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Hem de fer més amb menys, o com diu 

la famosa frase de Mies van der Rohe, 

menys és més. Ha de ser així perquè 

tot està en permanent canvi, i més en el 

sector de la construcció.

En les dues últimes dècades hem viscut 

primer un ampli creixement en tots els 

àmbits de la societat i, posteriorment, 

una seriosa i profunda crisi de la qual just 

ara estem sortint. En aquestes pàgines 

de Catalunya Construeix es repassen 

tres aspectes fonamentals de l’evolució 

del sector de la construcció per entendre 

quin és el moment actual.

Per un costat, el resum d’un estudi de 

Seopan en què es detalla la necessitat 

d’invertir de manera sostinguda en 

vuit sectors clau per actualitzar les 

infraestructures i seguir sent una societat 

competitiva.

Com a contrast, es resumeixen 

les principals partides relatives a les 

subvencions que actualment es poden 

demanar per als diferents tipus de 

rehabilitacions a la ciutat de Barcelona, 

a l’espera que es publiquin les noves 

partides de la Generalitat per a aquesta 

important activitat, que dóna feina a un 

gran nombre de professionals i serveix per 

a múltiples fins socials i constructius.

Finalment, es detallen les últimes 

dades de l’estudi d’Euroconstruct i de 

la important cita en què es presentarà a 

Barcelona, el mes de novembre vinent, 

en què sens dubte se seguirà fent èmfasi 

en la necessitat de seguir construint i 

mantenint les nostres infraestructures 

d’una manera cada vegada més eficient, 

cosa que implica més planificació, millors 

sistemes constructius i professionals més 

formats, així com més rigor administratiu i 

d’execució.

Però tot plegat s’ha d’elevar a una capa 

superior que ens permeti fer que el procés 

constructiu sigui sostenible integralment, 

des de la planificació, l’anivellament 

de terrenys, la gestió dels residus, 

l’elecció i la fabricació dels materials, la 

prefabricació en els elements en què sigui 

possible, l’obligatorietat del compliment 

dels estàndards d’ecoeficiència de 

tots els edificis i de rebaixar el cost i 

l’impacte de la factura energètica de les 

infraestructures. 

Per això comptem amb noves 

tecnologies com el BIM, la Big Data i 

la necessitat de fer que les smart cities 

siguin més que una moda per definir 

la voluntat d’avançar. Per tot plegat, 

ara més que mai, s’ha de fer més amb 

menys.M
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La inversió en infraestructures està 
per sota del que és necessari

La recuperació de l’activitat constructora 
encara és massa irregular

Les ajudes per rehabilitar s’enfoquen 
a l’estalvi energètic i econòmic
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Últimes actuacions. Obres del carril 
bus-VAO de l’autopista C-58, el 2012. 

Darío Reina II MONOGRÀFICS

E
spanya necessita un pla 

d’inversió sostinguda en 

infraestructures a 10 anys 

d’entre 38.000 i 54.000 mi-

lions d’euros anuals, que eviti que 

l’Estat perdi el tren de la competiti-

vitat i el benestar social respecte als 

principals països europeus. Aquesta 

és una de les principals conclusions 

de l’estudi que van presentar el mes 

d’octubre passat la consultora A. 

T. Kearney i l’Associació Nacional 

de Constructores i Concessionàries 

d’Infraestructures (Seopan). 

Aquest treball detecta necessitats 

d’equipaments d’infraestructures a 

Espanya que tenen a veure amb la 

millora de la qualitat de vida del ciu-

tadà i la consolidació de l’estat del 

benestar. Aquesta xifra suposa que, 

almenys, la inversió hauria de superar 

en un 72% el volum anual destinat 

a infraestructures actualment, “si no 

volem augmentar la bretxa que ja 

hi ha amb els països del nostre en-

torn”, diuen fonts de Seopan.

L’informe identifica una sèrie de 

sectors en què el nostre país té 

una situació deficitària en equipa-

ments d’infraestructures i que re-

quereixen una inversió sostinguda 

a futur. Aquests sectors són els 

d’aigua, energia, sanitat, educació 

i justícia, transport i logística, medi 

ambient, telecomunicacions i sec-

tor digital, urbanisme i manteniment 

d’infraestructures. 

