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Dades globals. Situació general l’any 2021 

L’any 2021 ha estat l’any en el que la construcció ha consolidat el seu paper impulsor dins de
l’economia, essent el sector que més ha augmentat, creixent un 4,7% pel que fa al nombre
d’empreses al conjunt de l’Estat*. L’aportació de la construcció al PIB, mesurada en termes de
VAB (valor afegit brut), va representar el 2021, el 5,2%, tot i que finalment aquest percentatge
mostra un lleuger descens respecte l’any 2020.

De fet, les expectatives de l’any 2021 van començar sent molt positives respecte a la tendència
de creixement del sector, que iniciava l’any amb solidesa i fortalesa passats els mesos més greus
de la pandèmia. Al llarg del 2021 van anar apareixent noves dificultats que han sigut un obstacle
per a que el sector pogués créixer i consolidar-se com s’esperava: l’encariment de les matèries
primes, el preu de l’energia i els problemes en el subministrament, a banda de l’aparició de
noves variants de la covid-19 (com l’òmicron) han reduït amb força les expectatives inicials. Així,
si a l’anterior informe dèiem que tot i les xifres anteriors (referint-nos al 2020) “ les perspectives
en el sector de la construcció són força positives i es preveu que a curt termini aquest sector
recuperi el seu valor a nivells previs a la pandèmia gràcies, en part, als fons europeus per a la
reactivació econòmica”, actualment la situació és més complicada i malgrat que el sector va
recuperant-se i es manté com a motor econòmic es troba lluny del que s’esperava fa poc més de
mig any.

Bona part de les esperances i de l’evolució més immediata del sector està relacionada amb els
Next Generation, que poden actuar com a puntal per a la millora i manteniment del sector, tot i
que la situació actual del preu disparat de les matèries primeres, el conflicte a Ucraïna i la crisi
energètica dificulta, i molt, la situació. El preu dels materials, per exemple, ha augmentat entre
un 30 o 40% i això ajusta o redueix amb força els marges de benefici, a banda que obliga a noves
licitacions i nous replantejaments ja que molts pressupostos s’han fet en base a preus que en el
seu moment eren inferiors als actuals.

Malgrat el context però, la construcció ha de ser i és un sector clau en l’impuls de la reactivació i
la millora  de l’economia. La construcció, gràcies a la seva transversalitat i al seu alt retorn en
temes econòmics, socials i mediambientals, ha de jugar un paper clau en la recuperació
econòmica dintre d’aquest context de transició verda necessària i exigida també per la pròpia la
Unió Europea i cap on s’orienten totes les línies estratègiques actuals vinculades als Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030.

[1] Observatori Industrial de la Construcció. Informe Anual 2021
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Evolució del sector de la construcció al Vallès Oriental - Indicadors 2021 i
primer trimestre de 2022

Taula 1. Evolució dels habitatges iniciats i acabats. Vallès Oriental

Font: Generalitat de Catalunya
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Al següent gràfic podem veure l’evolució anual dels habitatges iniciats i acabats al Vallès
Oriental. És important constatar el canvi de tendència que es registra a partir de l’any 2017,
malgrat que les xifres es mantenen molt allunyades de l’activitat del sector que es mantenia
durant la primera meitat del segle XXI. Pel que a  l’any 2021 ara ja disposem de les dades anuals, i
com podem veure la tendència d’evolució d’habitatges acabats ha estat més positiva que els
habitatges iniciats: 822 habitatges acabats l’any 2021 i 721 habitatges iniciats. Els habitatges
acabats també mostren un creixement respecte les dades de l’any 2019 (quan es va sumar un
total de 654 habitatges acabats) però encara es mantenen per sota de les xifres de 2019 (874) i
2018 (827)

Gràfic2. 

Font: Generalitat de Catalunya
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Habitatges iniciats i acabats per municipis. Vallès Oriental 2020-2021 (3T de cada any)

Maig  2022

Si fem l’anàlisi per municipis, podem veure la dinàmica registrada a cadascun dels pobles de la
comarca. Hem agafat les dades relatives al tercer trimestre de 2020 i 2021, per intentar evitar els
mesos més greus de pandèmia i confinament, que van afectar profundament el desenvolupament
de qualsevol activitat. 

