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I. El sector a Espanya
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Les tres crisis de l’immobiliari en els darrers 38 anys

* Les dades 2008 s’han fet en base a les estadístiques dels primers 3 mesos
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de la Vivienda

En els darrers 8/10 anys el
nombre d’habitatges iniciats s’ha
multiplicat per 3

La creixent divergència entre
habitatges iniciats i acabats fa
palesa la acumulació de llicèn-
cies d’obres sense executar.

Aquesta crisi pot ser molt més
complicada que les dues
precedents:

a) Estem amb uns nivells
d’activitat molt més elevats
b) Manca de crèdit
c) L’oportunitat de reduir els
tipus d'interès de forma subs-
tancial és escassa
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Molt lluny del perfil constructiu europeu

Encara que en descens,
tenim molta més construcció
i obra civil i molta menys
rehabilitació.

La reducció de l’IVA a la
rehabilitació és una de les
reivindicacions de les
patronals del sector i d’un
dels segments amb més
capacitat de crear ocupació.
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Font: Estrategias empresariales en el sector de la constr ucción , Gabinet d’Estudis Econòmics, 2007
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Fuente: Dirección General de Política Económica

Durant els propers mesos
es preveu que continuarà
la forta caiguda de tots els
indicadors del seguiment
residencial, especialment
el del preu de l’habitatge.

L’indicador de compra-
venda, que es publica
mensualment, serà possi-
blement el primer en
detectar la recuperació del
cicle immobiliari.

Indicadors bàsics per preveure l’evolució de la cri si de l’habitatge
(mitjana dels darrers 12 mesos)
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Una licitació pública igualment fluctuant

Font: Estrategias empresariales en el sector de la constr ucción , Gabinet d’Estudis Econòmics, 2007

L’obra civil té un caràcter
fortament condicionat pels
factors econòmics i polítics.

Tot i a seva prioritat
política, els anys postelec-
torals no són bons per la
licitació.

Tot i així l’obra pública
continuarà creixent a bon
ritme en els anys succes-
sius, si bé amb unes
condicions de competència
cada cop més complicades
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Estructura empresarial al sector

� Un grup privilegiat de 6 megaconstructores ( amb una facturació de
4.000 a 22.000 milions d’euros el 2007)- ACS, Ferrovial, FCC, Acciona,
Sacyr, OHL

� Només 3 constructores grans (entre 1.000 i 2.000 milions d’euros de
facturació)-ICC, San José, Comsa.

� Al voltant de 125 constructores mitjanes (de 30 a 700 milions d’euros de
facturació) de las quals una dotzena són emergents (més de 400 milions
d’euros de facturació)

� 4 constructores catalanes destacades : Comsa, Copisa, Acsa-Sorigué,
Copcisa, que facturen entre 450 i 1.250 milions

Font: Estrategias empresariales en el sector de la constr ucción , Gabinet d’Estudis Econòmics, 2007
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Canvis en les estratègies dominants

ETAPA EXPANSIVA

� Una estratègia de màxima expansió i de diversificació.

� Les megas han portat a terme una continua readaptació d’activitats (p.e. de
la promoció immobiliària a les renovables)

� Una estratègia financera molt agressiva de les megas amb una massiva
entrada al sector energètic (Fenosa, Iberdrola, Repsol i Endesa), amb
elevades plusvàlues però acumulant un endeutament espectacular

CRISI

� Les megas estan portant a terme fortes desinversions per reduir
endeutament (Sacyr com a cas paradigmàtic).

� Les mitjanes estan en general molt millor capitalitzades, però no han estat
tan àgils en sortir de l’immobiliari com les megas. Fins i tot, algunes han
anat a contracorrent. P.e. Sando

� A part del risc immobiliari, el sector té un excés de capacitat de
contractació.

Font: 109 constructoras medianas: un análisis de excelenc ia empresarial , Gabinet d’Estudis Econòmics, 2008
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La diversificació de les 6 megaconstructores
(Distribució en % sobre la xifra de facturació)

La diversificació ha augmentat
des de el 57% en el 2001 al
40% de mitjana en el 2007. De
fet, a ACS es només del 30%.
Mentre la facturació de les 6
megas s’ha més que doblat en
els darrers 7 anys, les de
construcció han augmentat poc
mes del 50%,

Desprès d’uns anys de
progressió de la promoció
immobiliària s’aprecia una forta
caiguda. De fet pràcticament
només Sacyr s’hi manté en
actiu.