Aspec tes  com la  depurac ió 

d’aigües, el tractament de residus 

urbans i industrials, l’eficiència i les 

interconnexions energètiques, la 

millora d’equipaments hospitalaris i 

educatius, l’extensió de les xarxes de 

telecomunicacions o el deteriorament 

de les infraestructures ja construïdes 

per l’ús són assignatures pendents 

que Espanya té plantejades. 

REVITALITZANT. Segons l’estudi 

d’A.T. Kearney, aquest pla inversor 

contribuiria a generar activitat econò-

mica per un valor d’entre 700.000 mi-

lions i un bilió d’euros en una dècada. 

Així mateix –prossegueix el mateix 

informe– el pla podria crear entre 

500.000 i 750.000 llocs de treball 

anuals directes i indirectes. A més, 

l’estudi d’A.T. Kearney estima que el 

50% de la inversió es podria recupe-

rar via retorn fiscal.

Pel president de la consultora a Es-

panya i Portugal i president mundial 

del sector d’indústria i infraestructu-

res d’A. T. Kearney, Eugenio Prieto, 

“les infraestructures aporten un 

valor essencial per al desenvolu-

pament econòmic i social, i una 

prova d’això és que en els últims 

deu anys aquesta inversió ha gene-

rat 1,6 bilions d’euros en activitat 

econòmica; ha creat 1,2 milions de 

llocs de treball a l’any i ha contri-

buït a vertebrar el país mitjançant 

la modernització dels transports, 

la reducció dels temps de viat-

ge, la disminució d’emissions de 

diòxid de carboni o la reducció 

de la sinistralitat a les carreteres, 

i ha impulsat sectors clau per a la 

sortida de la crisi com són les ex-

portacions i el turisme”. 

MARC REGULADOR. Per la seva 

banda, Julián Núñez, president de 

Seopan, considera que “l’escenari 

de consolidació fiscal en què es 

mou el nostre país no pot ser –ni 

ho ha de ser– obstacle per posar 

en marxa un programa d’inversió 

RETARD EN RELACIÓ AMB ALTRES PAÏSOS EUROPEUS DE REFERÈNCIA

Les infraestructures a Espanya, 
molt lluny del que seria desitjable

La inversió anual hauria de superar els 38.000 
milions, segons A. T. Kearney i Seopan

b Són vuit els sectors clau que necessiten 
prioritàriament una injecció econòmica 

b

sostinguda en infraestructures de 

cara al futur pròxim. En l’actualitat 

hi ha gran liquiditat als mercats 

internacionals de capitals i un sig-

nificatiu interès inversor per part 

de fons d’inversió, companyies 

d’assegurances i vehicles inversors 

especialitzats”.

Fonts de la patronal insisteixen en 

l’existència d’un marc interessant 

per a la inversió en infraestructures. 

A més de la liquiditat en els mercats 

internacionals i l’ interès inversor 

per part dels grans fons, també hi 

ha alguns plans d’estímul i inversió 

en què recolzar-se, com per exem-

ple l’anomenat pla Juncker. “Però 

aquest escenari també exigeix 

l’establiment d’un marc regulador 

que preservi la seguretat jurídi-

ca i atregui la inversió”, assegura 

Núñez.M

dLa situació de retard en les infraestructures espanyoles és exten-

sible a Catalunya. Moltes veus s’han alçat per denunciar l’exigu fi -

nançament que el Govern central hi destina. Si es té en compte que 

Catalunya compta amb el 25% de les exportacions i el 27% de les im-

portacions del país, amb el 19% del PIB i el 16% de la població, sem-

bla raonable considerar insufi cient la inversió en infraestructures que 

l’Estat espa nyol realitza en aquesta comunitat, que en els dos últims 

anys ha sigut inferior al 10%, segons els pressupostos generals.

Alguns dels camps on les necessitats són més urgents són la xarxa 

de Rodalies, el corredor mediterrani, la xarxa viària (Catalunya con-

centra el 21,9% dels quilòmetres d’autopistes de peatge de tot el 

país), el sistema portuari (els ports de Barcelona i Tarragona canalit-

zen més del 80% del valor del comerç exterior del país) i el sistema 

aeroportuari.

Carències a Catalunya
EL DÈFICIT



Exemple de sostenibilitat. Façana exterior del Centre 
d’Investigació ICTA-ICP (Universitat Autònoma de Barcelona). 