En la majoria de municipis l’evolució dels habitatges acabats és més positiva que el volum d’obra
iniciada, de fet aquesta tendència també es constata al conjunt de Catalunya, on la construcció
d’habitatges va créixer especialment a finals d’any 2020 i principis del 2021 i ara, amb les dades
anuals, veiem com molta part de l’obra s’ha dedicat a acabar habitatge iniciat en trimestres anteriors.
El context actual d’increments de preus i encariment en general de matèries dificulta l’inici de nou
habitatge, caldrà veure com van evolucionant les dades els propers trimestres.

Informe sectorial: situació i perspectives de l'àmbit de la construcció

Font: Generalitat de Catalunya
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Si fem una anàlisi més detallada de l’evolució trimestral dels habitatges iniciats i acabats podrem
veure el que ara comentem: el darrer trimestre de 2020 es va iniciar una xifra important
d’habitatges, que va despendre amb força a partir del segon semestre del 2021. A partir d’aquí
guanya força l’obra acabada. El darrer trimestre de 2021 ambdues variables inicien un descens,
més acusat en el cas de la xifra d’habitatge acabat. . 

Aquesta tendència ja l’observàvem en anys anteriors, com ara el períodes posteriors a la crisi del  
2008 o després del 2012, quan bona part de l’activitat constructora es va centrar, sobretot, en
l’acabament d’obra iniciada en mesos anteriors.

Llocs de treball 

D’acord a les dades derivades de l’Enquesta de Població Activa, l’any 2021 l’increment de
l’ocupació en el sector d ela construcció va ser important, pràcticament d’un 4% per sobre del
2020. 

L’anàlisi de l’evolució dels llocs de treball localitzats al sector de la construcció a la comarca
mostra una millora important respecte als trimestres anteriors i de fet, percentualment és el
sector amb un major creixement i constant en els darrers trimestres. No obstant, aquestes xifres
segueixen estan força allunyades respecta a xifres assolides en períodes . Difícilment el sector
estarà a prop de registrar els gairebé 20.000 llocs de treball comptabilitzats durant inicis de l’any
2008, en ple cicle expansiu de l’economia catalana.Al primer trimestre de 2022, els llocs de treball
localitzats vinculats al sector de la construcció, 11.972 en total, suposen el 8% dels llocs de treball
a la comarca, xifra que s’ha mantingut en els darrers mesos. En concret, 6 de cada 10 persones
treballadores del sector ho són com a persones assalariades i la resta, 4 de cada 10, hi treballen
com a població autònoma.

Maig 2022
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Font: Generalitat de Catalunya
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Font: Observatori-centre d’Estudis del Vallès Oriental
.
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Llocs de treball localitzats per grans sectors. Vallès Oriental 1T 2022

Com s’observa en les següents gràfiques la
població assalariada (62,1% del total de
afiliació) es mantindria per damunt del total
de la població autònoma (37,9 %). Al sector
de la construcció, es pot observar com el
col·lectiu dels assalariats dibuixa una
evolució que en els darrers mesos ha estat
molt poc oscil·lant amb un manteniment de
la proporció entre treball assalariat/autònom
pràcticament similar des de principis de 2021.

Font: Generalitat de Catalunya



8

Maig 2022

Font: Generalitat de Catalunya

Empreses

Pel que fa a les empreses constructores de la comarca, l’evolució dels registres dibuixen una
tendència al creixement, que va en consonància amb la recuperació econòmica. De fet, el
conjunt de les xifres a nivell estatal mostren un augment del 7,5% l’any 2021.
El total d’empreses el primer trimestre de 2022 supera en 33 la xifra registrada el darrer
trimestre de 2019 i de fet a partir del darrer trimestre del 2020 el nombre de centres de
cotització del sector de la construcció ha anat dibuixant una tendència a créixer, tot i que més
moderada a partir de la segona meitat del 2021.

Font: Generalitat de Catalunya
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Si mirem les dades d’empreses per sectors econòmics podem observar,  tal i com hem reflectit a la tau
següent, que les empreses vinculades a la construcció suposen més de l’11% del total d’empreses i q
han crescut de forma important respecte al 2019, de fet, és el sector que ha dibuixat un major increme
respecte les dades prepandèmiques.

Font: Observatori-centre d’Estudis del Vallès Oriental
.

Mercat de treball. 

