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1. Una crisi sense precedents. Apunts pel retorn a una nova normalitat 

Les crisis econòmiques i socials són sempre diferents i per això són tan difícils de 
preveure i, sobretot, d’evitar. La inèrcia dels statu quo fa que sigui molt difícil aturar-
les, fins i tot quan ja són òbvies. Només cal veure la pobra i tardana reacció a la 
llargament anunciada crisi lligada amb l’emergència climàtica. La pandèmia del 
coronavirus comparteix aquesta condició de manca de preparació, però té unes 
característiques innovadores que convé analitzar per tal d’accelerar la necessària 
recuperació que caldrà emprendre en els propers mesos. Aquestes consideracions i 
les propostes que se’n deriven pretenen aportar una mica de llum des del sector de 
l’enginyeria civil. És un sector que es veu particularment afectat per la crisi, ja que 
encara no s’havia recuperat de l’anterior, però que considerem que pot ser un dels 
motors clau per a facilitar la reestructuració econòmica i social que caldrà 
emprendre per sortir-ne i accedir a una “nova normalitat”. 

La de la COVID-19, a diferència d’altres crisis, és global i no ha estat provocada pel 
món financer o per interessos econòmics o polítics. No es pot comparar a una 
guerra, com han fet alguns, perquè ni hi ha grans pèrdues d’actius (infraestructures i 
edificis) ni el gruix de víctimes se centra en el jovent, que és qui té el potencial més 
gran per tirar endavant una recuperació. Els avenços tecnològics, per altra banda, 
ens permeten albirar que aviat tindrem mecanismes per prevenir i curar la malaltia.  

És possible dissenyar un escenari postepidèmia amb realisme? Com passa gairebé 
sempre, les previsions fallaran, però si ens han ajudat a dissenyar un camí adient, 
hauran complert el seu objectiu. És en aquest sentit que es planteja una situació 
futura que sembla probable: 

1) La mesura de la recessió es fa mitjançant el Producte Interior Brut (PIB) que, 
com que depèn essencialment de la producció i el consum, que han baixat 
substancialment durant el confinament, donarà unes indicacions que inclouen 
errors de temporització importants. Una bona part del consum no realitzat es 
farà, simplement, amb una demora, i la producció s’haurà de reactivar per 
atendre aquesta demanda superior. El que no serà recuperable és la 
producció i consum de serveis “consumibles” (turisme, hostaleria i 
restauració, transports, serveis personals, etc.), però si ens serveixen els 



exemples de situacions que també han posat en risc la vida de la gent, com 
les guerres, és possible que també en aquests sectors hi hagi un rebot 
important.  
 
En el moment en què, per les vacunes o altres facilitats, es consideri que el 
risc és molt petit, es pot esperar una recuperació del turisme i de les activitats 
de lleure, amb una societat alleugerida de la tensió i amb ganes de gaudir de 
la vida més que mai. Com veurem, aquesta recuperació comportarà 
possiblement un canvi d’hàbits, però podríem fàcilment confrontar-nos a una 
versió actualitzada dels feliços anys vint del segle passat. El problema 
principal rau en aquelles persones que hauran patit directament la pandèmia i 
en les empreses que hauran estat incapaces de resistir financerament la 
situació i hauran plegat. Algunes d’aquestes empreses retornaran amb un 
redisseny més eficient i les altres hauran permès augmentar la grandària de 
les que han sobreviscut. El problema no serà tant de reducció de la producció 
com de concentració, que pot afavorir les empreses més grans i més lligades 
al món financer, i de pèrdua de llocs de treball poc productius. En definitiva, 
segurament ens enfrontarem a una recessió d’una durada lligada al 
desenvolupament de solucions mèdiques, però que portarà a un rebot que 
deixarà l’economia, a mitjà termini, en millors condicions que les actuals. 