María Torres II MONOGRÀFICS

Des del  mes de març pas-

sat i fins a finals del desem-

bre vinent, el Consorci de 

l’Habitatge obre una nova convo-

catòria d’ajudes a la rehabil itació 

d’edificis de la ciutat de Barcelona. 

Les subvencions per a la resta del 

territori veuran la llum de manera im-

minent i, en concret, la primera quin-

zena de juny.

A la capital catalana, se’n podran 

beneficiar les comunitats de propieta-

ris, així com els propietaris d’edificis 

de vivenda d’ús residencial. De to-

tes maneres, s’ha de tenir en comp-

te que únicament es podran acollir 

a aquesta convocatòria els edificis 

construïts abans del 1991 i en què 

el 70%, excloses la planta baixa i la 

superfície sota rasant, es destini a 

vivenda habitual.

Els interessats podran presentar 

les sol·licituds fins al 31 de desem-

bre a les Oficines de l’Habitatge de 

Barcelona, on disposaran a més 

d’assessorament i  suport tècnic 

perquè el procés resulti més senzill 

i eficient. El sol·licitant estarà obligat 

a començar les obres i presentar el 

comunicat d’inici d’aquestes en un 

termini màxim de tres mesos, a partir 

de l’obtenció de l’informe tècnic previ.

DOTACIONS. S’ha destinat una dota-

ció pressupostària global de 6.755.014 

euros per, de manera particular, repartir 

l’import de l’ajuda en un 50% per a la 

rehabilitació energètica amb un màxim 

de 60.000 euros per actuació. Si es 

compleixen totes les actuacions fixades 

com a recomanables en l’informe tèc-

nic previ, la subvenció serà la màxima 

establerta. En cas que no es compleixi 

alguna de les actuacions recomana-

bles, es reduirà el percentatge màxim 

aplicable de la subvenció en 5 punts 

percentuals. Addicionalment, per a cada 

actuació recomanable no executada es 

retallarà el percentatge aplicable en 3 

punts percentuals més.

   Una dada important és que se sub-

vencionarà al 100% la realització d’un 

pla d’actuacions per a la millora ener-

gètica de l’edifici, que inclogui un diag-

nòstic energètic així com una agenda 

de les mesures a aplicar, sempre que es 

dugui a terme alguna de les actuacions 

incloses.

Als edificis on es faci una interven-

ció de rehabilitació que contempli una 

millora energètica se subvencionarà al 

100% el subministrament d’un equip 

de control d’energia, que permetrà 

als usuaris tenir accés a la plataforma 

d’assessoria energètica de l’Ajuntament 

de Barcelona.

PRIORITATS. Com s’ha assenyalat, 

les obres de rehabilitació que s’inclouen 

en aquesta nova convocatòria són les 

realitzades per comunitats de propietaris 

i propietaris d’edificis de vivendes d’ús 

residencial, un focus d’atenció amb què 

es busca fomentar la millora del parc de 

vivendes de Barcelona, amb especial 

atenció a les obres de rehabilitació ener-

gètica. Des d’aquesta perspectiva, els 

aspectes prioritaris es vinculen a la mi-

llora de l’accessibilitat i a la supressió de 

patologies estructurals, però, sobretot, a 

la rehabilitació energètica per a la reduc-

ció del consum i millora de l’eficiència 

dels edificis: instal·lació d’aigua calenta 

sanitària amb energia solar; posada en 

marxa de plaques solars obsoletes; cen-

tralització d’instal·lacions, i substitució de 

serveis de subministrament per uns al-

tres de més eficients.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona obre una nova convocatòria 
per millorar l’interior de les cases, la seva habitabilitat i accessibilitat 

Ajudes a la rehabilitació 
de vivendes i edificis 

bEls plans per 
a l’efi ciència 
dels immobles se 
subvencionaran 
al 100%

DIAGNÒSTIC
La rehabilitació, com a eina contra 

desigualtats socials i per millorar la 

qualitat de vida, està al punt de mira 

del Consorci de l’Habitatge de Barce-

lona, que la impulsa per a edificis d’ús 

residencial, i prioritza l’habitabilitat, 

a més de fomentar l’accessibilitat, la 

salut i l’estalvi energètic. Més infor-

mació de les ajudes a www.bcn.cat/

consorcihabitatge.M



Vidres amb un alt aïllament tèrmic
Alufactory fabrica finestres de trencament de pont 
tèrmic a mida des de la seva seu de Cabrera de Mar

b Eviten l’acumulació de la calor procedent 
de l’exterior i garanteixen l’eficiència energètica

b

Solucions. Dues vivendes que incorporen finestres i envidraments d’Alufactory.

