunitat molt bona per 
a fer un canvi de mentalitat radical dins d’un teixit empresarial molt dens, de molta 
repercussió en el PIB de Catalunya i Espanya (fins el 20%) amb un gran impacte 
social i econòmic (Dades de PIMEC, 2004). La idea del projecte: Reunir les 
organitzacions públiques i privades més representatives al voltant d’un projecte 
d’impuls de la RSE a les pimes, i posta en marxa de la xarxa. 
En aquest projecte es buscava la implicació de diversos sectors importants:  
 

• Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del departament d’Economia i 
Finances, de Treball i Indústria i el de Medi Ambient i Habitatge. 

• El Consorci per a la promoció comercial de Catalunya (COPCA) 
• Diputació de Barcelona 
• Organització empresarial de pimes: PIMEC i CECOT 
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• Sindicats: CCOO i UGT 
• ESADE BS 

 
Les actuacions que es van endegar i que estan apunt de concloure en un document 
final es basaven en:  
 

• Fomentar una base de dades online de recursos RSE per a pimes 
• Anàlisi de percepcions d’empresaris i treballadors sobre la RSE a les pimes 
• Informe de polítiques públiques de RSE i Pimes 
• Model d’indicadors de RSE per a pimes 

 
Per acabar establint una Guia de RSE i Pimes, creant eines d’utilitat per a les 
empreses i les organitzacions intermèdies en matèria de RSE. Tot i això, aquest 
projecte no es basa en la RSE exclusivament, sinó tot enfocat des del punt de vista de 
la competitivitat responsable per millorar el sector. 
 
 
 
2.3 Dades i estudis sobre la RSC a Espanya 
  
 
Hi ha molta heterogeneïtat internacional pel que fa a les iniciatives o als organismes 
que es dediquen a comprar i estudiar la RSC. Un dels problemes derivats de la no 
normativització de la RSC a nivell internacional, o estatal, és justament la manca 
d’informació comparable.  
 
Les memòries de sostenibilitat o de RS de les empreses son d’iniciativa pròpia i no 
segueixen un guió prefixat, tot i que s’amotllen en general en gran part als índexs del 
GRI. 
 
 
 
2.3.1 Index de Competitivitat Repsonsable 
 
Aquest índex, elaborat per la ONG mundial dedicada a la auditoria i la comptabilitat 
AccountAbility s’està utilitzant per aquesta ONG per a fer un mapamundi dels països 
amb una major competitivitat responsable de les seves empreses i com a país.  De la 
mateixa manera aquesta ONG realitza un informe anual sobre transparència i 
competitivitat dels països de tot el món. 
 
 
 
Aquest índex es basa en les dades existents i públiques, publicades per les empreses, 
combinant treballs d’experts mundials i analitzant 108 economies mundials. 
L’índex es basa en 21 indicadors, agrupats en tres grans grups: Directives polítiques, 
Acció de negoci i Habilitadors Socials.  
 
 

• Directives polítiques 
o Ratificació dels 8 drets bàsics dels treballadors 
o Ratificació dels 4 grans tractats mediambientals 
o Valor de les taxes mediambientals pagades 
o Emissions de CO2 
o Ocupació de la dòna en el sector privat 
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o Exigència de les regulacions ambientals 
o Rigidesa del sistema laboral: Normes de contractacions, 

acomiadaments i horaris laborals. 
 
 

• Acció de negoci:  
o Eficiència directiva 
o Comportament ètic de les marques 
o Equilibris salarials 
o Exigència dels estàndards d’auditoria i comptabilitat 
o Formació dels empleats 
o Quantitat de certificats ISO 14001 i 9001 
o Accidents laborals 

 
 

• Habilitadors socials:  
o Índex de percepció de la corrupció: Índex internacional de transparència 
o Orientació al client de les empreses 
o Llibertat d’expressió en els mitjans de comunicació 
o Quantitat d’afiliacions a ONG’s 
o Transparència en els intercanvis financers 
o Existència de llibertats bàsiques com drets polítics i llibertats socials 
o Impacte d’aire net i aigua en els negocis 

 
 
Així doncs, per concloure, cal comentar que el RCI (Índex de responsabilitat 
Competitiva), assumeix com a fórmula el desenvolupament econòmic (creixement 
anual del PIB), ponderada amb els tres factors anteriors. 
 
L’anàlisi d’aquest índex acaba classificant els 108 països d’estudi en un gràfic que els 
col·loca em el seu valor de RCI (Índex de responsabilitat competitiva) i en el seu valor 
de GRI (Índex de creixement competitiu). Això acaba classificant els països en quatre 
estats possibles:  
 
 
 

ÍNDEXS Índex de Responsabilitat Competitiva (CRI) 
Índex de Creixement 

Competitiu (GRI) baix (40) mig (60) alt (80) 

ALT (5%)  “Asserters” 
AFIRMADORS 

“Innovators” 
INNOVADORS 

MIG (4%)  “Compliers” 
COMPLIDORS  

BAIX (3%) “Starters” 
PINCIPIANTS   

 
Taula 1. Classificació dels paísos segons Accountability.  

Font: Elaboració pròpia a partir de www.accountability.com  
 
 
Així doncs, el mapamundi, centrat en la part d’Europa queda de la següent forma:  
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Figura X. Mapamundi de responsabilitat competitiva (CRI)  
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de www.accountability.com  
 

 
Espanya, amb un valor de RCI de 63,7, es situa en posició 26 del rànquing mundial, i 
forma part del grup de països considerats com Afirmadors. Aquests països tenen la 
característica de tenir un creixement en taxes del PIB força elevat (a l’entorn del 5%) i 
es situen en un nivell mitjà de responsabilitat competitiva. Això suposa que son països 
amb una bona salut de creixement, però que no ha estat essencialment basat en la 
responsabilitat, on encara queda camí per córrer. 
 
Altres països d’aquest grup son la gran majoria d’economies no tant potents d’Europa i 
països amb molt de creixement pel turisme o pel petroli, que volen atraure inversors 
estrangers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sense dades 

Mapamundi de Responsabilitat Competitiva 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa 

10 
 

 
 
 
 
 
, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa 

11 
 

 
 
2.3.2 Monitor empresarial de reputació corporativa (MERCO). 
 
El Monitor Empresarial de Reputació Corporativa (MERCO) és un instrument 
d’avaluació reputacional similar al que publica la revista Fortune a Estats Units. Des 
del 1999, Merco s’ocupa de medir la reputació de les empreses que operen a 
Espanya. Deu anys després, és un dels monitors de referència en el món. 
 
Anualment, s’elaboren sis rànkings que medeixen la reputació en diversos àmbits com 
per exemple, les millors empreses per a treballar (mercoPersones), els líders més 
prestigiosos (mercoLíders), les empreses més reputades (mercoEmpreses), les millors 
marques financeres (mercoMarques) i les millors ciutats per a viure, per a treballar, per 
a visitar i per a fer-hi negocis (mercoCiudad). 
 