2) Des del punt de vista geopolític, l’impacte pot ser més important. Al nivell 
global, els països pobres seran, inevitablement, els qui pateixin més a mitjà 
termini, encara que, a llarg termini, pot afavorir els canvis que necessiten per 
a desenvolupar-se. Els efectes immediats de la pandèmia siguin 
probablement una intensificació dels conflictes interns de molts països 
pobres, amb taxes de mortalitat elevades a causa de la precarietat del seu 
sistema sanitari i a la incapacitat de restringir la mobilitat de les persones 
sense recursos. El fenomen migratori és probable que, com a conseqüència, 
s’intensifiqui, però també és probable que hi hagi un rebuig més gran a 
l’emigració en els països rics, afectats per l’atur de les persones menys 
qualificades i que es veurien afectades per la competència dels nouvinguts. 
La confrontació Nord-Sud es pot intensificar fàcilment.  

3) En aquest context, les empreses més grans i eficients dels països rics 
voldran respondre a la crisi amb una intensificació de l’automatització, en el 
sentit de reduir el component treball i amb una reducció de la dependència de 
subministradors únics. Això voldrà dir proveïdors més cars, però propers, com 
a backup i un incentiu per a la reindustrialització, en la línia que s’ha esmentat 
abans. Ara bé, la robotització de les feines, incloent-hi, cada vegada més els 
serveis, portarà a canvis substancials en el model laboral, que s’haurà de 



flexibilitzar molt (teletreball, jornades reduïdes, etc.) i, finalment, a una 
reducció de les hores de treball anuals. Els qui depenguin d’un treball 
repetitiu i fàcilment robotitzable tindran difícil aconseguir feina. Això també 
reduirà la necessitat de persones migrades per fer les feines que es puguin 
automatitzar. Per tal d’evitar conflictes, s’haurà de mantenir el nivell 
d’ingressos dels treballadors, amb un augment del salari horari, contrapesant 
les millores de productivitat aportades per l’automatització, l’allargament de la 
vida laboral i un sistema d’atur que fomenti molt més el reciclatge dels 
treballadors. Tot plegat vol dir que caldrà replantejar profundament el model 
de seguretat social prevalent ara i que sembla insostenible en les condicions 
cap a les quals sembla que ens dirigim. 

4)  La divisió entre pobres i rics tant entre països com al seu interior és probable 
que continuï augmentant. El model se sustenta en més inversió, de manera 
que el poder financer pot ser encara més determinant de quines empreses 
s’imposen al mercat, que tendirà a generar situacions oligopolístiques 
controlades pels grans fons d’inversió. La possible oposició a la desigualtat 
hauria de provenir del sector públic, però la pobresa de la reacció política a la 
situació de crisi ha portat a la gent a tenir menys confiança encara en els 
seus representants. La possible resposta de les administracions públiques a 
les tendències comentades hauria de tenir un consens molt gran, difícil 
d’assolir precisament quan s’ha demostrat incompetència, manca de 
cooperació i partidisme per sobre del bé comú. És fàcil suposar que el sector 
públic es posi encara més al servei de les grans forces capitalistes i sigui 
incapaç de regular de manera adient l’evolució previsible. La reacció dels 
ciutadans, ja molt escamats per la situació, pot ser  fins i tot virulenta, portant 
els governs a utilitzar els mitjans digitals per a intentar un control més gran de 
la població amb l’excusa de la pandèmia, posant en risc la llibertat i, en 
definitiva, un model de societat que faciliti la sortida de la crisi. 

2. Els impactes sobre el territori i la mobilitat 

Els impactes del confinament han estat especialment importants a les ciutats. De fet 
es pot dir que s’ha posat molt poca atenció en els efectes de la crisi sobre els 
entorns rurals i sobre les viles i petites ciutats, però és evident que són les grans 
àrees metropolitanes les que han tingut els impactes més espectaculars. S’han 
pogut observar situacions que eren només un referent teòric, com l’absència gairebé 
total de vehicles circulant pels carrers durant el dia i comprovar, en la realitat, els 
efectes de la mobilitat sobre la qualitat de l’aire i el soroll ambiental. La imatge de la 
ciutat sense cotxes ha entrat a l’imaginari col·lectiu. 