Víctor Fúser II MONOGRÀFICS

L’estiu comença a treure el cap 

i, si es té en compte que la 

mitjana de temperatures dels 

últims anys registra rècords històrics 

de calor, no sembla arriscat afirmar 

que els aires condicionats tornaran a 

ser els grans protagonistes de l’època 

estival. No obstant, abans de com-

provar la potència de l’aparell, seria 

recomanable analitzar un altre as-

pecte que sol passar desapercebut: 

l’aïllament tèrmic de la finestra. És a 

dir, si som capaços d’aïllar la casa de 

les condicions climàtiques exteriors i, 

al mateix temps, retenir al màxim el 

fred generat per l’aire condicionat (o la 

calefacció a l’hivern). D’aquesta ma-

nera, gràcies a la menor necessitat de 

rendiment, s’estalvia tant en despesa 

d’energia com en la factura de final 

de mes. 

Alufactory, coneguda com la fàbrica 

de les finestres, compta amb un fort 

coneixement del sector dels tanca-

ments d’alumini, que desenvolupa i 

produeix a mida per a tota classe de 

projectes, ja sigui per a professionals, 

arquitectes o particulars. Per acon-

seguir la màxima eficiència recoma-

nen una de les últimes novetats del 

sector, els vidres de capes selectives, 

que estan acompanyats d’un certifi-

cat de qualitat. Es tracta d’una nova 

generació de vidre, que combina les 

funcions d’aïllament tèrmic reforçat i 

control solar amb una gran aportació 

de llum i aspecte transparent. Gràcies 

al seu tractament especial, té la capa-

citat de filtrar selectivament els rajos 

solars segons la seva longitud d’ona. 

Així, es produeix un efecte rebot del 

sol i s’aconsegueix que la calor no 

s’acumuli a la part exterior.

EXPERIÈNCIA. Una solució d’altes 

prestacions que, per obtenir el màxim 

aïllament, es combina amb els tan-

caments d’alumini per aconseguir el 

trencament del pont tèrmic. És a dir, 

evitar que les cares interior i exterior 

de la finestra tinguin contacte entre 

si intercalant un mal conductor, de 

manera que es redueixen molt les 

pèrdues de calor o fred entre l’interior 

i l’exterior. El personal d’Alufactory i 

els tallers amb què treballa compten 

amb una dilatada experiència tècnica 

i l’adequada qualificació professional, 

i per això aconsellen la millor opció en 

cada cas. La companyia disposa de 

més de 2.000 m2 d’instal·lacions, ta-

llers, magatzem i oficines tècniques en 

una sola ubicació, a Cabrera de Mar. 

La substitució de les finestres de 

vidre simple i marcs de fusta o altres 

materials poc aïllants és bàsica en 

qualsevol rehabilitació amb una vo-

cació d’eficiència energètica. De fet, 

la recomanen tant l’Institut per a la 

Diversificació i Estalvi d’Energia (Idae) 

com l’Institut Català d’Energia (Icaen), 

que en els últims anys han convocat 

ajudes tant a nivell general com per 

a plans específics per a les finestres. 

L’aïllament tèrmic contribueix a re-

duir la factura energètica de l’usuari 

i de tota la societat. Tal com recal-

quen des de l’Idae, a l’incorporar aï-

llament tèrmic a l’edifici es redueixen 

les pèrdues de calor o fred dins de 

l’habitatge; per tant, l’energia ne-

cessària per escalfar o refredar les 

habitacions serà més petita, i això 

farà que s’estalviïn diners en la fac-

tura energètica i, a nivell global, que 

es redueixi el consum del país. En 

aquest sentit, s’ha de recordar que 

el consum d’energia de les vivendes 

espanyoles suposa al voltant del 20% 

del consum total del país i que, en 

les últimes dues dècades, s’observa 

un creixement ascendent i sostingut. 