* Estimació
Font: Estrategias empresariales en el sector de la constr ucción , Gabinet d’Estudis Econòmics, 2007
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Font: Estrategias empresariales en el sector de la constr ucción , Gabinet d’Estudis Econòmics, 2007

Si durant els darrers anys
les grans constructores
eren les estrelles de la
borsa, durant els darrers
mesos són les més
castigades.

Encara que l’elevat endeu-
tament i el risc immobiliari,
són els seus principals
factors negatius, a la fi,
totes se n’han vist afecta-
des.
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Una reflexió entorn els beneficis empresarials

� Els darrers 12 anys han estat un període irrepetible en quant a beneficis
empresarials.

� Les megas ha gaudit d’una situació de privilegi que els hi ha permès obtenir
beneficis financers excepcionals.

� Les constructores mitjanes han tingut una evolució inferior, però també molt
interessant, amb rendibilitats mitjanes sobre recursos propis del 15/20%
anuals.

� La major part han aprofitat la llarga bonança per reforçar-se financerament.

� Al 2007 han continuat incrementant la facturació, però amb una davallada
de la ratio de beneficis.

� La caiguada dels resultats de les megas en el 1r semestre de 2008 ha estat
espectacular

Font: Estrategias empresariales en el sector de la constr ucción , Gabinet d’Estudis Econòmics, 2007
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L’impacte de la crisi en la ratio beneficis/vendes

Megas 2006 2007 2008*

ACS 9,0% 7,3% 7,6%
Ferrovial 6,8% 10,8% 0,9%
FCC 9,3% 9,4% 2,9%
Sacyr 11,6% 16,4% -3,0%
Acciona 21,8% 12,3% 5,2%
OHL 3,2% 3,7% 4,2%

Grans
Comsa 4,6% 3,3%
San José 4,5% 3,7%
Isolux 5,5% 3,6%

Mitjanes
Sando 10,1% 5,0%
Aldesa 4,1% 2,5%
Copcisa 4,6% 2,6%
Azvi 4,6% 3,3%
Intersa 7,9% 5,6%
Obrum 3,1% 1,0%

* Primer semestre

Font: Estrategias empresariales en el sector de la constr ucción , Gabinet d’Estudis Econòmics, 2007

S’estima que al 2007 les 109 construc-
tores mitjanes, encara han aconseguit
una ratio mitjana de beneficis nets
sobre xifra de facturació de gairebé el
4%.
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II. Peculiaritats del sector català
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Factors rellevants del mercat català

Mitjana
• Volum de Mercat Excel·lent
• Concentració Activitat Excel·lent 
• Potencial a mig termini Regular
• Grau de descentralització Bo
• Diversificació Excel·lent 
• Facilitat d’entrada Bona/Regular

El mercat català de la
construcció representa el
16% del total espanyol.

Es tracta d’un mercat
equilibrat entre segments de
mercat i a nivell d’obra
pública la licitació està força
diversificada per agents.

És però, un mercat amb
molts competidors i obert a
competidors externs

Font: 109 constructoras medianas: un análisis de excelenc ia empresarial , Gabinet d’Estudis Econòmics, 2008
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La crisi de l’habitatge és especialment intensa a C atalunya
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Aquestes xifres mostren que a Catalunya
s’ha construït amb un ritme molt intens,
però que hem frenat abans que la resta i
que teníem una ratio d’habitatges
substancialment inferior.
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* Dades del segon trimestre de 2008
Font: EPA

El 2006 es varen crear
més de 80.000 llocs de
treball, el 2007 només
10.000 i durant el primer
semestre se n’han perdut
40.000.

Durant la crisi del 91 es va
trigar 6 anys en recuperar
els 213.000 que hi havia
arrel dels JJ.OO.
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Licitació oficial per organismes

Els anys electorals i els
anteriors, son de molta
licitació, mentre que l’ any
següent acostuma a ser de
forta caiguda. Quan coinci-
deixen diverses eleccions en
un mateix any els problemes
s’agreugen.

2006 i 2007 han estat anys
excel·lents, per l’impuls de la
Generalitat i l’Administració
central el 2007.

La licitació de 2008 serà força
inferior, ja que encara no hi ha
idees clares sobre l’aplicació
de sistemes PPP.

*Estimació a partir de les dades del primer semestre
Font: CCOC.
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Una exposició mitjana-alta de les comarques lleidat anes a l’activitat 
constructiva (el pes de la construcció al PIB deñs doferemts àmb its territorials el 2006)

Font: Anuari comarcal Caixa Catalunya 2007
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La debilitat de la licitació local a la demarcació de Lleida
(Distribució de la licitació pública per demarcacions  - mitjana 2000-07)

La demarcació provincial
de Barcelona aplega el
70% de la licitació, mentre
que les tres restants
apleguen el 10% cada una.