Per altra banda, el confinament de les famílies en l’espai residencial ha posat en 
relleu el valor de disposar de superfícies habitables i d’esbarjo. Difícilment es poden 
trobar exemples, almenys en els temps moderns, de més utilització de balcons, patis 
i eixides. Aquesta experiència podria portar a un desig de viure en propietats més 
grans i amb jardí. A mitjà termini, això podria ser un factor de recuperació del model 
de suburbanització que es va viure a finals del segle passat ací, copiant el model 
americà, en el qual es bescanvia espai (més econòmic a la perifèria) per temps de 
desplaçament. Es pot donar també un fenomen més profund de ruralització de la 
societat, amb uns efectes que caldria analitzar amb cura si, efectivament, la crisi 
afavoreix el trasllat massiu de famílies urbanes a pobles petits o a masos aïllats, una 
situació amb aspectes positius clars, però també amb conseqüències potencialment 
força costoses en la provisió dels serveis als quals aquestes famílies estan avesats. 

Els canvis previsibles en el sistema laboral que, amb el teletreball i la flexibilització 
horària, permetran aplanar al llarg del dia la demanda de mobilitat, podrien portar a 
una crisi del model de densificació urbana i ús del transport públic que s’ha anat 
imposant aquests darrers anys. La por a la proximitat amb d’altri, que pot ser un 
efecte amb permanència, va clarament en contra de l’ús del transport col·lectiu. 
Aquesta mateixa por podria també portar a una menor valoració de l’espai públic. El 
declivi de l’ús de passejos, voreres, parcs, etc. per evitar el contacte humà podria fer 
abandonar la política perseguida durant aquests darrers anys de recuperació de 
terreny dedicat al vehicle privat, en vials i aparcament, per a dedicar-lo a espai 
públic.  

El desenvolupament accelerat del comerç electrònic, que possiblement no tingui 
marxa enrere, és un altre fenomen que el confinament ha provocat i que s’afegeix al 
risc d’una apreciació diferent de l’espai comú. Si l’efecte es focalitza en els grans 
centres comercials, com als Estats Units, on s’han tancat gran quantitat de “malls”, 
l’impacte sobre la vida als carrers pot ser feble, però sense una acció coordinada, 
que impliqui, per exemple, una distribució urbana de mercaderies que pagui les 
seves externalitats, el comerç de proximitat, que es beneficia molt de l’espai públic, 
pot patir molt. 

Tot plegat ens porta a afirmar que caldrà controlar aquests fenòmens que poden 
tenir uns efectes indesitjables sobre l’entorn urbà. El planejament urbanístic haurà 
de donar resposta a la possible pressió suburbanitzadora i la gestió del sistema de 
mobilitat haurà d’establir els mecanismes de regulació i de pagament (peatge urbà, 
aparcament, etc.) que portin a un equilibri eficient però que asseguri que, socialment 
i ambientalment, s’atenyen els objectius establerts per la ciutadania. 



3. La recuperació econòmica i l’obra pública   

Els comentaris anteriors ens porten a la necessitat d’accions concretes amb 
diferents horitzons. No entrarem en el curt termini ni en la necessitat d’ajudar a les 
persones i empreses en dificultats a superar aquest període, certament dur, i poder 
afrontar el futur amb unes certes garanties de sortir-se’n. En el sector de la 
construcció la prioritat hauria de ser que no hi hagués un col·lapse per dificultats 
financeres temporals i es poguessin reprendre aquelles obres que s’han vist 
aturades o afectades en la seva execució. Això és, però, part de les accions que cal 
emprendre per a tots els sectors econòmics i no és l’objecte d’aquest article. 