Actuar sobre això és vital tant a nivell 

econòmic com mediambiental.M

Demana el 
certificat 
energètic

Que no 
t’enredin

Alufactory té un fort coneixement del sector dels tancaments d’alumini fruit de la seva dilatada experiència en el sector. Tot el nos-

tre personal compta amb una dilatada experiència tècnica i l’adequada qualificació professional. Disposem de més de 2.000 m² 
d’instal·lacions, tallers, magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments en contacte 

amb un gran nombre de tallers, instal·ladors, arquitectes, professionals i prescriptors del sector.

Riera d’Argentona, núm. 2  / 08349 Cabrera de Mar ( Barcelona )  /  Tel.: 93.756.05.05  /  E-mail: info@alufactory.es  /  Web: www.alufactory.es

La fàbrica de les finestres



Durant alguns mesos del 2014 i 

el 2015, el sector de la cons-

trucció espanyol va respirar 

alleujat al constatar que l’activitat es 

tornava a animar. Potser la intensitat 

de la reactivació no era gaire signifi-

cativa, però era molt transversal: es 

tornava a promoure vivenda, la reha-

bilitació semblava consolidar-se i hi 

va haver un augment en l’enginyeria 

civil amb vista a les eleccions. Per 

poc que l’edificació no residencial 

se sumés a la tendència, i l’obra civil 

capegés el típic refredament poste-

lectoral, el sector el 2016 comptaria 

amb l’impuls de tots els seus seg-

ments productius.

No obstant, aquest any constatem 

com al motor de la recuperació li fa-

lla clarament un dels seus cilindres: 

l’enginyeria civil. És una avaria polí-

tica (a causa de l’any d’absència de 

decisions) i al mateix temps econò-

mica (un dèficit extra amb què no 

es comptava i que es compensarà 

sacrificant construcció). 

I com que l’edificació no residen-

cial encara segueix molt dubitativa, 

la sortida de la crisi ha quedat pro-

pulsada només per la nova vivenda 

i la rehabilitació. Massa poc motor 

per remuntar una crisi tan profunda.

INSUFICIENT. Malgrat tot, per a 

aquest any 2016 i els següents se 

segueix esperant creixement. Però 

no és el tipus de creixement equili-

brat que requeriria una situació tan 

crítica com l’actual. 

Com a consol, el sector a Euro-

pa tampoc està exempt de proble-

mes. La inversió pública continua 

retreta a tot el continent i així ho 

reflecteixen les xifres de producció 

en enginyeria civil. Al mercat de la 

rehabilitació li costa créixer, si bé 

això és propi de mercats madurs. 

I curiosament, el segment amb les 

millors expectatives a escala euro-

pea també és la construcció resi-

dencial de nova planta. 

Amb la demanda pública i la de-

manda empresarial en hores baixes, 

la recuperació del sector queda en 

mans de les famílies d’Europa que 

busquen habitatge, sigui per viure-hi 

o només per invertir. Un panorama 

que no és ni del tot bo ni del tot 

DIAGNÒSTIC SOBRE CONSTRUCCIÓ

L’ITeC acollirà al mes de novembre 
la presentació de l’informe a Barcelona

Euroconstruct 
llança senyals
barrejats

bL’enginyeria civil 
segueix ‘punxant’, 
cosa que fa perillar 
la recuperació

LA CLAU

dolent i que s’haurà de seguir ob-

servant atentament: la conferència 

Euroconstruct de Barcelona que or-

ganitzarà l’ITeC el mes de novem-

bre vinent serà una bona oportunitat 

per comprovar com evoluciona la 

situació.M 

Francisco Diéguez

Director general de l’ITeC

dEuroconstruct és un grup 

independent d’anàlisi format 

per 19 instituts europeus que 

presenta anualment els seus 

informes sobre la situació ac-

tual i futura dels mercats de la 

construcció. L’ITeC-Institut de 

Tecnologia de la Construcció 

de Catalunya elabora l’informe 

d’Espanya per al grup Euro-

construct.

En el document es quantifi-

ca el sector de la construcció i 

els seus components (edifica-

ció residencial, no residencial 

i enginyeria civil); s’analitzen 

altres fenòmens, com la reha-

bilitació, i es fa una previsió 

de l’evolució del sector en els 

pròxims tres anys.

Anàlisi 
del sector

EL DOCUMENT
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