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Carta del President 
 
 
 
 

 
Benvolgut/da amic/ga, 
 
En primer lloc us vull expressar l’agraïment de totes les persones que 
integrem la Junta Directiva per atorgar-nos un any més la vostra 
confiança per a dirigir les passes de l’entitat en els properes anys. La 
nostra voluntat es seguir treballant en consolidar l’entitat i donar-li el 
protagonisme que mereix en la representació del sector. 

 
La Junta Directiva assumeix com a una de les seves principals prioritats el mantenir un diàleg 
constant i fluid amb el conjunt de les Administracions Públiques –i llurs sectors públics-  presents 
a Catalunya, col·laborant en la implementació i desenvolupament de la Llei de Contractes del 
Sector Públic per tal d’aconseguir la progressiva implantació d’un nou model gestió de la 
contractació pública fonamentat en un planificació a llarg termini, estable i sostinguda, en la 
determinació de l’oferta que presenti una millor relació qualitat / preu –no la més barata-, la 
incorporació de les consideracions socials i medi ambientals realment eficients i respectuoses 
amb l’organització i funcionament de les empreses, la simplificació dels procediments, etc. Això 
no obstant, quan aquest diàleg no sigui possible, o sigui totalment ineficient, exercitarem les 
accions legals que en cada cas es considerin oportunes per a la defensa dels legítims interessos 
del col·lectiu.   
 
Així mateix cal seguir treballant per fer present l’entitat als mitjans de comunicació i a la societat, 
convertint-la en punt de referència del sector. La tasca principal és mantenir el contacte 
continuat i permanent amb els diferents mitjans de comunicació i multiplicar la presencia de la 
institució en actes públics. Tot això sense oblidar l’organització d’actes per la pròpia entitat, com 
per exemple la III Jornada sobre gestió de les infraestructures i els equipaments: Finançant futur 
que vàrem celebrar el passat dia 21 de novembre de 2019 i que comptà amb la participació de 
personalitats de renom tant del món públic com privat, destacant l’assistència del Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Hble, Sr. Damià Calvet, i del Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Excmo. Sr. Pedro Saura. 
 
En aquesta tasca, a més a més, cal aprofitar els ‘altaveus’ tant de Foment del Treball Nacional, 
on ocupem una vicepresidència, com de la Confederación Nacional de la Construcción, de la qual 
que vaig ser nomenat Vicepresidente a l’Assemblea General celebrada el passat 18 de juny.  
 
Conjuntament amb Foment del Treball Nacional vam actualitzar el document titulat ‘Per un nou 
model de gestió de les infraestructures’ i vam presentar el titulat ‘Per un nou model de gestió 
dels equipaments a Catalunya’. Així mateix, i en el marc del Consell Assessor d’Infraestructures 
de Catalunya, del qual som membre fundador, vam col·laborar en la preparació dels informes 
‘La col·laboració públic-privada, un model necessari’, ‘Bones pràctiques en la contractació 
pública d’infraestructures’ i ‘La rehabilitació d’habitatges: un sector amb gran potencial per 
Desenvolupar’, i en la celebració la 3a edició de la Nit de les Infraestructures, celebrada el passat 
13 de juny del 2019. 
 
En l’àmbit organitzatiu l’entitat a mantingut el número d’empreses associades, ajustant el seu 
pressupost i reduint la seva càrrega per a les empreses; enguany en l’elaboració del pressupost 
per a l’any 2020 s’ha aplicat d’un coeficient multiplicador a les quotes socials del 0,85. 



 
 

 
Així mateix, i en el marc de l’apropament de l’entitat a l territori, aquest darrer any vam celebrar 
les reunions de la junta directiva corresponents als mesos d’abril i octubre, respectivament al 
Deltebre i Girona. 
 
Esperant assolir, amb el vostre suport, tots aquests objectius, us saluda molt atentament, 

 

 

Joaquim Llansó Nores 
President 
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1.1  Introducció 
 
 

La Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya és una organització 
empresarial, que agrupa de manera voluntària a les empreses constructores amb activitat a 
Catalunya i que habitualment contracten amb organismes públics. 
 

La Cambra de Contractistes està integrada per 71 empreses de tot tipus, grans, petites i 
mitjanes, generalistes i especialitzades. Un 37 % del total dels socis el constitueixen empreses 
petites, un 45 % són empreses mitjanes i un 18 % són empreses grans. 
 

Aquestes empreses van executar els darrers anys el 75%, en volum, de les obres 
promogudes pel sector públic a Catalunya. Per administracions,  aquestes foren adjudicatàries 
del 91% de les obres de l’Administració Central, el 80% de les de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i el 66% de les de l’Administració Local. Tot això comporta que les empreses 
associades suposin, aproximadament, el 55% del total de la construcció catalana. Aquest 
important pes de la Cambra de Contractistes, en funció del que aporten llurs socis, la converteix 
en interlocutor privilegiat i portaveu autoritzat en la defensa dels interessos col·lectius del 
sector. 
 
 
 
Origen 
 

La Cambra de Contractistes té el seu origen en l'Associació de Contractistes d'Obres 
Públiques de Catalunya fundada l'any 1912. Posteriorment i amb motiu de ser declarada "entitat 
d'utilitat pública" per S.M. el Rei Alfons XIII, al 1931 va prendre la denominació de Cambra Oficial 
de Contractistes d'Obres Públiques de Catalunya. Durant l'etapa franquista la Cambra va 
subsistir com entitat amb fons propis en el sí de la "Unión de Empresarios" del "Sindicato 
Provincial de la Construcción, Vidrio y Cerámica". L'any 1977 i amb la Llei de Llibertat Sindical es 
va tornar a inscriure recuperant la denominació del 1931. Posteriorment, al 1991, es va suprimir 
el qualificatiu de "públiques" doncs les empreses associades executen obres per contracte tant 
amb promotors públics com privats. 
 

Entre el 1977 i el 1993 els seus Presidents han estat persones destacades del mon 
empresarial de la construcció catalana: en Jacint CALSINA i GISPERT, en Josep PIERA i SALVADOR 
i en Josep Maria GRAU i GREOLES.  

 
Al 1993 es va optar per un President executiu amb plena dedicació a l'entitat i va ser 

elegit en Rafael ROMERO i FERNÁNDEZ, economista. L’any 2013 el succeí al càrrec en FRANCESC 
BOIXADÓS BERTRAN.  
 

Des del 15 de setembre de 2014 ostenta la presidència en JOAQUIM LLANSÓ NORES, qui 
va ser reelegit el dia 3 de juliol de 2018, amb un recolzament del 72 per cent de les empreses 
associades amb dret de vot. 
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Activitats 
 

Totes les activitats es dirigeixen al compliment del que preveu l'article 2 dels Estatuts, 
és a dir, la representació, gestió, defensa i foment dels interessos professionals comuns dels 
seus socis. 
 

Aquesta previsió estatutària la podem desglossar en dos grans grups: les activitats que 
tenen una projecció externa i aquelles altres que es desenvolupen en l'àmbit intern de l'entitat. 
 
  
Activitats de projecció externa 

 
La seva relació, que no pretén ser exhaustiva sinó simplement orientativa, és la següent: 

 
 - Gestions de tipus general en els diferents òrgans de les Administracions, bé participant 
d'alguna manera en la elaboració de les disposicions legals o reglamentàries que directament o 
indirecta incideixen en el sector, bé en la solució de problemes suscitats que afecten al col·lectiu 
o a una part del mateix. 
 
 - Participació en els òrgans de l'Administració a fi d'institucionalitzar la col·laboració de 
la Cambra amb els organismes més relacionats amb l'activitat dels nostres associats, tant pel 
que fa a aspectes de  contractació com a d'altres qüestions. 
 
 En aquest aspecte, ressaltem la participació de la Cambra a la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i la participació en diferents 
comissions existents al si d'altres organismes públics. 
 
 - Integració en diferents organismes o institucions, estretament vinculades amb el 
nostre sector com són, per exemple, el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, la 
Fundació Laboral de la Construcció, la Gestora de Runes de la Construcció, la Fundació privada 
Cercle d’Infraestructures, la Fundació per a l’Ordenació el Sector de la Construcció a Catalunya 
(CONSTA), etc. 
 
 - Vinculació amb altres organitzacions empresarials del sector, Ja siguin d’àmbit 
territorial, com Foment del Treball Nacional, ja siguin d’àmbit sectorial, com la Confederación 
Nacional de la Construcción, la Confederació Catalana de la Construcció o la Federació d’Entitats 
Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC) 
 
 - Seguiment de les condicions de contractació de les Administracions Públiques, a 
través de l'estudi dels plecs de clàusules administratives de llurs licitacions, el diàleg amb els 
responsables dels òrgans de contractació, i l'exercici, si s'escau, de les corresponents accions 
legals. 
 

- Presencia periòdica i constant en els mitjans de comunicació a fi de potenciar la 
imatge i prestigi del col·lectiu i de la pròpia organització, utilitzant també aquest mitjà per fer 
públicament les propostes que en cada cas es considerin pertinents. 