El que es vol comentar és el potencial de reactivació que pot tenir l’obra pública i la 
construcció en general per a accelerar la recuperació de l’economia. El model 
keynesià veia aquest sector com a essencial perquè era, en els anys trenta del 
segle passat, un gran generador d’ocupació de baixa qualificació, de manera que 
permetia resoldre amb rapidesa, de manera conjuntural, la situació de manca total 
de recursos de molta gent. No importava massa quina obra es feia, sinó que es 
creés activitat i consum. Avui no podem pas veure l’obra pública d’aquesta manera i 
les dades que tenim ens porten a nivells de creació d’ocupació relativament 
modestos (15 llocs de treball per milió d’euros d’inversió és una xifra que avancen 
els constructors). El que sí que és interessant és que un terç d’aquestes feines 
estan vinculades a altres sectors industrials, de manera que la inversió té una 
projecció externa prou gran. També ens assenyala que el sector és molt més 
tecnològic que abans i exigeix més bona qualificació del personal que temps enrere. 
Ara bé, l’avantatge que té l’obra pública i la construcció és que, en relació amb altres 
sectors, gaudeix d’una gran demanda insatisfeta. Com veurem, això no vol pas dir 
que es pugui fer qualsevol cosa. 

A l’hora de plantejar com es pot reactivar l’economia, la reacció que es pot esperar 
dels responsables polítics, tan supeditats a allò que atrau els ciutadans a cada 
moment, és possible, però, que vagi en contra de l’execució d’infraestructures i més 
a favor de la despesa sanitària. No entrarem ací a discutir si en calen més hospitals 
dels que tenim o si s’ha de pensar en l’adaptació d’edificis públics (certament els 
nous, però també d’alguns ja construïts) per tal que puguin ser reconvertits en 
hospitals en casos d’emergència com el viscut. Cal insistir només en la importància 
de decidir racionalment, sense deixar-se endur per l’emoció deguda a la situació i 
dedicar al sector allò que és necessari. Això possiblement passa més per millores en 
l’organització i en l’atenció al personal sanitari, que ha demostrat una 
professionalitat i una flexibilitat que haurien de ser les característiques bàsiques del 
servei públic, que no pas en grans inversions que puguin generar sobrecapacitat.  



Aquesta racionalitat en la presa de decisions és també el que cal reclamar a les 
inversions en infraestructures. Mirant les xifres d’inversió i de dotació globals per a 
Espanya es podria considerar que ja no cal invertir més o que es pot mantenir, 
després de la crisi, el baixíssim nivell d’aquests darrers anys. Aquestes xifres 
amaguen, però, una variabilitat molt gran entre zones i entre sectors i, en definitiva, 
que una bona part de la inversió s’ha fet més per motius polítics (o sigui, amb 
intencions purament polítiques, com la recentralització, o per clientelisme) que pels 
objectius que han de justificar l’ús del diner de tots, essencialment l’eficiència, la 
cohesió territorial i social, la millora del medi ambient i l’equitat intergeneracional; en 
definitiva el que podem catalogar com a “valor per a la gent”.  

L’element fonamental per a estimar aquest valor per a tots els components de la 
societat és l’anàlisi cost-benefici, que incorpora el factor, sovint oblidat, de la 
necessitat de considerar els costos d’explotació i manteniment. Precisament degut a 
aquest oblit moltes de les infraestructures construïdes en els anys d’eufòria 
inversora es troben avui malmeses. Una de les primeres despeses que caldria 
abordar en l’operació de sortida de la crisi, fàcil de posar en marxa i que no exigeix 
gran preparació, és la posada en estat de plena operativitat de totes les 
infraestructures ja existents. Sense això, les necessitats futures d’inversió en 
rehabilitació augmentarien exageradament. Precisament en aquesta línia seria 
interessant obrir tota una línia de suport (financer, però també de facilitació 
administrativa) a la renovació urbana, incloent-hi a l’habitatge. Quan es comenta que 
hi ha una gran demanda insatisfeta d’inversió en el sector, no hi ha dubte que la 
capacitat d’absorció en el camp de la rehabilitació és inexhaurible. 