La demarcació de Lleida es
distingeix pel reduït pes de
les licitacions Municipals.
L’element de pes de la
Generalitat es deu possi-
blment a la licitació del
canal Segarra- Garrigues.
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19%
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70% 10%10%10%

Administració local

Resta  Administracions

Inversió municipal
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Font: Seopan
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Lleida s’ha apuntat tard al boom immobiliari
(Habitatges iniciats per 1.000 habitants)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Dep. de Medi Ambient i Habitatge.

Girona i Tarragona va-
ren absorbir cada un
dels prop del 10% dels
110.000 habitatges ini-
ciats el 2006, o sia en la
mateixa proporció que
l’obra civil.

En canvi, a Lleida la
proporció d’ edificació és
substancialment inferior,
tot i l’ elevat creixement
dels darrers anys.
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Les 4 líders del sector a Catalunya

� 1. Comsa . (1.213 milions de facturació el 2007)
(BCN) Creixement endogen.

Expansió ferroviària internacional.
Projectes mediambientals especialitzats a Catalunya.

� 2. Copisa. (616 milions de facturació el 2006)
(BCN) Fusió amb Comapa.

Fort concentració de l’activitat a Catalunya i a l’Aragó
Creixement exogen + l’ intent de fusió amb Sando.
Tres grans línies de negoci: construcció, immobiliari i muntatges.
L’ impuls a les concessions i a les renovables.

� 3. Acsa-Sorigué. ( 530 milions de facturació el 2006)
(Lleida) Fusió amb Acsa

Fort en pedreres, asfalts i prefabricats i obres hidràuliques
Expansió cap a Aragó i recentment a Andalusia.
Implicació en activitats filantròpiques

� 4. Copcisa. (676 milions de facturació el 2007)
(Terrassa) Estratègia d’integració vertical

Tres línees de negoci: construcció, immobiliari, instal·lacions.
Fort impuls a l’ energia eòlica i desinversió immobiliària

Només Comsa que té més
dimensió i una potent espe-
cialització ferroviària, ha arri-
bat a consolidar-se a nivell
de l’estat espanyol i s’ha in-
ternacionalitzat.

Les tres restants estan for-
çant la seva entrada al mer-
cat espanyol.

Font: 109 constructoras medianas: un análisis de excelencia empresarial, Gabinet d’Estudis Econòmics, 2008
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Rànquing de constructores mitjanes catalanes

A aquest rànquing s’hi podria
afegir Copperfil i Aceroid, que
es dediquen a la construcció
industrial i Carbonell-
Figueres als muntatges.

Dins aquest grup hi ha 3 de
lleidatanes, apart d’Acsa-
Sorigué

És difícil conèixer la veritable
dimensió dels grups que no
consoliden.

Hemeretik ha passat a
ocupar la 1a el 2006.

Hemeretik Barcelona 204 70% General
Rubau Girona 164 80% General
Proinosa Barcelona 172 100% Edificació
Teyco Barcelona 110 100% Edificació
Pai Barcelona 88 100% General
Benito Arnó LLeida  87 80% General
Emcofa Igualada  62 100% General
J. y M.Gruas LLeida  62 100% General
Vicsan Torredembarra  61 100% General
Riera Barcelona     60 e 80% Edificació
CRC Barcelona  52 50% General
Tau-Icesa Barcelona  51 100% General
Exisa- Barcelona     50 e 80% Edificació
Amsa Girona 48 80% Obra civil
Contratas y Obras Barcelona 48 80% Edificació
Excover Vic 33 100% General
Rubau Tarres Girona 41 90% Obra civil
Romero Polo LLeida 37 90% Obra civil

e- estimació

Municipi Fact.2006 % Catalunya e Especialització

Font: 109 constructoras medianas: un análisis de excelencia empresarial, Gabinet d’Estudis Econòmics, 2008
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Constructores Descripció Operació
Comapa Compra a Sorigué la seva participació a Copisa. 
Sorigué Compra a Acsa.
Aldesa Ha adquirit el 90% de Pai.
Hemeretik Creada per la fusió de Tiferca, Tracsa y Stachys.
CRC Adquirit per executius procedents de Rubau
CRC Compra la ferroviària Infosa
Velasco Participació majoritària a Covisa (ferroviària)
Pucalsa Ha adquirit el 50% de Exisa.
Caler Trabede ha comprat la segona marca de Proinosa
Copisa Ha adquirit el 50% de Infosa
Excover Ha estat adquirit per un grup constructor andorrà