Pel que fa a les dades d‘atur , observem que després d’un lleuger repunt en les xifres d’atur
registrat durant l’any 2020 a conseqüència de la crisis econòmica derivada de la pandèmia, la
tendència al llarg del 2021 és de reducció de les xifres d’atur, i encara més en l’àmbit de la
construcció. De fet, en els darrers mesos s’ha registrat un lleuger augment de les xifres totals
d’atur a la comarca, atribuïble a increments de l’atur sector de la indústria manufacturera,
fonamentalment. La construcció es manté com a sector on la reducció dels aturats és manté
contínua.
De fet, com ja dèiem a l’informe anterior, pel que fa a l’atur, la construcció no ha sigut un dels
sectors més perjudicats, ans al contrari, mesures com els ERTO han contribuït a fer de pal·liatiu
i conservar l’estructura productiva. Les futures previsions vaticinen una evolució que
continuarà sent positiva en referencia a la caiguda de l’atur i la reactivació del sector.

            Font: Generalitat de Catalunya



Com s’ha recalcat en l’informe anterior, cal apuntar que el fet que el sector de la construcció sigui
un sector on es treballi en un termini de temps més ampli (redacció i planificació de projectes, etc.)
segurament influeix en certa resistència del sector davant la situació de crisi generalitzada. Així
mateix, la situació de confinament domiciliari ha posat en evidència l’opció de moltes persones per
fer petites obres de reparació o millora de la llar i això pot haver derivat en el manteniment del
treball de persones i empreses dedicades a millores, obres menors, etc.

Una feblesa del sector, en termes de mercat de treball, és el perfil per edats i sexe de les persones
que hi treballen: en els darrers temps destaca el creixement de persones majors de 55 anys
dedicades a la construcció, un sector on encara la presència de les dones és molt minoritària,
també:. En termes d’afiliacions totals,  el grup d’edat que ha registrat un major creixement amb les
dades del mes d’abril de 2022 respecte a fa un any ha estat, després dels més joves, la població
major de 55 anys. I dins d’aquest grup d’edat, el segon sector que ha mostrat més increment de les
afiliacions ha estat el de la construcció. Entre els menors de 30 anys, les afiliacions han augmentat
vinculades al sector serveis i la indústria. Aquest envelliment de la mà d’obra dedicada al sector i la
manca de relleu generacional són elements que posen de manifest les dificultats que haurà de
superar el sector en els propers temps.
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Si analitzem les dades d’atur per sectors, veiem com en el
primer trimestre de 2022 el sector serveis segueix
concentrant pràcticament 3 de cada 4 persones aturades.  

La construcció suposa un 6,7% del total d’aturats, és a dir, 1
de cada 20 aturats provenen d’aquest sector, xifra
relativament baixa que s’assimila a la registrada en anys
anteriors.

Font: Observatori-centre d’Estudis del Vallès Oriental
.

Font: Observatori-centre d’Estudis del Vallès Oriental
.



Pel que fa a la contractació.  ens trobem que l’evolució de les dades de contractació mostra una
línia molt oscil·lant. Tot i haver tingut una forta davallada l’any 2020, a partir del 3 trimestre
d’aquell any, les xifres han anat a l’alça i ha anat en augment la contractació al sector, tot i que ha
mostrat un lleugera frenada el darrer trimestre del 2021. De fet, les primeres dades de l’any 2022
indiquen un creixement del 0,7% dels contractes respecte al trimestre anterior, i del 5,24%
respecte el mateix període de l’any 2021.

Amb la recent aprovada Reforma Laboral haurem de veure, a partir dels propers mesos, com
evoluciona les xifres de contractació del sector, també molt sotmès a la temporalitat. De fet, les
dades de contractació de març i abril de 2022 ja han mostrat una reducció de la xifra de
contractes bàsicament deguda a la caiguda de la contractació temporal, en un context de
creixement important de la contractació indefinida.

 

Font: Generalitat de Catalunya

Com a síntesi de l’informe, l’evolució durant l’any 2021 del sector de la construcció evidencia
una recuperació progressiva del teixit productiu i dels llocs de treball ocupats.. si ve amb les
dades dels primers mesos del 2021 es dibuixava un panorama optimista, amb bones
perspectives pel sector, l’encariment dels preus, la dificultat d’accedir a certs materials i el
conflicte bèl·lic fa que les previsions del sector per al global del 2022 són difícils de
concretar. En termes laborals es recuperen les xifres anteriors a la pandèmia. 

L’arribada dels fons europeus i el seu estímul a la construcció, rehabilitació i la possibilitat de
créixer del sector és un element clau per a l’evolució en els propers mesos, amb una activitat
que anirà molt en paral·lel a mesures vinculades al sector de la sostenibilitat i medi ambient.
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