L’altre camp que exigeix un conjunt d’actuacions de gran envergadura i que segur 
que comprèn projectes urgents i amb una rendibilitat elevada és el de la resiliència 
en relació amb l’emergència climàtica. Són obres que cal veure bé com a 
complement a la renovació o rehabilitació d’infraestructures existents bé com a 
noves estructures, en particular marítimes i fluvials. La diferència fonamental amb 
l’avaluació socioeconòmica tradicional és que cal estimar els beneficis a partir d’una 
anàlisi de riscos que conté unes funcions de probabilitat que no sabem estimar prou 
bé i que, en definitiva, depenen de les mesures de reducció del CO2 que s’adoptin 
globalment. Com que aquestes mesures depenen tant de governs que decideixen 
de manera imprevisible, com el que avui presideix els EUA, l’anàlisi de riscos ha 
d’incorporar una variabilitat molt gran dels costos esperats. En tot cas, la llista 
d’inversions necessàries és prou llarga per a assegurar que hi ha un gran volum 
d’inversió que caldrà assumir. 

Finalment cal abordar de manera assenyada la gestió de les grans infraestructures. 
És evident que caldrà tenir en compte, més que mai, si són realment viables tant 



des del punt de vista socioeconòmic com financer. Més endavant es comenta aquest 
darrer factor. En tot cas, i ja que són els projectes que normalment són més fàcils 
d’endegar, cal plantejar-se la compleció de les obres que s’han aturat. Un aspecte 
fonamental a tenir en compte per a reactivar-los és la inversió ja feta; en aquest 
sentit és important tenir en compte que, per a justificar la continuació d’una obra, cal 
només considerar si els beneficis esperats justifiquen els costos futurs d‘inversió i 
també d’explotació i manteniment. Les inversions ja fetes són costos “enterrats” i no 
cal considerar-los. Tot i això hi ha alguns projectes ja començats que és molt 
probable que no resisteixin una anàlisi cost-benefici com cal. A algunes línies d’AVE, 
per exemple, segurament convindria simplement fer-hi les inversions mínimes per 
aprofitar els trams ja construïts per incorporar-los a la xarxa antiga perquè la 
demanda serà tan baixa que la rendibilitat socioeconòmica seria molt negativa i, per 
altra banda, els ingressos no arribarien mai a cobrir ni tan sols les despeses 
d’explotació i manteniment.  

Per tal de plantejar inversions amb pèrdues financeres i que portin a contribucions 
sistemàtiques i indefinides dels pressupostos públics, cal que tinguin una rendibilitat 
social fora de dubtes. Actualment això només ho trobarem, segurament, en algunes 
inversions en transport col·lectiu urbà a conseqüència de les externalitats del vehicle 
privat. En definitiva, tant per a les obres noves com per a les que ja s’han posat en 
marxa, caldrà recórrer a una nova anàlisi, més precisa i basada en previsions de 
demanda afectades pels canvis de comportament en la mobilitat que es poden 
esperar a partir de la crisi. En aquest sentit és particularment important tenir en 
compte l’impacte sobre els viatges de negoci que segurament tindrà la utilització 
massiva que s’ha fet de videoconferències durant el confinament, afectant alguns 
viatges en avió i, sens dubte, molts dels que es fan en AVE. 