El Merco va sorgir com una investigació universitàeria en el sí de la càtedra del 
professor Villafañe a la Universitat Complutense de Madrid, i es materialitza gràcies a 
l’acord entre diverses consultories. 
 
En aquest sentit, per a l’objecte del present estudi ens fixem en l’índex anual 
mercoEmpresas, on podrem destacar les 10 primeres a Espanya per la seva bona 
imatge corporativa. 
 
 

Empresa Sector Posició Punts Merco 
Inditex (Zara) Textil, moda 1 10000 

Telefónica Comunicacions 2 9055 
El Corte Inglés Centre comercial 3 8930 

Santander Bancs i caixes 4 8851 
Repsol Energia 5 8275 

La Caixa Bancs i caixes 6 8224 
Iberdrola Energia 7 8200 

BBVA Bancs i caixes 8 7430 
Mercadona Centre comercial 9 7423 

Mapfre Asseguradora 10 5319 
Taula X. Rànquing top10 Merco 2009. Font: Merco 2009. 

 
 
Una iniciativa més per a conèixer com de responsables es veuen les empreses a 
Espanya, i quin son els sectors que treballen millor aquests aspectes. El sector de la 
construcció no te el seu primer classificat fins la posició 15, que és ocupada per 
Acciona, amb 4511 punts, o Ferrovial en lloc 17, amb 4420 punts.  
 
 
2.3.3 Informe de progrés del Pacte Mundial 
 
El pacte mundial de les nacions unides, conegut com 
Global Compact, que defensa 10 principis bàsics de 
responsabilitat social corporativa arreu del món, té a 
Espanya un associació ASEPAM, que vetlla pel 
compliment del pacte mundial. 
 
Els signants que han ratificat i implantat el pacte mundial en les seves operacions a 
Espanya estan composats per:  
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Gràfic 3. Total signants a Espanya Global Compact. 
Font: ASEPAM 

 
 
 
Amb un total de 544 grups, entitats o empreses que donen suport al Pacte Mundial de 
les Nacions Unides, i amb 205 de les quals estan vinculades estretament amb 
ASEPAM, Espanya és un país amb una important resposta al Pacte Mundial. 
 
En aquest sentit, ASEPAM elabora una comparació amb els altres països, i demostra 
en quina posició es troba Espanya actualment pel que fa al compliment dels aspectes 
del Pacte Mundial, que pot ser consultada en la seva plana web. 
 
 
 
 
 
2.3.4 Informe anual de Forética i nomra SGE 21. 
 
Forética és una organització espanyola que es dedica a la difusió, l’estudi i avaluació 
de la RSC a Espanya, i des de fa poc, a la certificació en matèria de RSC a través de 
la nova norma SGE 21, creada per la pròpia organització, i la única certificable en 
matèria de RSC del món.  
 
Forética elabora un informe amb cadència bianual, del qual la última edició ha estat el 
2008, i on es pot apreciar una millora substancial en matèria de RSC dins les 
empreses espanyoles.  
 
 
 
 
 
 
 



La crisi i les constructores espanyoles.  
Noves estratègies i el sorgiment de la Responsabilitat Social Corporativa 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 4.. Penetració de la RSC en l’empresa espnyola. Comparativa 2006, 2008. 
 Font: Forética 

 
Comparativament entre la situació del 2006 i del 2008, veiem que la presència del “si” 
en l’empresa espanyola es manté, mentre que el “si, amb una explicació” augmenta un 
3%. Això vol dir que tot i que els termes de RSC potser encara no son prou populars, 
els conceptes dels àmbits d’actuació de la RSC cada vegada estan més implantats 
dins de les empreses, abastant en total el 2008 un 54% de les empreses. 
 
Tot seguit, s’enumeren un recull de les conclusions de l’últim estudi de Forética. 
 

• A dia d’avui, el 90% de les grans empreses de més de 500 empleats coneixen 
de què tracta la Responsabilitat Social. El concepte encara té un gran potencial 
d’avenç en els segments més inaccessibles, com son les pimes. 

 
• Es considera la responsabilitat social com una eina de gestió que, a la vegada, 

te un fort impacte positiu en la reputació de les companyies. 
 

• El 70% dels empresaris considera que la RS tindrà una importància creixent en 
un futur. 

 
• Voluntarietat per sobre d’obligatorietat. Els empresaris consideren que les 

Administracions Públiques han de fomentar activament les pràctiques de RS 
sense arribar a establir normes que la regulin. 
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• El responsable de RSC apareix com la figura majoritària per a la gestió de la 
RS dins de les organitzacions. El nombre d’executius específics s’ha 
incrementat en més d’un 20% des del 2006. 

 
• Més del 50% de les empreses consideren els clients incorporen, en major 

mesura, criteris de RS en les seves decisions de compra. 
 

• Lleuger descens en la percepció de la disposició dels clients, a pagar un preu 
superior per productes socialment responsables. 

 
• La majoria d’empreses espanyoles reconeixen el paper decisiu que en aquests 

moments està jugant el ser humà respecte del canvi climàtic. El nivell de 
coneixement sobre les causes i les possibles vies per a combatre’l, mostra que 
les empreses han interioritzat aquests debat, i que es troben en una fase de 
reflexió sobre el mateix. 

 
• Més del 75% de les grans empreses detecten una creixent preocupació dels 

seus inversors per aspectes ètics, socials i ambientals.  
 
 
La norma SGE 21 2.0. 
 
La SGE 21 2.0 (Sistema de Gestión Etica y Socialmente Responsable), és la norma 
certificable en matèria de RS de Forética, i representa adquirir voluntàriament un 
compromís amb la sostenibilitat en matèria econòmica, social i ambiental, així com 
d’aplicació d’uns valors. 
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3.1 Preguntes de les entrevistes 
 
PREGUNTES PER A LES EMPRESES CONSTRUCTORES.  

Bloc 1. Estructura.  

1. Com esta organitzada la seva empresa?  
2. Quin paper hi juga vostè en l'organigrama.  
3. Quines àrees te l'empresa?  
4. Quin volum de negoci te l'empresa. Com es posiciona respecte la competència. 
5. Com de diversificada està?  
6. Com de internacionalitzada està?  

Bloc 2 El sector  

1. Particularitats del sector de la construcció  
2. Historia de la construcció  
3. El paper de la seva constructora  
4. Com es viu en un mon que te tanta importància en la economia    

Bloc 3. Responsabilitat social corporativa.   

1. De quina forma es desplega la RSC en la seva constructora. 
2. Quines àrees te? 
3. Com pot notar un client / inversor / treballador, la política en RSC? 
4. Com ha canviat els últims anys? 

Bloc 4. La crisi econòmica.  

1. Parlem de la crisi en el sector, i particularment en la seva empresa i les del seu 
tram. 

2. Quins son els problemes que s'estan esdevenint. Els podríem classificar i 
valorar?  

3. La crisi esta afectant a totes les àrees igual? Quines son les mes afectades?  
4. Quins seran els símptomes de que s’ha tocat fons? 
5. Qui es el responsable de la crisi? Hi ha crisi estructural del sector a Espanya? 