 
 Per al desenvolupament d’aquestes activitats de caire institucional a les quals es refereix 
l’apartat precedent es fonamental la participació directa de l’entitat en tots aquells organismes 
o institucions que poden tenir incidència al sector de la construcció a Catalunya.  
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Per aquest motiu la Cambra de Contractistes es present a les següents organitzacions 
empresarials d’àmbit sectorial: 
 

- A la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), organització que agrupa a la 
pràctica totalitat d’organitzacions empresarials vinculades al sector de la construcció i que és 
l’interlocutor natural del sector a nivell del conjunt de l’Estat. La Cambra de Contractistes està 
representada a la Asamblea General i al Consejo de Gobierno de la confederació, havent estat 
designat el senyor Llansó com a vicepresident de la mateixa a la reunió de la Asamblea General 
celebrada el dia 18 de juny de 2020 
 
  - A la Confederació Catalana de la Construcció (CCC), entitat que agrupa a les principals 
organitzacions empresarials de la construcció a l’àmbit de Catalunya. La Cambra de Contractistes 
està representada a l’Assemblea i a la Junta Directiva. 
 

- A la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC), entitat 
que agrupa a les principals organitzacions empresarials de la construcció de Barcelona i que té, 
com a funció principal, la negociació del Conveni col·lectiu de Treball de la Indústria de la 
Construcció i Obres Públiques de Barcelona. La Cambra de Contractistes està representada a 
l’Assemblea i a la Junta Directiva de la Federació. 

 
- A la Fundació privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya 

CONSTA, entitat titular del registre d’Empreses Constructores CONSTA. La Cambra de 
Contractistes es present al Patronat de la Fundació, en tant que cofundadora de la mateixa. 

 
Així mateix, i per aquest mateix motiu, la Cambra de Contractistes es present a una 

organització d’àmbit territorial com és Foment del Treball Nacional (FTN), entitat que integra 
a la major part de les organitzacions empresarials de Catalunya, i que esdevé l’interlocutor 
natural  de l’empresariat català tant a nivell autonòmic, com Estatal i que es membre principal 
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La Cambra de 
Contractistes està representada a l’Assemblea, a la Junta Directiva i al Comitè de l’entitat, 
assumint el senyor Llansó una de les vicepresidències de l’entitat 
 

Així mateix està present a diverses entitats i organitzacions vinculades al sector, com 
són: 

 
- El Beyond Buiding Barcelona – Construmat, on la Cambra de Contractistes forma part 

del seu Comitè Organitzador. 
 
- El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, del qual l’entitat es cofundadora, 

juntament amb ASINCA, el Cercle d’Infraestructures i Foment del Treball Nacional, i forma part 
de la comissió encarregada de la seva gestió. 

 
- La Fundación Laboral de la Construcción, entitat paritària d’àmbit estatal dedicada a 

la formació dels treballadors i on la Cambra de Contractistes forma part del Consell Territorial 
de Catalunya. 

 
- La Fundació privada Cercle d’Infraestructures, on la Cambra de Contractistes forma 

part del seu Patronat. 
 
- La Gestora de Runes de la Construcció, S.A., empresa que integra al seu accionariat 

tant  a l’Administració Pública, com al sector de la construcció, i que té per objecte la gestió dels 
residus de la construcció en l’àmbit de Catalunya. La Cambra de Contractistes està representada 
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a la Junta General d’Accionistes i als seu Consell d’Administració, assumint el President de 
l’entitat el càrrec de vicepresident de l’esmentada empresa. 

 
- L’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), centre d’investigació i 

recerca tecnològica vinculat al sector de la construcció i on la Cambra de Contractistes forma 
part del seu Patronat. 

 
Igualment la Cambra de Contractistes està integrada en diversos organismes de 

l’Administració: 
 
- Cal destacar la participació de la Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, on està present al Ple, a la Comissió 
Permanent i a la Comissió de Classificació Empresarial, així com a diversos grups de treball. 

 
- La Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus de la Construcció, que es 

l’encarregada d’administrar els recursos procedents del Cànon per la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

 
 
- La Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani (CMED), creada per tal de 

promoure les obres de construcció de l’anomenat Corredor Mediterrani. 
 

 
Activitats de projecció interna 
 
 Com en el cas anterior, la següent relació és simplement enunciativa: 
 
 - ESTUDIS I ANÀLISI DE SITUACIÓ que permeten a les empreses conèixer l'entorn en el 
que han de desenvolupar la seva activitat. En aquest sentit, es poden destacar les següents: 
 
 a) Elaboració d'informes sobre l'evolució econòmica del sector de la construcció a 
Catalunya. Amb ells es facilita a les empreses un instrument que els permet conèixer l'evolució 
del sector i de llur mercat, quines són les perspectives i, d'aquesta forma, situar l'evolució de la  
seva empresa en un context general i millorar els seus instruments de gestió. 
 
 Aquests informes gaudeixen d'un gran prestigi entre els organismes públics, experts 
d'empreses privades i mitjans de comunicació en general. 
 

b) Licitació pública. Informació diària (en format ACCES, EXCEL o WORD) sobre els 
anuncis de licitació referits al territori de Catalunya publicats al diferents butlletins oficials 
(DOUE, DOGC, BOPB, BOPG, BOPLL, BOPT), als diaris de major difusió i a les diferents 
plataformes de contractació.  
 

c) Estadística de Licitació Oficial de Catalunya. A partir de la informació esmentada en 
el punt anterior hom elabora una estadística trimestral que permet fer el seguiment de 
l’evolució del mercat de l’obra pública. Des del 2002 l’Institut d’Estadística de Catalunya inclou 
aquest indicador en el seu catàleg d’estadístiques. 
 

d) Informació sobre els resultats dels diferents actes d’obertura de pliques en les 
licitacions d'obres o serveis convocades per les diferents Administracions Públiques de 
Catalunya. Les empreses associades reben els resultats de les obertures de pliques de les 
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licitacions de la majoria d'organismes que contracten a Catalunya, el que permet un seguiment 
puntual i sistemàtic del mercat. 
 

e) Informació sobre el resultat dels procediments licitatoris a partir de la publicació 
dels acords d’adjudicació als diferents butlletins oficials i perfils del contractant. 
 

f) Elaboració i manteniment d'un banc de dades estadístiques dels principals indicadors 
econòmics de la construcció. Aquestes dades abasten els principals indicadors estadístics del 
sector i són a disposició de les empreses associades prèvia demanda. 
 
 - SEMINARIS I XERRADES DIVULGATIVES SOBRE TEMES D'INTERÈS. Periòdicament i en 
casos puntuals quan l'actualitat i importància del tema ho requereix, la Cambra organitza 
Seminaris i Xerrades sobre temes d'interès pels seus associats. 
 
 - COMISSIONS DE TREBALL. Menció especial mereixen les Comissions de treball pel 
rellevant paper que juguen en el funcionament de la Cambra de Contractistes, les quals estan 
integrades per experts de les empreses associades en aquells temes que cadascuna té 
encomanada. Malgrat que la seva finalitat primordial és la de potenciar els serveis d'informació 
i assessorament que dóna l’entitat als seus associats, l'intercanvi d'opinions i experiències que 
es suscita en el seu sí contribueix, a més, a enriquir els coneixements personals i professionals 
de llurs integrants. 
 
 Les comissions existents en l'actualitat son les següents: 
 
  Comissió d’Afers Interns  

 
Comissió de Costos i Índexs 

   
Comissió CCOC Empreses 

   
Comissió Jurídica,  

   
Comissió de Medi Ambient, 
 

  Comissió de Seguretat i Salut, 
 

Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis (RiME) 
 

Aquesta darrera comissió va ser creada conjuntament amb el Gremi de Constructors 
d’Obres de Barcelona i Comarques. 
 
  
 - CIRCULARS INFORMATIVES. Aquest és un dels mitjans de comunicació més directe 
amb les empreses associades. Mitjançant el correu electrònic es fa arribar de forma immediata 
a les empreses associades tota informació considerada rellevant per a les mateixes. Les circulars 
versen sobre temes d'interès que abasten pràcticament totes les vessants que afecten a les 
empreses associades: laboral, fiscal, contractació, medi ambient, seguretat i salut laboral i temes 
de caràcter general. 
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- ASSESSORAMENT PERSONALITZAT. Si en l'anterior comentari ens referíem a un dels 
mitjans de comunicació més directe i general amb les empreses associades, no hi ha dubte que 
els serveis que es donen a través del correu electrònic, telèfon, fax o atenent les consultes que 
personalment efectuen les empreses, és el mitjà més directe i personalitzat d'intercanvi 
d'opinions o assessorament en el més ampli sentit. D'aquests contactes sorgeix a vegades la 
necessitat de realitzar determinades gestions d'interès concret per a l'empresa consultant, 
redacció d'escrits, evacuació d'informes, etc. En aquest sentit l’entitat, i concretament els seus 
serveis tècnics, estan sempre disposats a facilitar tot tipus d'informació i col·laboració que les 
empreses sol·licitin i que es trobi dins de les seves possibilitats. 
 
 - WEB DE LA CAMBRA DE CONTRACTISTES. La web es configura com una peça clau en 
les comunicacions entre la Cambra de Contractistes i les seves empreses associades. La seva 
adreça < www.ccoc.cat > 
 

Aquesta pàgina vol ser un lloc de trobada i informació de tota persona interessada a 
conèixer el sector de la Construcció a Catalunya. Per aquest motiu disposa d’una part oberta al 
públic en general que recull les dades més significatives del sector a Catalunya i una part 
restringida per a les empreses associades on poden trobar tota la informació generada per 
l’entitat. 
  