4. El finançament 

La disponibilitat de recursos públics per a encarar la recuperació serà precària. 
L’endeutament de l’estat espanyol és molt alt i les solucions que somnien alguns 
polítics, de fer pagar de manera immediata (amb, per exemple, més aportacions del 
pressupost comunitari) o a més llarg termini (donant avals a préstecs/deute que 
difícilment es podran retornar) als països més rics de la Unió Europea no tenen cap 
possibilitat de reeixir sense una cessió important de sobirania. Als europeistes això 
no els fa pas por, però el muntatge polític de molts països membres de la UE, que 
atorga grans privilegis als qui manen, fa preveure que la renúncia a la sobirania 
fiscal, per exemple, no es produirà. De fet, el risc de trencament de la Unió 
confrontada a les tensions postcrisi, no s’ha de descartar, encara que aquesta 
desfeta pugui representar un harakiri col·lectiu. 



En l’entorn en què vivim, amb molts grups polítics fent recurs a la crida als 
sentiments més primaris de la població i a la focalització en el curt termini, és 
d’esperar que els pocs diners disponibles vagin prioritàriament a respondre a la crisi 
sanitària. No hi ha dubtes que, en el model social que ens hem donat, el sector 
públic ha de cobrir moltes deficiències hospitalàries i de protecció civil. El problema 
rau en la potencial manca d’anàlisi de la viabilitat de les inversions proposades i que 
les decisions es basin en criteris espuris. Hi ha preguntes que caldrà plantejar-se 
com, per exemple, com cal comparar les despeses per salvar vides de persones 
d’edat avançada amb les dedicades a la seguretat viària, que afecten poblacions 
més joves i productives. No es pot fer demagògia en qüestions que ens afecten a 
tots i, en particular, a les generacions futures. 

En aquest sentit també, caldrà aclarir quins són els serveis públics que han de ser 
de franc i quins cal pagar i com. El que és obvi és que les despeses les ha de cobrir 
algú, ja sigui l’usuari o el contribuent en major o menor mesura. Si la sanitat i 
l’ensenyament són gratuïts, la mobilitat, l’aigua, l’energia, les telecomunicacions, etc. 
com s’han de pagar? La resposta realista és que potser cal pagar una part, més o 
menys gran de tot. Una contribució adient a la sanitat i l’ensenyament els fa més 
eficients; les telecomunicacions i l’energia, amb totes les distorsions creades per 
una regulació deficient, s’han convertit en sectors privats i els usuaris en paguen 
l’ús; el cost de l’aigua i el sanejament, on s’ha estructurat bé el sector, també és 
cobert pels usuaris.  

El cas potser més complex, en el que ens trobem ara empantanegats, és el de la 
mobilitat. La finalització de les concessions d’autopistes haurien d’obligar a trobar un 
model més adient que el de gratuïtat de totes les carreteres, que és impagable pel 
pressupost públic. Per altra banda, el dèficit del transport urbà es pot disparar, en 
particular si no s’actua, tal com s’ha comentat, sobre el vehicle privat i el 
desenvolupament urbanístic. El sistema tarifari del transport col·lectiu, que es 
considera un servei públic al qual tothom ha de tenir dret, porta a un dèficit 
d’explotació creixent. Això vol dir, entre altres coses, que les inversions en el sector 
són irrecuperables.  

Si es vol recuperar espai públic i millorar el sistema de transport col·lectiu urbà ens 
trobarem en una situació de necessitats inversores molt gran (en particular en 
projectes de ferrocarril) i un augment del dèficit que no es podran pagar si no hi ha 
recursos addicionals. Si es decideix que la mobilitat, en el seu conjunt, no ha de 
comportar una despesa pública important, o sigui que s’assimili als sectors 
energètics o de telecomunicacions, caldria tenir un model on els usuaris del vehicle 
privat paguin pel seu privilegi d’utilitzar més espai públic, de contaminar, etc. El 
peatge interurbà, idealment amb un model que fes pagar per la utilització real de la 



xarxa bàsica, i un peatge urbà per a les zones metropolitanes, també en funció de 
l’ús i, si es pot, del tipus de vehicle, horari, etc. apareixen com a fórmules idònies per 
a sostenir financerament el sistema i per a permetre el finançament de les 
infraestructures necessàries per a un sistema de transport equilibrat.    