Bloc 5. Estratègies per superar la crisi.  

1. Quines seran les claus per sortir de la crisi? 
2. Que estan fent les empreses durant la crisi? 
3. La política d’empresa per afrontar la crisi, qui la fa, qui la mana i com s’aplica? 
4. Com està actuant el sector públic? 
5. Els aspectes de RSC podem fer sobreviure una empresa millor que una altra? 

Es tracta nomes d’un tema de màrketing o realment marca una diferencia. 
6. Com s’està veient afectat el pressupost em RSC? 
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3.2  Empreses seleccionades 
 
 
DADES DE CONTACTE / CONSTRUCTORES       
            

EMPRESA DIRECTIU CÀRREC OFICINA ADREÇA TEL. FIXE 
      
Contactes dels grans grups     
      

OHL Ricardo Ruiz Baylach Director de Zona 
d'edificació Delegació Catalunya 

Mas Casanovas, 
46-64. 08025 
Barcelona 

93 446 66 00 

FERROVIAL Joaquim Garcia Director Delegació Catalunya 
Provença, 392, 6a 
planta. 08025 
Barcelona 

93 240 30 30 

ACCIONA Felipe Rosell Director Delegació Catalunya 

Avda. Daigonal, 
427-bis 429, 3a 
planta. 08036 
Barcelona 

93 241 57 00 

      
Contactes de les Catalanes     
      

COMSA Francisco Boixadós Director general Central Catalunya, 
BCN 

Edifici Numància 
1, C/ Viriato 47, 
08014 Barcelona 

93 366 21 00 

COPISA Xavier Tauler Conseller 
Delegat 

Central Catalunya, 
BCN 

TORRE COPISA, 
Plaça de Europa 
2-4, 08092 
L’Hospitalet de 
Llobregat 
Barcelona 

93 493 01 00 

COPCISA Antoni Garriga Sots-director 
general Central Catalunya 

Navas de Tolosa, 
161. 08224 
Terrassa 

93 754 44 00 

ACSA SORIGUÉ Emilio de Alarcón Delegat de zona Central Catalunya, 
BCN 

Ronda del 
Guinardó, 99, 
08041 Barcelona 

93 446 38 50 

RUBAU Andrea Rossignani Director general Delegació de 
Barcelona 

Aragó, 295, 1r 3a, 
08009 Barcelona 93 487 06 13 

PROINOSA Ramon Peñaranda Director general Central a Barcelona 

C/Pablo Iglesias, 
56 (antes 
C/Industria) 
08908 
L'Hospitalet de 
Llobregat.  

93 240 51 51 

PAI Joaquin Osorio Director general Central a Barcelona 

Avd. de la 
Granvia de 
l'Hospitalet, 16-
20. 08902 
L'Hospitalet de 
Llobregat 

93 345 48 00 

       
Empresa pública Administració Autonòmica / Generalitat de Catalunya   
       

GISA Alfredo Jorge Juan 
Andrés 

Director General 
de Programació i 

Serveis 
Central a Barcelona 

Carrer dels Vergós 
36-42, 08017 
Barcelona 

93 444 44 44 
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3.3 Entrevistes amb la D.G. de les constructores 
 
3.3.1 OHL 
 
Xerrada amb Ricardo Ruiz Bayllach 
 
Quin es el seu càrrec:  
Director de Zona d’Edificació 
De la zona nord-est d’espanya 
 
Quines àrees te l’empresa:  
Dins de la branca de construcció 

Efidicació i obra civil. 
A més te sub-empreses com SATO, per obres portuaries, INIMA per a medi ambient, Guinovart per a 
obres ferroviaries, Electrificacions. 
A més, a Catalunya ara comença la divisió de concessions, encapçalada per um economista. 
 
Espanya absorbeix habitatges en uma mesura de 250.000 o 300.000 habitatges a l’any. Em aquests 
moments n’hi há més d’1.000.000 de buits, el que vol dir que en els propers 4 anys hi há excedent. 
 
 
L’administració està molt arruinada, molt endeutada. Per això nomes treuen obres a concessió. Això està 
passant des del 2003-2004. 
Això suposa que a les constructores els enginyers cada cop tenen un pes menys determinant.  
Les empreses fan obres. No les cobren. Troben un finançament amb els bancs i durant 30-40 anys 
l’administració paga un lloguer a la constructora. 
En aquests moments l’administració no té accés al crèdit. 
 
Greu problema: Els concursos de concessions els treuen com si els tipus bancaris fossin més alts. En 
aquests moments no trobarem una concessió amb menys del 20-25% en equity (fons propis de 
l’empresa). El banc 2,5 – 3% + Emibor. 
Per tant sovint s’hi perd amb les concessions, o en la obra, o en manteniment, o en el finançament del 
projecte. 
 
L’edificació suposa uns 150-180 milions d’euros per OHL. Mantindrem la xifra de negoci en els propers 
anys, fins 2011, però aniran perdent pes específic en quant al percentatge d’importància dins les activitats 
de la constructora. Així ho especifica el PLP, pla a llarg termini. 
L’edificació passarà del 25 al 16, i la obra civil passarà del 30 al 22. 
 
 
Els bancs, encara deixen diners. 
Sí, però qui els torna? Es pregunten. Avui en dia les constructores han de posar garanties pròpies.. 
Ara, estan deixant menys diners, i a tipus més alts. 
Les constructores no segueixen creixent en construcció. Ho fan per fer massa de negoci. Cada cop més 
les grans constructores es dedicaran només a obres singulars, d’una dificultat o interès especial. 
Si sobreviuen, les constructores, es per diversificació.  
 
El problema no son tant els partits que governen, sinó un problema del propi país i com funciona. 
 
El que està passant és que és impossible mantenir els marges amb la poca cartera de comandes. Per tant 
les constructores estant tenint les següents estratègies:  
 1.- Objectius menys ambiciosos 
 2.- Reduir la plantilla: No de forma ordenada, sinó amb menys miraments de  cara a les 
persones que realment no donen un rendiment a l’empresa. 
 3.- Reduir costos. 
  Tot i que els costs son més baixos ara per la defleció 

També els marges de tothom han baixat o es fan baixar, les empreses apreten més als 
industrials que abans tenien marges majors. 

  Reducció dels costs d’estructura. 
Pla d’austeritat: Tindrà un valor petit en total en euros, però un gran valor 
exemplar pels empleats com a política de contenció i bon govern. 
L’objectiu es deixar els costs d’estructura iguals o menors que el 2008 tot i la 
inflació. 

   Control de despeses del mòbil dels empleats. 
Cotxes de renting, quan venci el contracte, s’agafaran models inferiors. 
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Dietes, viatges, etc tenen màxims i s’ha de demanar permís per fer segons 
quines despeses. 

 
 
El marge habitual de les constructores en les obres és del 3%. 
 