 La web està prevista com un sistema àgil i flexible de comunicació entre la Cambra de 
Contractistes i les empreses associades, motiu pel qual es objecte de permanent renovació a fi i 
efecte de facilitar el seu ús i modernitzar el seu sistema operatiu per tal de fer-la més accessible. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.ccoc.cat/
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1.2 Òrgans de govern de la Cambra de Contractistes 1 

 

Assemblea General 
 
 
Junta Directiva 

President   

Joaquim Llansó Nores 
 
Vicepresidents  
 

Enric Baucells Vilarasau   DRAGADOS, S.A. 
Fernando Benito Navazo  COMSA, S.A. 
Albert Cots Sarrate   CONSTRUCCIONS COTS I CLARET, S.L. 
Manuel A. Delgado Alamán  ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
Francesc López Hernández   ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

  
Vocals 
 

Josep Maria Barnés i Sabaté  VOPI 4, S.A. 
Jose María Castro Guardiola   OHL 
Orlando de Porrata-Doria Botey COPISA 
Julio de Ramón-Laca AQUAMBIENTE SERV.SECTOR DEL AGUA, S.A. 
Joan Domènech Gregori  CONSTRUCCIONS CALER, S.A. 
Jordi Ferrando Cuadradas   FCC CONSTRUCCIÓN, S.A 
Joaquim García Vidal   FERROVIAL AGROMAN, S.A. 
Ramón Martínez Jorba   VORACYS, S.L. 
Joaquín Osorio Montejo ROGASA CONSTRUC. Y CONTRATAS, S.A.U. 
Òscar Pardo Rubí   CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 
Jordi Puigferrat Chrysler   COPCISA 
Joan Pujol Giralt   CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. 
Patricia Romero Gasa   JOSE ANTONIO ROMERO POLO, S.A. 

 Sandra Rubau Vila    RUBAU TARRÉS, S.A. 
Ana María Sánchez Yubero  COYNSA 2000, S.L. 

 
  
Secretari General 

 
 Ignasi Puig Abós 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
1  A data 31 de juliol de 2020 
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1.3 Relació d’empreses associades a 7 de juliol de 2020 

26 Tram 1: de 0 a 9 milions € 12 Tram 3: de 18 a 36 milions €
1 AGLOMERATS GIRONA, S.A. 47 CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.

2 AGROVIAL, S.A. 48 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.

3 ARCADI PLA, S.A. 49 CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

4 ASFALTOS AUGUSTA, S.L. 50 ELECNOR, S.A.

5 ASFALTOS BARCINO, S.L. 51 JOSE ANTONIO ROMERO POLO, S.A.

6 AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A. (AOCSA) 52 M. Y J. GRUAS, S.A.

7 CERVÓS, S.A. 53 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

8 CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, S.A. 54 RUBAU TARRÉS, S.A.

9 CONSTRUCCIONES CALER, S.A. 55 SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A.

10 CONSTRUCCIONES DECO, S.A. 56 SURIS, S.L.

11 CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, S.A. 57 URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.

12 CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A. 58 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

13 CONTROL DEMETER, S.L.

14 COYNSA 2000, S.L. 13 Tram 4: més de 36 milions €
15 DELTAPUNT 3000, S.A. 59 ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

16 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 60 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

17 ENCOFRADOS J.ALSINA, S.A. 61 AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.

18 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. 62 COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L.

19 HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 63 CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

20 ISIDRE ARCHS, S.L. 64 CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.

21 LANTANIA, S.A.U. 65 COPCISA, S.A.

22 RIGEL OVER, S.L. 66 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.

23 SERVIDEL, S.L. 67 DRAGADOS, S.A.

24 TALLER AURIA, S.C.C. 68 FCC CONSTRUCCION, S.A.

25 VOLTES CONNECTA, S.L.U. 69 FERROVIAL AGROMAN, E. C.

26 XAVIER ALSINA, S.A. 70 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

71 VOPI 4, S.A.

20 Tram 2: de 9 a 18 milions € TOTAL 71

27 AGUSTI Y MASOLIVER, S.A.

28 AZVI, S.A.

29 BENITO ARNO E HIJOS, S.A.U.

30 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

31 CONSTRUCTORA D'ARO, S.A.

32 COTS Y CLARET, S.L.

33 CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

34 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.

35 GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U.

36 INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

37 MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L.

38 OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.

39 OMS-SACEDE, S.A.

40 OSG SERVEIS GRUP, S.L.U.

41 PASQUINA, S.A.

42 ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.

43 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.

44 TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.

45 VIALITAT I SERVEIS, S.L.U.

46 VORACYS, S.L.

SOCIS CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D'OBRES DE CATALUNYA

A 7 de juliol 2020
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1.4 Moviment de socis 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Moviment de socis
NÚM. SOCIS ALTES BAIXES SALDO OBSERVACIONS

Gener 2019 1 0 71 ALTES: Cervós

Febrer 0 0 71

Març 1 0 72 ALTES: Infraestructuras Trade

Abril 0 0 72

Maig 1 0 73 ALTES: Vialitat i Serveis

Juny 0 0 73

Juliol 0 0 73

Agost 0 0 73

Setembre 0 1 72 BAIXES: Viasgon

Octubre 0 2 70 BAIXES: Enseñat i Roca, Hidráulica y Obras

Novembre 0 0 70

Desembre 1 0 71 ALTES: Deltapunt 3000 

Gener 2020 1 0 72 ALTES: Bosch Pascual

Febrer 0 0 72

Març 0 1 71 BAIXES: Tempo

Abril 0 0 71

Maig 0 0 71

Juny 0 0 71

Juliol 0 0 71

Agost 0 0 71

Setembre 0 0 71
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1.5 Presència Institucional 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ajuntament de Barcelona 

Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA) 
Taula de Contractació Pública 

 
 
Agència de Residus de Catalunya 
      Junta de Govern del Cànon de Gestió de Residus de la Construcció 
 
 
Confederació Catalana de la Construcció 

Assemblea General. 
Junta Directiva. 

 
 
Confederación Nacional de la Construcción 

Asamblea General. Vicepresidència 
Consejo de Gobierno. Vicepresidència 
Comisión de Seguridad y Salud Laboral 
Grupo de Trabajo de Contratos Públicos 
 

 
Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 

Comissió Gestora. 
 

 
Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC) 

Assemblea General. Vicepresidència 
Junta Directiva. Vicepresidència 

 
 
Foment del Treball Nacional 

Assemblea General. Vicepresidència 
Junta Directiva. Vicepresidència 
Comitè Executiu. Vicepresidència  
Comissió d’Infraestructures i Equipaments.  
 

 
Fundació per a l’Ordenació del Sector de la Construcció (CONSTA) 

Patronat. Vicepresidència 
 
 
Fundació privada Cercle d’Infraestructures 

Patronat 
 
 

Fundación Laboral de la Construcción 
Consell Territorial de Catalunya 
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Generalitat de Catalunya 
Mesa de Seguretat i Salut Labora en la Construcció a Catalunya 
Pacte Nacional per a la Indústria  
Taula de la Construcció 
Taula Estratègica per al Corredor Mediterrani 

 
 
Gestora de Runes de la construcció, S.A. 

Consell d’Administració. Vicepresidència. 
 

 
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) 

Patronat 
Comissió Construïm Futur 
 

 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya 

Ple 
Comissió Permanent 
Comissió de Classificació Empresarial 
 
 

Ministerio de Fomento 
       Consejo Asesor  
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2. INFORMACIÓ ECONÒMICA DE 
 

LA CAMBRA DE CONTRACTISTES 
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2.1 Liquidació pressupost 2019 
 

CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D'OBRES DE CATALUNYA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019

euros %

QUOTES ORGS. EMPRESARIALS 41.637,08 40.137,08 -1.500,00 -3,6%

PERSONAL 376.488,96 365.926,86 -10.562,10 -2,8%

Salaris 309.044,94 302.744,57 -6.300,37 -2,0%

Seg Social Empresa 67.444,02 63.182,29 -4.261,73 -6,3%

LOCAL 72.679,20 69.220,97 -3.458,23 -4,8%

Lloguer+ Parquing + Renting 56.000,00 55.596,15 -403,85 -0,7%

Reparació i Conservació 1.000,00 0,00 -1.000,00 -100,0%

Electricitat i Aigua 3.500,00 1.821,81 -1.678,19 -47,9%

Telèfon 5.500,00 5.124,41 -375,59 -6,8%

Neteja 6.679,20 6.678,60 -0,60 0,0%

DESPESES CORRENTS 11.700,00 11.658,48 -41,52 -0,4%

Material Oficina 2.300,00 1.955,81 -344,19 -15,0%

Subscripcions i bibliografia 5.000,00 4.867,48 -132,52 -2,7%

Copisteria i Fotocòpies 1.800,00 1.799,98 -0,02 0,0%

Segells i missatgers 500,00 362,30 -137,70 -27,5%

Despeses menors 2.000,00 2.652,23 652,23 32,6%

Despeses financeres 100,00 20,68 -79,32 -79,3%

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 47.000,00 49.811,38 2.811,38 6,0%