Auxiliars Descripció Operació
Mecanotubo La família Molins adquireix el 51 %.
(Cimbres)
Sten El fons de capital risc 3i compra el 30%.
(Encofrats)
Euroloc Ha adquirit a Gruas Homs
(Maquinària)
Corfin Ha adquirit CMV Vallés, Alfa vendes i Alfa lloguer venda i serveis
(Maquinària)
Emte La família Sumarroca ha readquirit el 50% de la empresa a Agbar.
(Instal·lacions) Al seu torn, el Banc de Sabadell i Caja Madrid compren el 40%.

Abantia Las famílies Boada i  Gumà, propietaris majoritaris de la empresa 
(Instal·lacions) compren la participació del fons de capital risc Aurica

Canvis recents de propietat a les constructores Cat alanes

Font: 109 constructoras medianas: un análisis de excelencia empresarial, Gabinet d’Estudis Econòmics, 2008
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Una valoració dels recents canvis de propietat

� Bona part de les vendes de constructores no es deuen a raons d’ estratègia sinó
per canvi generacional.

� Les entrades de capital de fora del sector són escasses.

� Els canvis més intensos s’han donat en la indústria auxiliar.

� El balanç compra-venda és negatiu per Catalunya

� En canvi al lloguer de maquinària si que s’han donat moviments estratègics
importants
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Diferents perfils de les constructores per demarcac ions

Ponent
- Una constructora gran i tres mitjanes
- Especialitzades en obra civil (pedreres i asfalt)
- S’ expandeixen cap a l’ Aragó i la costa tarragoni na. 
- Entren al negoci de  manteniments i mediambiental
- Algunes promocions en projectes industrials

Girona
- Tres constructores mitjanes independents
- Predomini constructores generalistes
- S’ expandeixen cap a l’ AMB
- Força implicació en activitat immobiliària

Tarragona
- Dues constructores mitjanes
- Una d’instal·lacions i una d’edificació
- Forta implicació en la promoció immobiliària
- Forta presència de constructors d’altres zones

Barcelona
- Una constructora gran, tres de mitjanes i dotze d’  intermèdies
- Predominen les constructores mitjanes d’ edificaci ó
- Notable implicació en la promoció immobiliària
- Forts en projectes de construcció i gestió d’equip aments
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Benchmarking de les constructores lleidatanes i gir onines
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Les lleidatanes creixen
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rentables.

Font: 109 constructoras medianas: un análisis de excelencia empresarial, Gabinet d’Estudis Econòmics, 2008
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La zona de Lleida capdavantera en habitatges en pro cés de 
construcció

Font: Idescat
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III. Els nous factors de competitivitat
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El sector de la construcció ha d’acompanyar, 
però no liderar el creixement econòmic

1,2

4,3

3,3

2,7
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Evolució del PIB de Catalunya (mitjana 2001-2007) Previsions creixement construcció a 
Catalunya segons la CCOC

Font: Caixa Catalunya
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Previsions de l’evolució de les principals 
magnituds comptables de les constructores el 2008

• Algunes constructores amb una forta exposició immobiliària faran fallida, 

com és el cas de Seop o Urazca, però la major part d’elles, força ben 

capitalitzades després d’una dotzena d’anys de bonança aguantaran 

amb normalitat

• Per primer cop en molts anys, la facturació mitjana de les empreses es 

reduirà

• La pressió dels preus, les despeses financeres i els impagats, reduiran 

per sota la meitat la ratio benefici/facturació (del 4% al 2007 fins menys 

del 2% al 2008). Al 2009 experimentaran un retrocés addicional.
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El marc dels propers anys

• Els ritmes de creixement  del PIB seran menors els propers anys.

• El pes macroeconòmic del sector de la construcció es reduirà i deixarà de

liderar l’economia.

• La gestió empresarial serà cada cop més complexa amb més competència

i menors marges

• La cursa per reduir costos i augmentar la productivitat s’intensificarà
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• Les menys exposades a l’immobiliari

• Les més capitalitzades i amb major liquiditat

• Les posicionades en obres hidràuliques i ferroviàries

• Les més diversificades (sobre tot en renovables)

• Les més capacitades en  projectes de PPP

• Les que disposin de  sistemes de gestió més avançats

• Les de major sensibilitat mediambiental

Les que dediquin més atenció als intangibles

Les constructores que se’n sortiran millor de la cr isi