En quant a la política de RSC: 
Es palpa amb molta paperassa dins de l’empresa. OHL és una de les empreses amb millor terennà. No 
només per la política de RSC sinó pel perfil d’empleats que la companyia busca. L’actitud és de sempre 
anar per les bones i dificilment s’arregla res a les dolentes. 
Tot i això, en els propers temps això pot canviar i ser molt més exigents les direccions amb els objectius 
econòmics, i per tant el bon govern i les bones maneres aniran a menys. Això passa per relleus 
generacionals i no només per la crisi. 
Cada dia el mercat i el sector està més deshumanitzat degut a que és molt més competititiu. Però això no 
té molt a veure amb la crisi, no és el factor que provoca el canvi. 
 
OHL destina molta gent a la qualitat, al control i compliment de les normatives 9000 de qualitat. 
Tot això, la RSC no és realment un factor que la gent es creu, on les constructores hi creuen sinó que és 
tot marketing per incrementar els beneficis. Per atraure molts més stackeholders i accionistes. 
 
Les empreses d’un cert nivell amb la crisi no disminuiran la qualitat de les obres, però si que es veuran 
més apretades les plantilles, i es reduiran les estructures de funcionament de les obres. Menys gent per 
fer la mateixa feina. 
 
Respecte les constructores de menor tamany, que no estiguin diversificades, aniran caient com mosques. 
Moltes hauran de tancar. 
 
La sol·lució per la crisi a nivell global és la inversió pública. Alguns estudis recents asseguren que el país 
encara por entrar en una etapa d’endeutament major i treure un pla per potenciar les infraestructures. 
Farien falta 30-40 mil milions d’euros.  
Al cap i a la fi, està demostrat en certs ràtios que el sector de la construcció és el que crea més llocs de 
treball de tots. 
L’activitat de la construcció a Espanya representa entorn del 16-17% del PIB. 
 
Les obres del FEIL, no ajuden a reactivar l’economia i molt poc els llocs de treball perquè son obres molt 
petites i amb uns marges molt baixos que no animen a res. 
 
Les constructores necessiten mantenir la cartera de negoci, i l’administració no treu obres importants a 
concessions. 
 
Un dels problemes principals de les empreses:  
Impagats. En la part d’obra civil no està passant perquè l’administració encara atén els seus deutes, però 
en la part d’edificació privada, que val a dir que el els últims anys s’han anat reduint, perquè ja es preveia 
la caiguda d’aquest sector. 
Els impagats privats, ara s’està permetent plans de finançament a 2 anys sense interessos amb abal, 
perquè tot i perdre-hi diners es cobrarà. 
Cal tenir en compte que els impagats poden tirar per terra tots els beneficis de l’activitat de l’edificació 
d’un any.  
Tot i així, està molt acotat el tema dels que poden ser impagats, ja que les empreses que han actuat amb 
responsabilitat han anat reduint la edificació promoguda per privats. 
 
El sector immobiliari està malament, perquè no es venen pisos. Però ells no tenen tant problema en el 
punt i moment que el banc es queda els pisos. Qui pot ser que hi surti perdent més és la constructora que 
no cobrarà fins que es venguin els pisos. 
 
 
Els sous dels directius tenen fixes i variables. Els variables, que es fan en base a un % dels benficis 
minorats i majorats per certs factors, poden representar fins un 40, 50% més del sou. 
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3.3.2 Ferrovial 
 
Xerrada amb Joaquim Garcia 
Director de FERROVIAL 
 
Ferrovial està estructurada amb un Conseller Delegat, un Director d’Espanya i sota d’ell Directors d’Obra 
Civil i d’Edificació. 
A Catalunya la Delegació te un Director de Catalunya i aquest a sota te Delegats d’edificació i d’obra civil. 
 
La feina del Director General de Catalunya va variant en funció del moment i del que està passat. En el 
moment actual la seva feina principal és buscar obra i contractar-la. 
 
Les constructores totes s’assemblen. Tot i que cada una te els seus matisos. Ferrovial te una orientació 
poc comercial i es basa en molt d’esforç  i treballar molt per fer les coses molt bé.  Portes endins hi ha 
molt de control de les activitats. 
El que es busca és que dins de l’empresa tots les càrrecs vagin pujant. 
 
En quant a la crisi. 
És un problema molt i gran i per tant te molts factors.  
El problema principal és que s’estan trobant molt poca obra per a moltes empreses. 
L’administració no dona inversió suficient. Foment, Medi Ambient i el Govern no estan donant res a 
Catalunya, i només la Generalitat i els ajuntament donen alguna cosa. 
Hi ha una frenada molt gran. 
 
Respecte les concessions. 
Les empreses posarien diners si les condicions fossin bones. 
El sistema de concessions ara tampoc funciona perquè els bancs no deixen diners. 
Les empreses no poden posar-se en negocis que no poden donar rendibilitat. 
El preu del diner està al 7% i això és massa. 
És necessari que l’administració tregui concessions amb una TIR més alta. 
El problema principal és la crisi financera de fons. 
Tot i això, no hi ha problemes de cobrament de l’administració, certs retards però no problemes. 
 
En quant a l’edificació. 
L’edificació residencial era molt important a Ferrovial, i ara està a 0 i tardarà a remuntar. Ferrovial ha fet 
molt més privat a través de Habitat, la seva immobiliària, i aquesta ha tancat amb suspensió de 
pagaments. 
Hi ha molts impagats de les immobiliàries, però no s’hi pot fer res. Un dia o altre s’acabaran venent els 
pisos i això no donarà els resultats previstos però acabarà passant.  
 
Davant la crisi:  
Ferrovial no està fent res especial, no estan reaccionant gens ràpid. 
La mateixa dinàmica hi va haver quan la fusió de Ferrovial-Agroman. 
 
En quant a les plantilles laborals, a Catalunya:  
No s’estan renovant contractes al personal amb menys perspectives ( la meitat) 
S’han acomiadat algunes persones per no tenir el bon perfil (3-4) 
Força pre-jubilacions (7 ó 8) 
Dels 3 delegats d’edificació només en queda 1. El de OC es manté. Hi ha més caiguda de personal a la 
Edificació. 
Finalment també comença a haver-hi gent bona, bons empleats, que no tindran cabuda a l’empresa per la 
davallada del volum de negoci. 
Eren 400 persones i ara son menys de 300, a Catalunya. 
Tot i això, val a dir que durant el 2006-2007, etapa d’expansió, hi va haver una fuga de talents de 
l’empresa, aproximadament de 80. 
 
Xifres de negoci. 
2006 i 2007 Edif. 300 M€  OC  150 / 180 M € 
2008  Edif. 300 M€  OC 180 M€ 
2009  Edif. 100 M€  OC 120 M€ 
De una xifra de gairebé 500 M€, s’ha passat a menys de 250. S’ha reduït el 50%. 
 
Mesures anticrisi:  
A banda de les reestructuracions de personal. 
Control dels costs d’estructrura, racionalització. 
Necessitats d’uns mínims i prou. 
No hi ha excessiva preocupació per aquest tema. 
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Les instruccions de la direcció de la companyia no son concretes: Sobreviure com es pugui. Ferrovial mai 
s’ha caracteritzat per tenir els millors sous. 
És necessari que en aquesta època difícil la gent doni el do de pit. 
Hi ha hagut una congelació salarial. 
 