Despeses de viatges 5.000,00 3.198,56 -1.801,44 -36,0%

Despeses de representació 4.000,00 3.555,75 -444,25 -11,1%

Assistència a cursos i jornades 1.000,00 0,00 -1.000,00 -100,0%

Xarxa informàtica 11.500,00 16.174,19 4.674,19 40,6%

Assessoraments externs 17.500,00 24.478,43 6.978,43 39,9%

Impostos 1.500,00 879,93 -620,07 -41,3%

Pèrdues per morositat 6.000,00 1.255,50 -4.744,50 -79,1%

Imprevistos 500,00 269,02 -230,98 -46,2%

ACTUACIONS CORPORATIVES 14.000,00 11.406,88 -2.593,12 -18,5%

Organització d'actes 8.000,00 11.406,88 3.406,88 42,6%

Pla de comunicació 6.000,00 0,00 -6.000,00 -100,0%

AMORTITZACIONS 2.300,00 2.844,82 544,82 23,7%

TOTAL DESPESES 565.805,24 551.006,47 -14.798,77 -2,6%

Quotes Socis 626.400,00 625.500,00 -900,00 -0,1%

Ingressos financers 1.500,00 995,99 -504,01 -33,6%

Ingressos extraordinaris 500,00 178,68 -321,32 -64,3%

Altres ingressos 13.800,00 11.444,94 -2.355,06 -17,1%

TOTAL INGRESSOS 642.200,00 638.119,61 -4.080,39 -0,6%

 

SUPERÀVIT (+) / DÈFICIT (-) DE GESTIÓ 76.394,76 87.113,14 10.718,38 14,0%

QUOFICIENT MULTIPLICADOR QUOTES -62.640,00 -62.550,00 90,00 -0,1%

RESULTAT 13.754,76 24.563,14

FONS SOCIAL 460.181,64 469.457,86

Pressupost 

2019
Realitzat 2019

Desviaments
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2.2.- Auditoria exercici 2019 
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INFORME D’AUDITORIA DELS ESTATS 
FINANCERS L’EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE 
DESEMBRE DE 2019 DE LA CAMBRA OFICIAL 
DE CONTRACTISTES D’OBRES DE 
CATALUNYA EMÈS PER UN 
AUDITOR INDEPENDENT
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BNFIX PICH AUDITORES, S.L.P. 

T +34 93 301 20 22         
barcelona.auditores@pich.bnfix.com 
Fontanella, 21, 5º 4ª 
08010 Barcelona 

pich.bnfix.com 

 

 
Informe d'auditoria emès per un auditor independent 

 

A l'Assemblea General de la CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA Per encàrrec de la 

Junta Directiva 
 
 

Opinió 
 

Hem auditat els estats financers adjunts de la CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA, 

que comprenen el balanç simplificat a 31 de desembre de 2019, el compte de resultats simplificats, l’estat de 

canvis en el patrimoni net, la memòria simplificada i el document sobre informació pressupostària corresponents 

a l’exercici anual finalitzat en aquesta data. 

 

En la nostra opinió, els estats financers adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 

patrimoni i de la situació financera de CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA  a 31 de 

desembre de 2019, així com dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i la 

liquidació del pressupost adjunts corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb 

el marc normatiu d’informació financera aplicat per l’Entitat i, en particular, amb els principis i criteris comptables 

en ells continguts. 
 
 

Fonament de l’opinió 
 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb les Normes Internacionals d’Auditoria. Les nostres 

responsabilitats d’acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de 

l’auditor en relació amb l’auditoria dels estats financers del nostre informe. 

 

Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica aplicables a la nostra auditoria dels 

estats financers, que figuren recollits al Codi d'Ètica emès por “International Ethics Standards Board of 

Accountants (IESBA)” i hem complert les altres responsabilitats d'ètica de conformitat amb aquests requeriments. 

 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la 

nostra opinió. 
 
 

Qüestions clau de l’auditoria 

 

Les qüestions claus de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han sigut de major 

rellevància en la nostra auditoria dels estats financers del període actual. Aquestes qüestions han estat tractats 

en el context de la nostra auditoria dels estats financers en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió 

sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.  

 

Hem determinat que no hi ha qüestions clau de l'auditoria que s'hagin de comunicar en el nostre informe. 
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Altres qüestions 
 
Atès que la normativa reguladora que resulta d'aplicació a la CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D'OBRES DE 

CATALUNYA no estableix l'obligació de presentar els estats financers d'acord amb un marc normatiu d'informació 

financera expressament establert, aquest treball no té la naturalesa d'auditoria de comptes regulat en la Llei 

22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes i, per tant, no està inclòs en el seu àmbit d'aplicació i la seva 

normativa de desenvolupament. Hem dut a terme el meu auditoria dels estats financers adjunts de conformitat 

amb les Normes Internacionals d'Auditoria. 

 

Responsabilitat de la Junta Directiva en relació amb els Estats Financers 
 
La Junta Directiva és la  responsable de la preparació i presentació  fidel dels estats financers adjunts, de 

conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que s'han considerat adequat a l'entitat, i del control 

intern que la mateixa consideri necessari per permetre la preparació dels estats financers lliures d'incorrecció 

material, deguda a frau o error. 

 

En la preparació dels estats financers, la Junta Directiva es responsable de la valoració de la capacitat de l’entitat 

per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb 

empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d’empresa en funcionament excepte si la Junta 

Directiva te la intenció de liquidar l’entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa 

realista. 

 

Els responsables de l’orgue de governs de l’Entitat són els responsable de la supervisió del procés d’informació 

financera de l’entitat. 

 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels Estats Financers 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els estats financers en el seu conjunt estan lliures 

d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que conté la nostra opinió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat 

amb les Normes Internacionals d’Auditoria sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les 

incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, 

es pot preveure raonablement que influeixen  en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se 

en els estats financers. 

Com a part d’una auditoria de conformitat amb les Normes Internacionals d’Auditoria, apliquem el nostre judici 

professional i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També: 

 

• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els estats financers a causa de frau o error, 

dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidencia 

d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una 

incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, 

ja que el frau pot implicar col•lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament 

errònies, o l’elusió del control intern. 
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• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar 

procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 

d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 

 

• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions 

comptables i la corresponent informació revelada per la Junta Directiva. 

 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Junta Directiva del principi comptable d’empresa 

en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una 

incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la 

capacitat de la Societat per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una 

incertesa material, es requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent 

informació revelada en els estats financers o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem 

una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data 

de nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que l’entitat  deixi 

de ser una empresa en funcionament. 

 

• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels estats financers, inclosa la informació revelada, 

i si els estats financers representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen 

expressar la imatge fidel. 

 

Ens comuniquem amb la Junta Directiva de l’entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el moment de 

realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència 

significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 
 

BNFIX PICH AUDITORES, S.L.P. 
Inscrita en el ROAC con el nº S0749 
 

 
 

Valentí Pich Rosell (Nº ROAC 11817) 
Soci-auditor de comptes 

15 de juliol de 2020 
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1. ESTATS FINANCERS ANUALS DE L’EXERCICI 2019 
 

1.1 Balanç 
 

1.2 Compte de Pèrdues i Guanys 
 

1.3 Estat de Canvis en el Patrimoni Net 
 

1.4 Memòria 
 
 

 



ACTIU NOTES de la 
MEMÒRIA Saldo a 31/12/2019 Saldo a 31/12/2018 PATRIMONI NET I PASSIU NOTES de la 

MEMÒRIA Saldo a 31/12/2019 Saldo a 31/12/2018

18.775,21 20.412,25 469.457,86 446.426,88 

II. Immobilitzat material 5 12.406,80 14.043,84 A-1) Fons Propis 469.457,86 446.426,88 
I. Fons Social 11 444.894,72 423.832,10 

VI. Inversions financeres a llarg termini 7 6.368,41 6.368,41 
V. Excedent de l'exercici 24.563,14 22.594,78 

539.969,43 498.082,41 89.286,78 72.067,78 

II. Usuaris, patrocinadores i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar 8 1.199,50 5.256,82 IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 89.286,78 72.067,78 

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 0,00 3.766,50 1. Proveïdors 34.980,62 20.086,89 
4. Altres deutors 1.199,50 1.490,32 2. Creditors varis 1.215,00 0,00 

3. Personal 12 29.045,00 28.350,00 
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 
Administracions Públiques 13 24.046,16 23.630,89 

IV. Inversions financieres a curt termini 9 300.000,00 300.000,00 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10 238.769,93 192.825,59 

558.744,64 518.494,66 558.744,64 518.494,66 

BALANÇ SIMPLIFICAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI A 31 DE DESEMBRE DE 2019 DE LA CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D'OBRES DE CATALUNYA

TOTAL ACTIU TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

ACTIU CORRENT 

ACTIU NO CORRENT A) PATRIMONI NET 

C) PASSIU CORRENT 

1



Saldo al 
31/12/2019

Saldo al 
31/12/2018

1. Ingressos per les activitats 574.350,00 599.392,50 

a) Vendes i prestacions de serveis 14 11.400,00 11.400,00 

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 14 562.950,00 587.992,50 

6. Altres ingressos de les activitats 44,94 846,81 

b) Altres ingressos accesoris i altres de gestió corrent 44,94 846,81 

7. Despeses de personal. 14 (365.926,86) (386.860,10)

8. Altres despeses d'explotació. (181.701,26) (189.486,63)

a) Serveis exteriors. (139.672,58) (130.307,55)

a2) Arrendaments i cànons (55.596,15) (54.151,11)

a3) Reparacions i conservació (16.174,19) (11.942,76)

a4) Serveis professionals independents (24.478,43) (16.494,81)

a5) Transports (16.212,29) (16.559,73)

a9) Subministraments (13.624,82) (14.695,13)

a10) Altres serveis (13.586,70) (16.464,01)

b) Tributs (636,10) 0,00 

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 8 (1.255,50) (5.022,00)

d) Altres despeses de gestió corrent 14 (40.137,08) (54.157,08)