Si hi ha aquest equilibri i no hi ha capacitat d’inversió per part de les 
administracions, pel que s’ha exposat, sembla evident que caldrà recórrer a models 
de finançament que no engreixin el deute públic. Tant si l’operador és públic com 
privat, s’imposa una recaptació que cobreixi, com a mínim, el 50% de les despeses 
(norma Eurostat) i, per tant, que tingui una gestió eficient del servei. D’alguna 
manera estem, doncs, davant de la necessitat de revitalitzar les associacions 
publicoprivades (APP), que s’han vist malmeses per una aplicació nefasta dels 
criteris que les han de presidir.  

A Espanya, la legislació i la seva aplicació burocratitzada cauen fora de l’esperit que 
ha de presidir una associació. En una APP, una part no pot imposar-se 
sistemàticament a l’altra i cal tenir mecanismes d’arbitratge independents o altres 
sistemes pràctics de resolució de conflictes. Això implica uns funcionaris molt 
qualificats i amb clara vocació de servei públic per part de l’administració i dotats de 
la responsabilitat i flexibilitat necessàries per a trobar solucions ràpides, eficaces i 
transparents, i empreses eficients i innovadores i que es limitin a obtenir rendibilitats 
proporcionades al risc que assumeixen. Precisament aquesta crisi ens posa de 
manifest que és impossible preveure el que li pot passar a una concessió o a una 
altra operació d’APP a causa de circumstàncies imprevisibles. Hi ha riscos que no 
es poden fer únicament caure a les espatlles del privat, que no els ha pogut 
incorporar en el seu pla de negoci.  

És evident que l’estat pot assegurar esdeveniments catastròfics perquè pot 
distribuir-ne el risc entre molts projectes i, finalment, té tota la població per a 
respondre’n, però el privat només ho podria fer amb unes primes per al risc de força 
major que farien inviable el projecte. De fet, aquesta assegurança implícita, de la 
que també gaudeixen les empreses públiques, és la que les permet competir en el 
mercat lliure. Sense entrar en el tema polític de si aquestes empreses estan o no 
justificades, el que sembla evident és que se’ls hauria d’exigir una eficiència 
comparable a les empreses privades i ser sotmeses a unes condicions similars a 
elles quan participin en una APP (encara que, en realitat, seria una associació 
pública-pública). En tot cas, la hipòtesi ací és que la recuperació postcrisi hauria de 
servir per a replantejar el sistema legislatiu i administratiu darrere les APPs per a fer-
lo més eficient i flexible. 



5. Conclusions 

La crisi del coronavirus ens obligarà a replantejar-nos alguns aspectes del sistema 
de presa de decisions sobre inversions en obra pública i construcció que han 
predominat aquests darrers anys. La davallada, més o menys forta i llarga, de 
l’activitat econòmica i els canvis de comportament en alguns aspectes de la vida 
laboral i social, han de fer-nos revisar les hipòtesis que han emmarcat el 
planejament territorial i la mobilitat.  

Això s’hauria de traduir en un canvi de prioritats que, tal com s’ha intentat demostrar, 
més aviat haurien de fer augmentar la inversió en obra pública i construcció, 
centrant els esforços en el manteniment i la rehabilitació, tant de les infraestructures 
com del parc d’habitatge, en els projectes que assegurin la necessària resiliència al 
canvi climàtic i en una selecció d’obres que siguin clarament viables en l’entorn que 
es dibuixa de cara al futur. Les dificultats del sector públic per a finançar aquestes 
obres obligarà a fórmules adients per a fer pagar-les als usuaris i a millorar tant la 
legislació com la gestió de les associacions públicoprivades, que es presenten com 
l’únic mecanisme per a assegurar les inversions que es proposen com a vehicle 
essencial per a una sortida exitosa de la situació.