RSC. 
Acció social: Dins de l’empresa és un departament especial i es segueixen fent coses. 
 
Temes laborals: No estan ben resolts. S’ha de treballar molt, però hi ha certs privilegis i certs avantatges 
com la flexibilitat horària. Ara cal tenir clar drets i deures també. 
El mon de la construcció està fonamentat en el sacrifici i això xoca contra el fenomen social de la 
tendència actual on tot ha estat molt fàcil. S’ha de resituar tot. 
 
Qualitat: Els processos productius i la qualitat en general milloraran, ja que en etapes 2006-2007 no hi 
havia prou personal qualificat disponible. Ara tot està molt més especialitzat i fan falta molts actors. 
També amb els operaris de l’obra està passant un fenomen de selecció del personal més qualificat. 
 
Superar la crisi.  
La crisi passarà i tot s’anirà reestructurant i posant a lloc. No queda massa per tornar a remuntar. 
El problema ha estat que en les últimes etapes tot era massa fàcil i no s’ha donat valor a l’esforç. 
La crisi serà preocupant sobretot per la gent que no està preparada. 
 
En quant a les contractacions:  
Ara no estan agafant gent, perquè les aigües estan tèrboles. 
Després de la crisi tot es readaptarà i sobretot serà important:  
 Aprendre la lliçó perquè no torni a passar 
 Se n’ha de sortir reforçat de la crisi 
 Les empreses petites patiran més 

Es recuperaran valors i es recuperarà l’atur, que no és bo. Tothom aprendrà la lliçó. 
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3.3.3 Acciona 
 
XERRADA AMB FELIP ROSSELL 
Director d’Acciona 
 
A Catalunya, hi ha delegacions de diverses divisions. En aquest cas ens reunim amb Acciona 
infraestructuras. 
Felipe Rosell és Director de Zona d’Edificació i Obra Civil, de la Zona Catalunya i Andorra “Área de 
Levante”, és una de les 3 zones. 
A Catalunya no tenen obres ferroviàries que van a través d’Adif, que és centralitzada a Madrid. 
 
La seva trajectòria dins de l’empresa ha estat entrar com assistent de cap d’obra a Cubiertas, després 
Cap d’Obra, després Cap de Departament, després Sots-director i després Director. 
 
LA CRISI 
A Catalunya, hi ha hagut un període alcista de contractacions, per tant la davallada ha estat encara més 
gran.  
GISA ha licitat 2500 M€ el 2008 i el 2009 no arribaran a 1500 M€ 
 
En quant a obra civil, es manté força 
En quant a ferroviàries, amb l’Ave a Catalunya es mantindrà la xifra de negoci. 
S’intentarà mantenir la xifra de negoci al voltant dels 300 M€ a Catalunya (65% OC + 35% Edif..). 
 
El 2010-2011 baixarà molt la inversió en obra pública 
 
En quant a la edificació, hi ha una davallada molt i molt gran.  
Tot i això, Acciona tenia molta edificació pública i molt poca de privada. 
També tenia molta obra per a Acciona immobiliària (1/3), que s’ha aturat al 100%. El 2009 serà 0 la seva 
producció.  
En quant als impagats….l’administració presenta retards i demores de pagament i ja no pressuposta 
obres noves. Ara només es continua amb el finançament d’obres amb pagament pel mètode Alemany 
directe o indirecte. 
 
Les concessions, han baixat i n’hi ha molt poques. 
No resulten molt atractives perquè costa trobar finançament i els bancs posen moltes traves. 
Els bancs estan posant condicions molt complicades. 
 
Què fer davant de tot això:  
Apretar-se el cinturó. 
Reduir costs estructurals. En edificació cal reduir plantilles i fer fora la gent més Jove i en Obra civil no 
s’agafa ningú nou. Ara potser agafen una persona al mes, i amb experiència, i abans potser agafaven 10 
persones noves al mes. 
Internacionalitzar. Països sense riscs. Acciona inverteix a  

Canadà perquè te un bon sistema de finançament 
EEUU en energia 
Mex / Brasil / Austràlia / Sud-est asiàtic / Xina / Emirats àrabs 
Estudis de viabilitat a India i Pakistan 
Polònia està en creixement 
Àfrica alguns països que ofereixin garanties. 

Plan Mariposa. Aposta molt seriosa per les energies renovables. Acciona vol ser el lider de la 
sostenibilitat. 
 
Referent als costs d’estructura. 
 Cap pla especial, res dràstic. 
 Cotxes i mòbils, racionalitzar-ho 
 Tenir en compte un bon ús 
 
La construcció a Catalunya:  
Baixarà una mica la xifra de negoci 
Pujarà la OC i baixarà dràsticament la Edificació 
El que sí baixarà son els Resultats  
 
Acciona no sol agafar obres de menys de 10 M€ 
FEIL  com a política d’empresa no s’han presentat a res. 
Potser hauran d’anar al nou FEIL 2010 
 
La Remuntada:  
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S’arreglarà el dia que els bancs s’arreglin i sàpiguen on estan. Quins deutes tenen i de quina magnitud. Al 
setembre 2009 potser ho començaran a saber i el 2010 potser començarà la remuntada. 
Aleshores es preveu que l’administració ja contractarà. 
 
Acciona sempre te un % de cartera similar de la quota d’inversions públiques. 
Per tant el volum de licitació pública marca clarament el volum de negoci. 
 
En quant a la RSC. 
Quan hi ha una crisi és quan més calen uns valors  
Hi pot haver la temptació de retallar per aquí, però seria un error. 
Cal potenciar-la i crear bones sinèrgies dins de la companyia. 
 
Aspectes laborals:  
 Cal aprofitar i reubicar el personal. 
 Apostes agosarades 
 Pla de Formació més ambiciós que mai: 
  Des d’encarregats cap amunt 
  6-7 anys d’experiència, cursos MBA a Madrid Div/Dis 
  Es notarà el valor afegit de la companyia 
  Diferenciació 
 
Aspectes de Qualitat: 
 Es manté l’estructura de control molt afinada. 
 Tota obra te dos responsables per sobre del cap d’obra 
 Totes les obres de més de 5 M€ tenen servei de compres específic 
 No sempre es dona la contracta al més barat 
 Els procediments no perdran qualitat ja que cada dia son més restrictius. 
 Tenen un bon sistema tot i que encara te recorregut, de fet en tot el sector. 