9. Amortització de l'immobilitzat. 5 (2.844,82) (2.350,57)

Altres Resultats (90,34) 0,00 

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 23.831,66 21.542,01 

14. Ingressos financers 995,99 1.428,31 

15. Despeses financeres (20,68) (24,61)

II) RESULTAT FINANCER 975,31 1.403,70 

III) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS 24.806,97 22.945,71 

19. Impostos sobre beneficis. 13 (243,83) (350,93)

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 24.563,14 22.594,78 

COMPTES DE RESULTATS SIMPLIFICAT DEL EXERCICI 2019 DE LA CAMBRA OFICIAL DE 
CONTRACTISTES D'OBRES DE CATALUNYA

NÚM. DELS COMPTES Notes de la 
Memòria

(Deure) Haver

2



412.996,99 10.835,11 423.832,10 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

412.996,99 10.835,11 423.832,10 

0,00 22.594,78 22.594,78 

10.835,11 (10.835,11) 0,00 

423.832,10 22.594,78 446.426,88 

0,00 0,00 0,00 

(1.532,16) 0,00 (1.532,16)

422.299,94 22.594,78 444.894,72 

0,00 24.563,14 24.563,14 

22.594,78 (22.594,78) 0,00 

444.894,72 24.563,14 469.457,86 E. SALDO A 31 DE DESEMBRE DE 2019

II. Ajustos per errors 2018

Resultat de la compte de pèrdues i guanys

Aplicació resultat 2017

I. Ajustos per canvis de criteris 2018

D. SALDO AJUSTAT A 1 DE GENER DE 2019

Resultat de la compte de pèrdues i guanys

Aplicació resultat 2018

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL 
ACABAT EL 31/12/2019 DE LA CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D'OBRES DE 

CATALUNYA

Resultat de 
l'exercici TOTAL 

C. SALDO A 31 DE DESEMBRE DE 2018

Fons Social

A. SALDO A 31 DE DESEMBRE DE 2017

I. Ajustos per canvis de criteris 2017 i anteriors

B. SALDO AJUSTAT A 1 DE GENER DE 2018

II. Ajustos per errors 2017 i anteriors

3
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NOTA 1: ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 

La Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (d'ara endavant Cambra) és 
una organització empresarial constituïda per lliure associació d'empreses de la construcció 
que exerceixen activitats econòmiques compreses en aquest sector i en l'àmbit territorial de 
Catalunya. 

 
L’objecte de la Cambra és la representació, gestió, defensa i foment dels interessos 

professionals comuns dels seus membres. 
 
La Cambra es una entitat sense finalitat lucrativa. 
 
La Seu legal de la Cambra es troba al carrer Via Laietana, 32, planta tercera, despatx 314 

de Barcelona. 
 
La Cambra està inscrita en el Dipòsit d’Eleccions i Estatuts de la Delegació Territorial 

de Barcelona, Departament de Treball , Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de 
Catalunya, amb el número 8/574-C. 

 
 
NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓ DE LES ESTATS FINANCERS 
 

a) Imatge fidel 
 

Els estats financers de l’exercici anual acabat a 31 de desembre de 2019 han estats 
preparats per la Junta Directiva a partir dels registres comptables de la Cambra 

 
Donat la naturalesa de la Cambra, per quant es una entitat sense finalitat de lucre, la 

Junta Directiva considera que el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat 
mes adequat, es el contingut en  el Decret 259/2008, del 23 de desembre, pel qual es va 
aprovar el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació 
de la Generalitat de Catalunya, amb l'objecte de reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de l’exercici acabat a la citada data, així com els canvis en 
el patrimoni net de la Cambra. Amb allò que no estigui previst en aquest Pla, es remet el Pla 
General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre. 

 
Malgrat que aquests estats financers no han estat aprovades per l'Assemblea General, la 

Junta Directiva no espera que es produeixin modificacions com a conseqüència de la seva 
aprovació. 
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b) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 

La Cambra ha elaborat els seus estats financers sota el principi d'empresa en 
funcionament, sense que existeixi cap tipus de risc important que pugui suposar canvis 
significatius en el valor dels actius o passius en l'exercici següent. 

 
Per a la preparació de determinades informacions incloses en els presents estats financers 

s'han utilitzat estimacions basades en hipòtesis per quantificar algun element de les 
mateixes. Aquestes estimacions i hipòtesis estan basades en la millor informació disponible 
en la data de formulació dels estats financers. 

 
No hi ha supòsits clau o significatius sobre el futur, així com altres dades rellevants 

sobre l'estimació d'incerteses en la data de tancament de l'exercici, que comportin un risc 
important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius i passius en 
l'exercici següent. 

 
c) Comparació de la informació 

 
La Junta Directiva presenta a efectes comparatius, juntament a les xifres de l’exercici 

2019, les corresponents a l’exercici 2018, sent comparables entre si. 
 
d) Agrupació de partides. 

 
Els estats financers no tenen cap partida que hagi estat objecte d'agrupació en el balanç, 

en el compte de pèrdues i guanys i en l'estat de canvis en el patrimoni net. 
 
e) Elements recollits en diverses partides. 

 
Tots els elements patrimonials (d’actiu i passiu) estan recollits en una única partida del 

balanç. 
 
f) Canvis en criteris comptables. 

 
No s’han realitzat a l’exercici, ajustos els estats financers de l’exercici 2019 per canvis 

en els criteris comptables. 
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g) Correcció d’errors 
 

Els estats financers de l'exercici 2019 inclouen un ajust aplicat directament contra el 
Fons Social com a conseqüència de un error d'exercicis anteriors detectat en l'exercici actual 
i que correspon a un defecte en la dotació a l’amortització del immobilitzat material dels 
anys 2014 a 2018 per import total de 1.532,16 euros. 

 
 

NOTA 3: DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 
 
La Junta Directiva proposarà a l'Assemblea General de la Cambra l’aplicació del 

excedent de l’any 2019 de 24.563,14 euros a Fons Social (excedent l’any 2018 per import 
de 22.594,78 euros). Després de la citada aplicació el Fons Social ascendeix a 469.457,86 
euros (446.426,08 euros l’any anterior). 

 
 

NOTA 4: NORMES DE VALORACIÓ 
 
Les principals normes de valoració seguides en l’elaboració dels estats financers han 

estat les següents: 
 

a)  Immobilitzat intangible 
 
L'immobilitzat intangible està format per “Aplicacions Informàtiques” que es troben 

valorades a preu d'adquisició, net de la seva corresponent amortització acumulada i les 
pèrdues per deteriorament que en el seu cas s'hagin experimentat. A 31 de desembre de 
2018 i 2019, es troben totalment amortitzats. 

 
L’amortització es calcula aplicant el mètode lineal en funció de la vida útil estimada de 4 

anys. 
 

b)  Immobilitzat material 
 

Els béns compresos en l'immobilitzat material estan valorats a preu d'adquisició, net de 
la seva corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament que s'hagin 
experimentat. 

 
Les despeses de manteniment i reparació s'han carregat directament al compte de 

pèrdues i guanys. 



 
 
CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA 
 
Memòria corresponent a l’exercici anual acabat al 31 de desembre de 2019 
 
 

 7 

L'amortització es calcula aplicant el mètode lineal en funció de la vida útil estimada de 
cada element. Els coeficients d'amortització utilitzats han estat els següents: 
 

Instal·lacions ..................................... 10% 

Mobiliari ........................................... 10% 

Equips d’oficina ................................ 20% 

Equips informàtics ............................ 25% 

 
Les inversions realitzades que s'incorporen definitivament a immobles arrendats es 

comptabilitzen com a immobilitzat material. L'amortització d'aquests actius immobilitzats 
es realitza en funció de la seva vida útil estimada o de la durada del contracte de lloguer de 
l'immoble, considerant la seva renovació, el que resulti inferior. 

 
c)  Arrendaments 
 

Els arrendaments es classifiquen com: 
 
Financers: Es classifiquen com arrendaments financers sempre que de les condicions 
dels mateixos es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari substancialment els riscos i 
beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. Al tancament de 
l’exercici no existeixen contractes que per les seves condicions hagin d’estar classificats 
com a “financers”. 
 
 
Operatius: Els pagaments en concepte d'arrendament operatius es carreguen com a 
despesa en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es reporten. 
 

d)  Instruments financers 
 
Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement inicial 

com un actiu financer o un passiu financer, de conformitat amb el fons econòmic de l'acord 
contractual. 
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1. Actius financers: 
 
Tots els actius financers es classifiquen a efectes de la seva valoració en la categoria 

d'actius financers a cost amortitzat. 
 
Els actius financers corresponen a crèdits per operacions comercials o altres actius que 

no són instruments de patrimoni ni derivats, que no tenint un origen comercial el seu 
cobrament és de quantia determinada, tals com a crèdits diferents del tràfic comercial, els 
valors representatius de deute adquirits, dipòsits en entitats de crèdit, bestretes al personal, 
fiances i dipòsits constituïts entre uns altres. 