AENOR fa auditories internes sovint i s’ha de treballar fort per mantenir les certificacions.  
Model de gestió: 
 S’ha perdut la relació personal, el tracte directe es va perdent 
 Les relacions entre managers son molt més professionals 
 Tot això no te que veure amb la Crisi 
Proveïdors 
 Calssificació de A, B, C. Al C no se li donen obres perquè és el pitjor. 
 Treballen amb els fidels (A), que son els de tota la vida. 
 S’han d’apretar tots els cinturó, per tant es dona dret de tempteig 
 Primer s’apreta una mica als més fidels i fiables 
 En alguns casos es dona al més barat 
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3.3.4 Copcisa 
 
Xerrada amb Antoni Garriga 
 
Quin es el seu càrrec:  
Sots-director general de Copcisa Industrial 
La seva formació és Enginyer de Camins, Canals i Ports per la ETSECCPB 
 
Quines àrees te l’empresa:  
Copcisa Corporació, per sota Copcisa Industrial, i aquesta compren la constructora Copcisa. 
 
Dins de la branca de construcció: Efidicació i obra civil. 
X subempreses industrials..... 
Istem que es 100% del grup 
Innovia per a conservació 
Iberovias l’han vengut 
Coptalia, RSU i manteniment ajuntaments locals 
Concessions, sovint amb FCC, COMSA, COPISA i Caixa Catalunya 
 
Parlem de la Crisi i de com està afectant les empreses. 
 
La crisi bàsicament és una crisi financera, del sector fonancer, que afecta les empreses i el teixit industrial 
perquè aquestes necessiten finançament per fer la seva activitat. 
El problema està essent que els propis bancs no volen correr cap risc i per tant no tenen confiança en en 
el mercat productiu. No deixen diners sense garanties. Per donar un crèdit demanen moltes garanties o 
no el donen. 
 
Les empreses tenen problemes amb la gestió del dia a dia, amb fer front al seu deute a curt termini, 
finançament i gestió de la tresoreria, per culpa d’això. 
 
S’han viscut anys molt bons per a la construcció, amb molta inversió pública (administració autonòmica i 
central en una mesura semblant i administració locals en una mesura menor). Les constructores van 
diversificar els seus negocis en una etapa d’expansió i també van anar cap al sector privat, d’obra privada. 
Els que van agafar obres del sector privat residencial si que estan tenint problemes greus, per impagats, 
amb el tema de la explosió de la bombolla immobiliària. 
 
Copcisa te participació en obres del sector privat, però en inversions en no residencial, i treballant amb la 
seva pròpia immobiliària, que es dedica a promocions de sòl propi de l’empresa des de fa temps adquirit. 
Aquesta immobiliària pròpia de la corporació està endeutada però de forma controlada. 
El fet de que a Copcisa la crisi no afecti sobremanera respon a una estratègia bona de l’empresa, que 
només treballa en sectors on te garantit el cobrament. No generen cartera a qualsevol preu. És essencial 
una bona gestió de la cartera. 
 
En quant a les mesures que s’estan prenent per la crisi,  
 
Sobretot Control dels costs fixes, dels costs d’estructura. El control ha de ser molt rigorós. En aquests 
temps, el més important no és el creixement de l’empresa sinó la supervivència, una solidesa de resultats. 
Per això cal augmentar l’eficiència. 
En quant al personal, s’estan fent reajusts, per a optimitzar i millorar l’eficiència, i difícilment és un moment 
perquè entri gent nova, si no hi ha feina per a ells. Tot va en funció del volum de contractació. 
L’estratègia de la constructora ha estat la de no treballar amb els bancs per a finançar projectes en la 
mesura del possible, i treballar en base als recursos propis. 
El knowhow de l’empresa és el Capital Humà, sense dubte, i així ha de ser per a totes les constructores.  
En aquest sentit l’empresa té una política laboral on qualsevol tècnic al front d’un contracte és el gerent 
d’aquest contracte i per tant part implicada  
El cap d’obra, per exemple, s’ha de sentir responsable de tot el que està tractant, i les seves decisions 
estan recolzades per la direcció de l’empresa. Ha de ser molt eficient en el control de costs, inclosos els 
costs fixes de la pròpia obra. 
La retribució d’aquests càrrecs és un fixe amb un variable que va en funció del nivell de satisfacció del 
client, del  benfici econòmic, i en general en funció de la seva aportació, valorada pels directius de 
l’empresa. (és un incentiu extra). 
L’empresa depen molt de les pesones, i del criteri de les persones. Això no canviarà ni ha canviat amb la 
crisi. 
 
La recuperació de la crisi en el sector de la construcció es notarà quan els organismes públics inverteixin 
molt més i els bancs tornin a donar cràdits. El sector públic hi te un pes determinant. 
Les empreses ja no poden finançar-ho tot només amb recursos pròpis. 
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L’administració pública està començant a tenir retards en els pagaments, retards molt considerables en 
alguns casos. Si bé les certificacions es segueixen pagant a 60 dies normalment, les recepcions, 
liquidacions o modificats estan començant a tenir retards extremadament grans, de fins a 2 anys. 
 
RSC 
Com a empresa s’ho han cregut sempre i treballen en la mateixa línia que sempre. No es retallarà res 
més que no s’estigui fent a tots els nivells. La RSC evidentment sofrirà amb la crisi, però proporcionalment 
com els ajusts de costs fixes que s’estan fent a tota l’empresa. Es buscarà una major eficiència. 
 
El 2009 augmntaran en I+D+i en aspectes d’investigació sobre escòria siderúrgica, i en altres 
col·laboracions d’acció social. 
 
El futur de les empreses passa per apostar per la qualitat, la sostenibilitat i el valor afegit, així com d’una 
tecnificació i especialització important. No fer-ho és una pèrdua de competitivitat. Es el retorn a la societat 
de les empreses. Els recursos humans de l’empresa son realment el ser o no ser de l’empresa. 
 
Com a estratègies de l’empresa a nivell global es parla de 
Consolidació de l’empresa en aquest volum de negoci 
El fet d’haver estat prudents en anys anteriors d’expansió fan que ara Copcisa suporti especialment bé la 
crisi.  
Un cop passat el cicle econòmic de crisi aquesta empresa estarà en millors condicions que moltes altres. 
Es te molt present a les persones i això seguirà essent així. 
 
En quant als FEILS, n’han estudiat alguns, però amb moderació. Només s’han estudiat les obres de 
ciutats grans fonamentalment (Terrassa i Barcelona, junt amb altres parts d’Espanya) i que es centren en 
l’àmbit d’interès de la constructora. No han agafat obres petites  i han estat molt selectius perquè es 
puguin desenvolupar sense riscs. El volum total adjudicat és d’uns 30 M€ a tota Espanya. 
 
 
El rati endeutament/cartera, sempre ha estat prudent, i per això ara estan en una situació correctament 
bona. 
 
En quant a la internacionalització, fa anys que estan estudiant la viabilitat d’implantar-se en algún país. 
Concretament han estudiat el sistema de funcionament a Xile, i sembla un país apropiat per a començar-
hi a treballar donat que és Democràtic, ofereix garanties jurídiques i s’assembla a un país europeu. 
Estan treballant fort per poder obtenir ofertes concretes, sobretot de concessions. 
 