 
Les regles de valoració d’aquests actius financers són les següents: 
 
Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equivaldrà al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més els costos de la transacció que els siguin directament 
atribuïbles; no obstant aquests últims podran registrar-se en el compte de pèrdues i 
guanys en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
No obstant l'anterior, els crèdits per operacions comercials amb un venciment no 
superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, es valoren tant 
inicialment com posteriorment pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els 
seus fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 
 
Quant a les fiances lliurades, aquestes corresponen a les quantitats pagades als 
propietaris per contractes d'arrendament operatiu, i l'import del qual no difereix 
significativament del seu valor raonable. 
 
Quant a l'epígraf del “efectiu i altres actius líquids equivalents” es registra l'efectiu en 
caixa, dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini amb venciment no superior a 
tres mesos i que no tenen risc significatiu de canvis en la seva valoració. 
 
Valoració posterior: Es valoren  pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es 
comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d'interès 
efectiu. 
 
Els actius financers es classifiquen, com a regla general, en funció dels seus venciments, 

és a dir, com a actius corrents aquells amb venciment igual o inferior a dotze mesos i com a 
actius no corrents els de venciment superior a aquest període. 
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Al tancament de l’exercici es realitzen les correccions valoratives per deteriorament 
necessàries. En particular, i respecte de les correccions valoratives relatives dels deutors 
comercials i altres comptes a cobrar, la Fundació procedeix a calcular les corresponents 
correccions valoratives, cas d’haver-n’hi, en base a anàlisis específiques del risc 
d’insolvència en cada compte a cobrar. 

 
Els actius financers es donen de baixa comptablement quan espiren o s'han cedit els drets 

sobre els fluxos d'efectiu del corresponent actiu financer i són transferits substancialment 
els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

 
2. Passius financers 

 
Tots els passius financers a l'efecte de la seva valoració es classifiquen en la categoria de 

passius financers a cost amortitzat. 
 
Els passius financers comprenen les partides a pagar que té l'Entitat originades per la 

compra de béns i serveis originats per la seva activitat, o també aquells que no tenint un 
origen comercial no poden ser considerats com a instruments financers derivats. 

 
Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equivaldrà al valor raonable de la 
contraprestació rebuda ajustada pels costos de la transacció que li siguin directament 
atribuïbles; no obstant aquests últims podran registrar-se en el compte de pèrdues i 
guanys en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
No obstant l'anterior, els dèbits per operacions comercials amb un venciment no superior 
a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, es valoren tant inicialment com 
posteriorment pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els seus fluxos 
d'efectiu no sigui significatiu. 
 
Valoració posterior: Es valoren  pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es 
comptabilitzen a la compta de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d’interés 
efectiu. 
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Els passius financers es classifiquen com corrents o no corrents en funció que el seu 
venciment sigui inferior o superior a dotze mesos, respectivament, des de la data de 
tancament de l’exercici. 

 
La Cambra dóna de baixa els passius financers o una part del mateix quan s'extingeixen 

les obligacions que els han generat. 
 
e)  Classificació de saldos entre corrents i no corrents 
 

Els actius o passius vinculats al cicle normal d'explotació, el qual no excedeix dels dotze 
mesos, es classifiquen com a corrents. 

 
La resta dels saldos d'actiu i passiu es classifiquen en funció dels seus venciments, és a 

dir, com a corrents aquells amb venciment igual o inferior a dotze mesos i com amb no 
corrents els de venciment superior a aquest període. 

 
f)  Impost sobre beneficis 

 
La Cambra està exempta en la tributació de l'impost de societats, sobre els rendiments 

generats en el desenvolupament de les activitats que constitueixen a l'objecte social. Tal 
exempció no arriba als rendiments obtinguts per l'exercici d'explotació econòmica, o per 
cessió o increment de patrimoni, ni pels rendiments obtinguts per capital mobiliari. Els tipus 
de gravamen aplicables a les operacions no exemptes és del 25%. 

 
L'impost corrent és la quantitat que es satisfà com a resultat de les liquidacions fiscals de 

l'impost sobre el benefici, prenent en compte les bonificacions i deduccions aplicables. No 
existeixen ni actius ni passius per impostos diferits, per tant no figura cap import com a 
impost diferit. 

 
g)  Ingressos i despeses 

 
La imputació de ingressos i despeses es realitza en funció del criteri de meritació, es a 

dir, quan se produeix  la corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb 
independència del moment en què es produeix la corrent monetària o financera derivada 
dels mateixos.  
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h)  Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal. 
 
Les indemnitzacions per cessament es paguen als empleats com a conseqüència de la 

decisió de l'entitat de rescindir el seu contracte de treball abans de l'edat normal de 
jubilació. La Cambra reconeix aquestes prestacions quan es pren la decisió d'efectuar 
l'acomiadament. Al tancament dels exercicis 2018 i 2019, no existeixen provisions per 
aquest concepte. 

 
La Cambra dota provisions per l'import estimat de les pagues extraordinàries meritades 

al tancament de l'exercici. L'import dotat per aquest concepte puja a 29.045,00 euros per 
l’any 2019 (28.350,00 euros l’any anterior).  

 
 

NOTA 5: IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
El moviment de les diferents comptes durant aquest dos exercicis, ha sigut el següent: 
 

    Saldo 1/1/18 Altes 2018 Saldo 31/12/18 Altes 2019 Saldo 31/12/19 
Cost             
Instal·lacions  15.487,11 0,00 15.487,11 0,00 15.487,11 
Equips d'oficines 29.236,82 0,00 29.236,82 0,00 29.236,82 
Mobiliari  45.932,60 0,00 45.932,60 0,00 45.932,60 
Equips informàtics 29.758,51 0,00 29.758,51 2.739,94 32.498,45 
Total   120.415,04 0,00 120.415,04 2.739,94 123.154,98 
         
Amortització Acumulada       
Instal·lacions  -5.381,47 -1.548,71 -6.930,18 -1.548,71 -8.478,89 
Equips d'oficines -29.236,82 0,00 -29.236,82 0,00 -29.236,82 
Mobiliari  -41.500,45 -263,36 -41.763,81 -2.099,04 -43.862,85 
Equips informàtics -27.901,89 -538,50 -28.440,39 -729,23 -29.169,62 
Total   -104.020,63 -2.350,57 -106.371,20 -4.376,98 -110.748,18 
              
Valor comptable 16.394,41 -2.350,57 14.043,84 -1.637,04 12.406,80 

 
 
El detall de les altes de l’any 2019 en la amortització acumulada es la següent: 
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    Dotació 2019 Fons Social 
(1)  Total 

       
Instal·lacions  1.548,71 0,00 1.548,71 
Mobiliari  566,88 1.532,16 2.099,04 
Equips informàtics 729,23 0,00 729,23 
          
Total   2.844,82 1.532,16 4.376,98 

 
(1) Veure nota 2.g. 
 
Al tancament dels exercicis 2018 i 2019 existeixen elements totalment amortitzats i en 

ús, segons el següent detall: 
 

    Any 2018 Any 2019 
        
Equips d'oficines 29.236,82 29.236,82 
Mobiliari  40.263,80 40.563,80 
Equips informàtics 27.950,79 27.950,79 
        
Total   97.451,41 97.751,41 

 
 

NOTA 6: ARRENDAMENTS 
 

Els arrendaments operatius corresponen principalment al lloguer d'immobles, on es troba 
la seu social del la Cambra. Aquest contracte fou subscrit amb data octubre de 2013, amb 
una durada de 10 anys a comptar des de l'1 de Novembre de 2013. 

 
El contracte d'arrendament contempla que una vegada transcorreguts els dotze primers 

mesos del contracte, la Cambra podrà declarar l'extinció del referit contracte mitjançant 
comunicació fefaent amb una antelació mínima d'un mes. En aquest cas, la Cambra tindrà 
l'obligació d'abonar les rendes mensuals, segons el període de vigència del contracte en què 
es declari l'extinció anticipada: 

 
• El segon any un import equivalent a 6 mesos de renda 
• El tercer any un import equivalent a 5 mesos del renda 
• El quart any un import equivalent a 4 mesos de renda 
• El cinquè any un import equivalent a 3 mesos de renda 
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• El sisè any un import equivalent a 1 mes de renda 
 
La despesa de arrendament de l’immoble per aquest any 2019 ha sigut de 50.357,13 

euros i per l’any 2018 fou de 49.085,70 euros. 
 
 

NOTA 7: INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 
 

El saldo al tancament dels exercicis 2018 i 2019 correspon en la seva totalitat a la fiança 
del local arrendat a Via Laietana, la qual figura valorada pel seu valor nominal. 
 
 
NOTA 8: USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES ACTIVITATS I 
ALTRES COMPTES A COBRAR 

 
El detall d’aquesta partida és el següent: 
 

    Any 2018 Any 2019 
        
Associats pendents 3.766,50 0,00 
Associats de dubtós cobrament 45.374,44 45.374,44 
Provisió per insolvències -45.374,44 -45.374,44 
Deutors  1.149,50 1.199,50 
H.P. deutora per IS 109,04 0,00 
Personal  231,78 0,00 
      
Total   5.256,82 1.199,50 

 
Associats de dubtós cobrament 

 
La Junta Directiva va acordar que aquells associats que incorrin en situació concursal 

perdran la condició d'empresa associada quan no atenguin el pagament de quatre quotes 
consecutives. Sense perjudici d'això, i per aplicació del principi de prudència, es procedeix 
al tancament de l'exercici a reconèixer la pèrdua per insolvències sobre el saldo pendent de 
cobrament. 