Seguiran amb la seva línia de negoci, que passa per tenir la cartera diversificada en 1/3 per a 
l’administració central, 1/3 per a l’administració autonòmica i 1/3 compartit entre l’administració local (8-
10%) i el sector privat no residencial. 
La ciclicitat de l’economia en funció dels períodes electorals, fa que el desfasament de les eleccions entre 
administracions provoquin una ciclicitat que s’acopla i dona un resultat força homogeni per garantir 
l’estabilitat. 
 
Estan adscrits a la CCOC i a la ANCI, Associació d’empreses mitjanes independents, des d’on volen 
fomentar la seva vocació Estatal, ja que està fortament implantada a Madrid, Andalusia i Aragó.  
És molt important reivindicar que les Concessions (PPP) siguin viables econòmicament, en el context 
econòmic que hi ha ara. Han de tenir una TIR adequada per a que les empreses mitjanes també hi puguin 
anar. S’ha de mirar de garantir la igualtat d’oportunitats per a les empreses de diversos tamanys. En 
alguns casos sembla que l’administració només treu les concessions per a les grans empreses.  
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3.4 GISA 
 
Xerrada amb Alfredo Jorge Juan Andrés 
Director de GISA  
 
GISA és una empresa 100% pública i és l’instrument de gestió de la inversió pública del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (PTOP). 
Tot i així, GISA no te tota la licitació pública de Catalunya, ja que cada departament pot licitar les seves 
pròpies obres. 
Progressivament GISA ha anat assumint la licitació de gairebé tots els departaments i ara ja està gairebé 
al màxim rendiment. Liciten per a tots els departaments, especialment: PTOP, Educació, Governació, 
Interior, Acció Social, Economia i Finances, etc. 
 
La seva trajectòria han estat diversos càrrecs a l’ajuntament de Barcelona, com Director de RRHH, Gerent 
de Comerç, Gerent de promocions urbanístiques, gerent de serveis generals, etc., i ara a GISA. 
És Director General de Programació i Serveis, que és una de les 4 Direccions Generals i és la més 
transversal, que afecta tant a Obra Civil, com a Edificació, com a Contractació i Finances. 
 
La inversió pública no la marca GISA, sinó els departaments d’economia i finances i el Departament de 
PTOP.  
GISA, elabora conjuntament amb el PTOP el programa d’actuació, ja que és el departament qui elabora 
les prioritats i GISA les programa i les gestiona.  
 
En realitat les xifres de GISA no han caigut, ja que GISA ha crescut en el 2008 i 2009. 
En el 2010 si que es notarà una caiguda de la producció, perquè no s’inicien tantes obres i se n’acabaran 
diverses. 
La licitació el 2008 ha estat al voltant de 2300 M€, el 2009 serà de 1600 M€ i el 2010 s’espera que torni a 
remuntar amb el nou Finançament de Catalunya. 
 
Sobretot s’ha notat una davallada en la edificació privada, que ha quedat molt estancada.  
Per exemple, els gabinets d’arquitectura presentaven 10 projectes i ara se’n presenten més de 50 
candidats per projecte, en obres d’entre 3-6 M€. Des de finals del 2007 ja venen incrementant-se molt el 
nombre d’ofertes per concurs. 
Per a GISA això suposa un problema d’estructura per donar sortida a tots els estudis.  
 
En aquest nou periode hi haurà menys concessions.  
 En edificació, lloguers 
 En concessions de carreteres igual o menys. 

El 2009 no es troben els operadors per a tirar endavant concessions, ja que els bancs no hi 
donen facilitats.  

 
Tot i això, no hi ha un canvi de rumb ja que GISA no pren decisions sobre el mercat. 
Pel que representa a l’empresa, seria ideal mantenir una producció al voltant de 3000 M€, que son les 
xifres que fan la pròpia GISA eficient.  
El 2008 han estat 1000 M€ de la L9, 1000 de O.Civil i 1000 de Edificació. 
Amb uns anys mantenint aquestes inversions, se li dona la volta a les infraestructures. 
 
GISA sempre paga religiosament a 60 dies. Això suposa pagar més de 100 M€ al mes. També s’està 
potenciant el mètode alemany, però la Generalitat està transferint els diners sense entrebancs a 
Catalunya, quan altres CCAA paguen a 3 anys. 
 
Obres FEIL. Han deixat els contractistes contets, sobretot les contructores mitjanes, tot i que alguns 
projectes son insolvents. Les constructores no s’han estudiat prou bé els projectes de licitació.  
Els contractistes han reconegut que els ha ajudat a paliar la davallada d’inversió.  
 
Ara, les constructores s’han de buscar més la vida, ja que no poden treballar només per una 
administració.  
L’administració d’obres catalana (PTOP) han mantingut xifres força altes tot i la crisi, ja que altres CCAA 
com Madrid o Andalusia han deixat a 0 la inversió en OP. El propi Ministeri de foment ha fet caure la 
licitació quedant-se amb un 25% de la xifra de negoci. 
 
Aspectes de RSC. 
 
Qualitat.  

Les empreses segueixen passant les mateixes auditories de la ISO 9000 i 14000 i això segueixen 
sent objectius de les empreses. Per tant no s’ha de veure afectada. 
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Preus i marges / preus unitaris. 
GISA no s’ha aprofitat de la crisi i ha mantingut els 2009 els mateixos preus unitaris de Material / 
Execució d’obra / Directors d’Obra.  

 Es mantenen els pagaments a 60 dies, que és més que raonable.  
 
Laboral 
 GISA particularment ha crescut força en plantilla el 2008. 
 L’objectiu és mantenir-la per al 2009 i 2010.  
 GISA suposen 245 persones de contractació Laboral. 
 
En quant a la influència del sector de la construcció en quant a afectació de l’Atur: 
 
Cada 70.000 – 100.000 euros d’inversió en obra pública generan un lloc de treball a temps complert. 
Entre 25.000 i 35.000 € amb rotació (1,5 rotació OC / 2,7 rotació Edif.). 
Entre 45.000 i 65.000 € indirectes (1,3) 
Això vol dir que amb una producció de 2500 M€, afecten a entre 60.000 i 82.000 persones. 
Que representa una xifra força alta del % de gent en edat laboral.  
 
 
També s’ha fet un estudi interessant sobre les repercussions de la crisi de la construcció sobre la industria 
auxiliar de l’habitatge, que s’adjunta.  
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4.1 Valoració de l’excel·lència en matèria de RSC  
 
La valoració de la matèria en RSC de les PIMES constructores a Catalunya, s’ha fet 
basant-se en els criteris establers per la Tesina de Camins realitzada el 2008 per 
Mercedes Aguilar “La Responsabilidad Social Corporativa y las constructoras 
medianas”, alhora supervisada pel Gabinet d’Estudis Econòmics.  
 
A continuació hi ha un extracte traduït del que es detalla en l’esmentada tesina, i que 
ha servit com a criteri per a fer l’actualització de l’anàlisi multicriteri de la RSC a les 
constructores d’estudi.  
 
4.2 Criteris utilitzats per a valorar la RSC  
 
Per valorar la seva excel·lència de les empreses es defineixen els següent indicadors:  
  
Els tres primers, quantitatius, s'han extret dels seus comptes anuals. Els set restants 
es han obtingut de fonts diverses: informe de gestió, web, converses amb directius, 
clients, proveïdors, enginyeries o competidors, i tenen un component qualitatiu.  
 