 
Les pèrdues d’aquest any per insolvències han pujat a 1.255,00 euros i es corresponen a 

una empresa associada que s’ha declarat en concurs de creditors, imputant-se la pèrdua 
directament com incobrable. Les pèrdues de l’any anterior van pujar a 5.022,00 euros. 
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El moviment del compte de provisions durant l’any 2018 ha sigut el següent: 
 

      
Saldo inicial  -40.352,44   
     
Insolvències Any 2018 -5.022,00   
      
Saldo final   -45.374,44   

 
 
NOTA 9: INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 

 
La composició d’aquest epígraf és el següent: 
 

  Any 2018 Any 2019 
    

Imposició a termini 300.000,00   300.000,00   
    

Total  300.000,00   300.000,00   
 
 

NOTA 10: EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 
 
El detall d’aquest epígraf al tancament dels exercicis 2018 i 2019, és el següent: 
 

    Any 2018 Any 2019 
        
Caixa  178,11 2.240,50 
Bancs compte corrent 192.647,48 236.529,43 
        
Total   192.825,59 238.769,93 

 
El saldos en compte corrent son saldos de lliure disposició. 
 
 

NOTA 11: FONS SOCIAL 
 
El Fons social esta format per l’aportació fundacional mes el superàvits i menys els 

dèficits incorreguts des de l’inici de la Cambra.  



 
 
CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA 
 
Memòria corresponent a l’exercici anual acabat al 31 de desembre de 2019 
 
 

 15 

NOTA 12: PERSONAL 
 
El saldo correspon a la previsió de les pagues extraordinàries meritades amb el personal 

de la Cambra. 
 
No hi ha sous pendents de pagament cap dels dos anys. 

 
 
NOTA 13  PASSIUS PER IMPOST CORRENT I ALTRES DEUTES AMB LES 
ADMINISTRACION PÚBLIQUES 

 
D’acord amb la legislació vigent els impostos no han de considerar-se liquidats 

definitivament fins que les declaracions presentades hagin estat verificades per la Inspecció 
de Tributs de l'Estat o hagi transcorregut el termini de prescripció. La Junta Directiva estima 
que no existeixen contingències d'imports significatius que poguessin derivar-se de la 
revisió dels anys oberts a inspecció 

 
Impost sobre Societats 
 
Tal com s'ha indicat anteriorment, la Cambra està exempta en la tributació de l'Impost de 

societats, sobre els rendiments generats en el desenvolupament de les activitats que 
constitueixen l'objecte social. Tal exempció no arriba als rendiments obtinguts per l'exercici 
d'explotació econòmica, o per cessió o increment de patrimoni, ni pels rendiments obtinguts 
per capital mobiliari. 

 
El càlcul de l’impost sobre beneficis de l’exercici és el següent: 

 
    Any 2018 Any 2019 
        
Rendiments subjectes  1.403,70 975,31 
Tipus de gravamen 25% 25% 
Quota íntegra  350,93 243,83 
Retencions i pagaments a compte -459,97 -206,38 
        
A pagar / (tornar)   -109,05 37,45 

 
 

Saldos creditors amb les Administracions Públiques: 
 
El detall d’aquesta partida és el següent: 
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    Any 2018 Any 2019 
        
H.P. Creditora per IS 0,00 37,45 
H.P. Creditora per IVA 598,50 598,50 
H.P. Creditora per IRPF 16.402,71 16.754,48 
Seguretat Social 6.629,68 6.655,73 
      
Total   23.630,89 24.046,16 

 
Impost sobre el valor afegit 
 
D'acord amb les modificacions en matèria de l'impost sobre el Valor Afegit, amb efectes 

1 de gener de 2013, la Cambra ha deixat de repercutir l'IVA a les quotes als seus associats, 
passant a ser considerada com a consumidor final d'aquest impost, i per tant l'IVA suportat 
que fins a l'any 2012 es venia deduint, passa a ser un major cost per a la Cambra. 
 
 
NOTA 14: INGRESSOS I DESPESES 
 
• Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 

 
Corresponen íntegrament a les quotes satisfetes per els membres de la Cambra. Aquest 

any 2019, l’Assemblea General va acordar una aplica un coeficient de 0,90 sobre les quotes 
aprovades, mentre que l’any 2018 el coeficient va ser del 0,93. Aquest decrement en el 
coeficient explicar en gran mesura la reducció d’aquesta partida aquest any 2019. 

 
• Vendes i prestació de serveis 

 
Correspon els ingressos rebuts de Asinca per prestació de serveis. A 31 de desembre de 

2019, restava pendent de cobrament la factura del mes de desembre. 
 

• Altres despeses de gestió corrent 
 
El detall es el següent: 
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      Any 2018 Any 2019 
          
Organitzacions Empresarials  39.637,08 40.137,08 
Pla de Comunicació  14.520,00 0,00 
          
Total     54.157,08 40.137,08 

 
Organitzacions Empresarials 
 
Correspon els pagaments fets a altres organitzacions empresarials de les que la Cambra 

forma part, així com altres aportacions fetes. El detall es el següent: 
 

      Any 2018 Any 2019 
          
Confederació Nacional de la Construcció (1) 14.596,00 14.596,00 
Federació d'Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona 1.500,00 1.000,00 
Foment del Treball Nacional  19.526,08 19.526,08 
Confederació Catalana de la Construcció 200,00 200,00 
Cercle d'Infraestructures  2.000,00 2.000,00 
Institut Tecnologia de la Construcció 1.815,00 1.815,00 
Confederació d'Organitzacions Empresarials de les Terres de Lleida 0,00 1.000,00 
          
TOTAL     39.637,08 40.137,08 

 
(1) Aquesta despesa, tant de l’any 2018 com 2019 ha estat pagada el 12 de juny de 2020. 

 
 
Despeses de personal 

 
El detall és el següent: 
 

    Any 2018 Any 2019 
        
Sous i salaris  316.116,43 302.744,57 
Seguretat Social 70.743,67 63.182,29 
      
Total   386.860,10 365.926,86 
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La distribució del personal entre homes i dones és la següent: 
 

    Any 2018 Any 2019 
        
Homes  3,00 3,00 
Dones  3,84 3,39 
      
Total   6,84 6,39 

 
La distribució per tipus de contracte es la següent: 
 

    Any 2018 Any 2019 
        
Fixes  6,26 5,97 
No Fixes  0,58 0,42 
        
Total   6,84 6,39 

 
 

NOTA 15: ALTRA INFORMACIÓ 
 
• Honoraris auditoria 

 
Els honoraris dels auditors de comptes per a la realització de la auditoria dels estats 

financers han estat de 1.750,00 euros (1.700,00 euros en l’exercici anterior). 
 

• Llei de morositat i terminis de pagament 
 
S’informa que tots els pagaments per operacions comercials s’han fet dins el termini 

legal. 
 

• Retribució de la Junta Directiva 
 
No s’han satisfet remuneracions als de membres de la Junta Directiva, a excepció del 

President de la Cambra. 
 
La retribució del President de la Cambra, la qual va ser aprovada per la Junta Directiva 

amb data 9 de desembre de 2014, ha sigut per l’any 2019 de 80.000,00 euros (mateix import 
que l’any anterior). 
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NOTA 16: FETS POSTERIORS 
 
L'11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de 

Coronavirus COVID-19 una pandèmia i la majoria dels països han adoptat mesures 
restrictives per contenir la propagació. A Espanya, el Govern va adoptar el Reial decret 
463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb una durada de 15 dies naturals, estat 
d’alarma- que s’ha ampliat varies vegades. 

 
Aquesta situació està afectant de manera significativa l'economia global, a causa de 

l'augment significatiu de la incertesa econòmica, evidenciat per un augment en la volatilitat 
del preu dels actius, tipus de canvi i disminució dels tipus d'interès a llarg termini. 

 
Per mitigar els impactes econòmics d'aquesta crisi, el dimecres 18 de març, a Espanya es 

va publicar el Reial decret llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. 

 
L'Entitat ha posat en pràctica un pla de contingències amb l'objectiu de garantir la 

seguretat i salut dels seus empleats, col·laboradors, clients i proveïdors, i s'asseguri alhora el 
correcte desenvolupament de les seves activitats. 

 
Les possibles conseqüències derivades del COVID-19 es consideren un fet posterior que 

no requereix modificar els estats financers de l'exercici 2019, sense perjudici que hagin de 
ser objecte de revelació en aquests estats financers. 

 
A la data de formulació d'aquests estats financer és prematur realitzar una valoració 

detallada o quantificació dels possibles impactes que tindrà el COVID-19 sobre l'Entitat, a 
causa de la incertesa sobre les seves conseqüències, a curt, mitjà i llarg termini. 