 
1. Evolució de la facturació.  
Es tenen en compte els darrers anys. Per estimar l'evolució futura s'analitza la 
composició de la seva cartera i el potencial de negoci que aporten les línies de 
diversificació.  
 
2. Evolució de la rendibilitat.  
Es calcula en relació a la xifra de facturació i als seus recursos propis. Es distingeix 
entre beneficis ordinaris i extraordinaris. Es valora la sostenibilitat de les fonts de 
generació de beneficis, amb especial atenció a la seva exposició a l'immobiliari.  
 
3. Solidesa financera. 
Té en compte la ràtio recursos propis / facturació, la existència de plusvàlues latents i 
l'estructura i qualitat dels comptes patrimonials.  
 
4. Estabilitat (compromís empresarial).  
Abasta una àmplia sèrie de conceptes com l'existència d'un Consell d'Administració, 
grau de obertura, entrada de consellers externs, previsió de canvi generacional, 
reinversió de beneficis.  
 
5. Qualitat de gestió.  
Valora la creativitat, lideratge, organització, professionalitat, capacitat de contractació 
en varietat d'entorns, sistemes de control de la gestió moderns, aposta per la qualitat.  
 
6. Capital humà.  
Considera el grau de formació de les plantilles, la seva estabilitat, polítiques de 
formació, fórmules de retribució modernes, plans de carrera, control de la sinistralitat, 
polítiques d'igualtat de gènere i atenció a els col·lectius amb dificultats d'inserció 
laboral.  
 
7. Diversificació de clientela.  
Té en compte un triple concepte; presència en els diferents subsectors, diversificació 
per tipologia de client (públics i privats) i, entre els públics, el grau de penetració en 
l'Administració Central. Es valora també la capacitat per a contractar amb les 
comunitats autònomes i la presència en zones de creixement d'activitat.  
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8. Diversificació relacional.  
Expansió en activitats complementàries a la construcció, com els diversos tipus de 
concessions. Presència en negocis específics com el ferroviari, l'hidràulic o projectes 
potents en energies renovables, especialment eòlic.  
 
9. Transparència.  
És una manera de mostrar la maduresa i la professionalitat en la gestió. L'element 
fonamental és la qualitat dels comptes anuals. A més de l'accessibilitat als directius, la 
precisió i els continguts de la web i la veracitat de la informació que es presenta als 
mitjans.  
 
10. Responsabilitat Social Corporativa.  
Té en compte tant el compromís amb els stakeholders com el mediambiental. Es 
valora la existència d'una memòria social o de sostenibilitat amb compromisos 
concrets. El patrocini es valora amb prudència, i sempre com a element complementari 
al compliment de les obligacions fonamentals de la empresa.  
 
 
 
4.3 Criteris utilitzats per a valorar les webs. 
 
En el cas d'anàlisi, l'objectiu és determinar el nivell d'implantació de les polítiques de 
RSC de les diferents empreses, mitjançant la transparència que les mateixes ofereixen 
sobre els diferents criteris. Les variables d'anàlisi han estat les següents:  
1. Imatge global. Aspecte general de la pàgina web pel que fa a practicitat, estètica i 
qualitat del seu contingut en general.  
 

1. Actualització dels diferents continguts.  
 
2. Who is who. Visibilitat de la propietat i de l'equip directiu.  
 
3. Informació econòmica, que es pot donar resumida en gràfics, a través dels 

Comptes de resultats i el Balanç o en un informe Econòmic complet.  
 
4. Recursos humans. Informació quantitativa i qualitativa de la plantilla. 
 
5. Parc de maquinària. Composició i localització.  

 
6. Responsabilitat Social Corporativa. Visibilitat dels compromisos ètics en relació 

a clients, proveïdors, personal i entorn social i de els recursos econòmics 
destinats.  

 
7. Adequació a l'empresa. Es valora si la web fa justícia al potencial econòmic i 

tècnic de l'empresa, és a dir, si la imatge que projecta de la mateixa s'adequa a 
la realitat. (Nota: No es valoren els compromisos de RSC en si mateixos, sinó 
la informació que es dóna sobre ells, igual que a la resta dels apartats). 
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En aquest cas, els criteris per atorgar les puntuacions han estat:  
 

CRITERI PUNTUACIÓ REQUISITS 
E Continguts molt elaborats i practica 
B Continguts interessants i practica 
R Només una de les anteriors 
D Continguts insuficients 

Imatge global 
de la web 

- No hi ha web o aquest contingut 
E 2006, tant text com a contingut 
B 2005 
R 2004 
D ≤ 2003 

Actualització  
dels  

continguts 
- No hi ha web o aquest contingut 
E Propietat, equip directiu i organigrama 
B Propietat i equip directiu 
R Propietat i organigrama sense noms 
D Només nom del propietari principal 

Who is who 

- No hi ha web o aquest contingut 
E Informe complet o compte + balanç 
B Magnituds més rellevants de diversos anys 
R Magnituds més rellevants del darrer any 
D Un altre tipus d'informació 

Informació  
econòmica 

- No hi ha web o aquest contingut 

E 

Plantilla mitjana, creixement relatiu respecte a l'any 
anterior,% en funció de l'àrea d'activitat,% en funció 
de la categoria laboral, directius: nombre,% 
respecte al  
total, edat mitjana, antiguitat mitjana,% d'empleats  
treballant a l'estranger,% d'homes i dones,%  
de plantilla a temps complet,% de treballadors amb 
contracte fix,% de treballadors que han millorat la 
seva  
categoria professional, no d'enquestes per avaluar 
el  
acompliment, enquesta de clima laboral, inversió en 
formació, hores i% de treballadors que s'han  
beneficiat d'ella, afiliació a sindicats, despeses de  
personal i sistema de retribució variable, informació 
sobre beques 

B ≥ 4 de les anteriors 
R ≤ 3 de les anteriors 
D Només text, sense dades numèrics 

RR.HH. 

- No hi ha web o aquest contingut 
E Composició i localització 
B Només composició 
R Només localització o fotografies equips 
D Només text, sense dades numèrics 

Parc de  
maquinària 

- No hi ha web o aquest contingut 

E Compromisos concrets amb dades numèriques i / o
recursos econòmics destinats 

B Compromisos concrets bé explicats 
R Enumeració de compromisos (sense explicació) 

RSC 

D Només text general 
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- No hi ha web o aquest contingut 
E Fa justícia al potencial de l'empresa 
B No fa justícia però s'aproxima 
R Lluny de fer justícia 
D Perjudica imatge d'empresa 

Adequació a 
l'empresa 

- No hi ha web o aquest contingut 
 
 
 
Les puntuacions en termes numèrics han estat: 
 

Valors numèrics 
E + 5 punts 
E 4 punts 
B 3 punts 
R 2 punts 
D 1 punt 
- 0 punts 
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