 
 

NOTA 17: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 
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euros %
QUOTES ORGS. EMPRESARIALS 41.637,08 40.137,08 -1.500,00 -0,04
PERSONAL 376.488,96 365.926,86 -10.562,10 -2,81%

Salaris 309.044,94 302.744,57 -6.300,37 -2,04%
Seg Social Empresa 67.444,02 63.182,29 -4.261,73 -6,32%

LOCAL 72.679,20 69.220,97 -3.458,23 -4,76%
Lloguer+ Parquing + Renting 56.000,00 55.596,15 -403,85 -0,72%
Reparació i Conservació 1.000,00 0,00 -1.000,00 -100,00%
Electricitat i Aigua 3.500,00 1.821,81 -1.678,19 -47,95%
Telèfon 5.500,00 5.124,41 -375,59 -6,83%
Neteja 6.679,20 6.678,60 -0,60 -0,01%

DESPESES CORRENTS 11.700,00 11.658,48 -41,52 -0,35%
Material Oficina 2.300,00 1.955,81 -344,19 -14,96%
Subscripcions i bibliografia 5.000,00 4.867,48 -132,52 -2,65%
Copisteria i Fotocòpies 1.800,00 1.799,98 -0,02 0,00%
Segells i missatgers 500,00 362,30 -137,70 -27,54%
Despeses menors 2.000,00 2.652,23 652,23 32,61%
Despeses financeres 100,00 20,68 -79,32 -79,32%

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 47.000,00 49.811,38 2.811,38 5,98%
Despeses de viatges 5.000,00 3.198,56 -1.801,44 -36,03%
Despeses de representació 4.000,00 3.555,75 -444,25 -11,11%
Assistència a cursos i jornades 1.000,00 0,00 -1.000,00 -100,00%
Xarxa informàtica 11.500,00 16.174,19 4.674,19 40,65%
Assessoraments externs 17.500,00 24.478,43 6.978,43 39,88%
Impostos 1.500,00 879,93 -620,07 -41,34%
Pèrdues per morositat 6.000,00 1.255,50 -4.744,50 -79,08%
Imprevistos 500,00 269,02 -230,98 -46,20%

ACTUACIONS CORPORATIVES 14.000,00 11.406,88 -2.593,12 -18,52%
Organització d'actes 8.000,00 11.406,88 3.406,88 42,59%
Pla de comunicació 6.000,00 0,00 -6.000,00 -100,00%

AMORTITZACIONS 2.300,00 2.844,82 544,82 23,69%
TOTAL DESPESES 565.805,24 551.006,47 -14.798,77 -2,62%

Quotes Socis 626.400,00 625.500,00 -900,00 -0,14%
Ingressos financers 1.500,00 995,99 -504,01 -33,60%
Ingressos extraordinaris 500,00 178,68 -321,32 -64,26%
Altres ingressos 13.800,00 11.444,94 -2.355,06 -17,07%

TOTAL INGRESSOS 642.200,00 638.119,61 -4.080,39 -0,64%
 
SUPERÀVIT (+) / DÈFICIT (-) DE GESTIÓ 76.394,76 87.113,14 10.718,38 14,03%

QUOFICIENT MULTIPLICADOR QUOTES -62.640,00 -62.550,00 90,00 -0,14%

RESULTAT 13.754,76 24.563,14

FONS SOCIAL 460.181,64 469.457,86

Realitzat 2019
DesviamentsPressupost 

2019

 
 

 
Barcelona, 13 de juliol de 2020 
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2.3 Proposta de pressupost 2020 
 

CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D'OBRES DE CATALUNYA

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2020

QUOTES ORGS. EMPRESARIALS 40.137,08 46.583,08 16,1% 7,9%

PERSONAL 365.926,86 391.399,97 7,0% 66,2%

Salaris 302.744,57 319.501,04 5,5% 54,0%

Seg Social Empresa 63.182,29 71.898,93 13,8% 12,2%

LOCAL 69.220,97 73.900,00 6,8% 12,5%

Lloguer+ Parquing + Renting 55.596,15 56.500,00 1,6% 9,6%

Reparació i Conservació 0,00 1.000,00 - 0,2%

Electricitat i Aigua 1.821,81 3.900,00 114,1% 0,7%

Telèfon 5.124,41 5.500,00 7,3% 0,9%

Neteja 6.678,60 7.000,00 4,8% 1,2%

DESPESES CORRENTS 11.658,48 13.200,00 13,2% 2,2%

Material Oficina 1.955,81 2.300,00 17,6% 0,4%

Subscripcions i bibliografia 4.867,48 5.000,00 2,7% 0,8%

Copisteria i Fotocòpies 1.799,98 2.800,00 55,6% 0,5%

Segells i missatgers 362,30 500,00 38,0% 0,1%

Despeses menors 2.652,23 2.500,00 -5,7% 0,4%

Despeses financeres 20,68 100,00 383,6% 0,0%

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 49.811,38 56.516,01 13,5% 9,6%

Despeses de viatges 3.198,56 4.000,00 25,1% 0,7%

Despeses de representació 3.555,75 3.500,00 -1,6% 0,6%

Assistència a cursos i jornades 0,00 0,00 - 0,0%

Xarxa informàtica 16.174,19 12.861,66 -20,5% 2,2%

Assessoraments externs 24.478,43 29.154,35 19,1% 4,9%

Impostos 879,93 500,00 -43,2% 0,1%

Pèrdues per morositat 1.255,50 6.000,00 377,9% 1,0%

Imprevistos 269,02 500,00 85,9% 0,1%

ACTUACIONS CORPORATIVES 11.406,88 7.000,00 -38,6% 1,2%

Organització d'actes 11.406,88 7.000,00 -38,6% 1,2%

AMORTITZACIONS 2.844,82 3.000,00 5,5% 0,5%

TOTAL DESPESES 551.006,47 591.599,05 7,4% 100%

Quotes Socis 625.500,00 691.200,00 10,5% 97,8%

Ingressos financers 995,99 900,00 -9,6% 0,1%

Ingressos extraordinaris 178,68 500,00 179,8% 0,1%

Altres ingressos 11.444,94 14.456,11 26,3% 2,0%

TOTAL INGRESSOS 638.119,61 707.056,11 10,8% 100%

 

SUPERÀVIT (+) / DÈFICIT (-) DE GESTIÓ 87.113,14 115.457,06 32,5%

QUOFICIENT MULTIPLICADOR QUOTES -62.550,00 -103.680,00 65,8%

RESULTAT 24.563,14 11.777,06 -52,1%

FONS SOCIAL 469.457,86 481.234,92 2,5%

Ppst 2020 / 

Tancament Ppst 

2019

Tancament 

Ppst 2019

Proposta de 

Ppst 2020

Pes de les 

partides
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3.- ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER LA CAMBRA  
 

DE CONTRACTISTES DURANT L’ANY 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

3.1. Activitat institucional 
 
3.1.1. Presència institucional 
 
 

La participació de la Cambra de Contractistes en d'altres entitats la podem dividir en 
dues grans àrees: la d'organitzacions empresarials i la d’altres institucions, públiques i privades. 
 

L'àmbit de les organitzacions empresarials és el nostre àmbit d'actuació natural. Per això 
formem part integrant de les dues organitzacions cúpules a nivell territorial i sectorial. 
 

A nivell territorial, som membres del Foment del Treball Nacional, sent presents en la 
seva Assemblea General, Junta Directiva, el Comitè Executiu i, entre d’altres comissions, en la 
Comissió d’Infraestructures i Equipaments. Destacar que el President de l’entitat ostenta el 
càrrec de vicepresident de Foment del Treball Nacional. A més a més, el President, en la seva 
qualitat de representant de Foment del Treball Nacional, forma part de la Junta de Directiva de 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)  
 

A nivell sectorial, estem integrats en la Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC) i formem part del seu Consejo de Gobierno, assumint el President una de les 
vicepresidències de la mateixa. Així mateix formem part de la Confederació Catalana de la 
Construcció (CCC), entitat que agrupa al conjunt d’organitzacions empresarials de la construcció 
de Catalunya i de la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC), 
entitat que, al seu torn, agrupa a les organitzacions empresarials presents a la província de 
Barcelona i on el President ostenta la vicepresidència de la Federació. 

 
Igualment col·laborem activament amb entitats vinculades al sector com són per 

exemple la Fundació Cercle d’Infraestructures, en l’àmbit de la gestió de les infraestructures, la 
Gestora de Runes de la Construcció S.A., en l’àmbit del medi ambient, l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya (ITeC), en l’àmbit de la innovació i la tecnologia i la Fundación 
Laboral de la Construcción, en l’àmbit de la formació i la prevenció de riscos laborals en el sector 
de la construcció. 
 

Sense voler fer una relació exhaustiva de la resta d’entitats en les que projectem les 
nostres actuacions en defensa dels interessos col·lectius de les empreses associades, sí que 
volem esmentar la nostra presència activa a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de la Generalitat de Catalunya, en els seus tres àmbits d'actuació, el Plenari, la Comissió 
Permanent i la Comissió de Classificació de Contractistes, així com a diversos grups de treball 
específics. 
 
 Cal remarcar l’esforç realitzat per tal de potenciar la presència de l’entitat en els mitjans 
de comunicació, ja sigui mitjançant la difusió dels informes que anualment elabora l’entitat o 
notes de premsa sobre temes d’actualitat que afecten al sector, ja sigui mitjançant la participació 
en jornades o taules rodones, com per exemple: 
 
 - el VII Simposio de Túneles de Carreteras celebrat a Barcelona del 12 al 14 de febrer, 
 
 - el debat organitzat pel diari El Mundo el 8 de maig de 2019, amb el títol ‘Les claus de 
la Construcció, 
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3.1.2. Acció institucional 
 

L’actuació de la Cambra de Contractistes ha consistit en donar a conèixer a les autoritats 
pertinents i a la societat en general la situació que travessa el sector i, en especial, els 
contractistes d’obra pública, la importància que aquest sector ha tingut, té i ha de tenir en la 
recuperació econòmica del nostre país, així com la importància de les infraestructures en la 
qualitat de vida dels ciutadans i la competitivitat de les empreses i en definitiva en el creixement 
de Catalunya. 

 
En aquesta tasca divulgativa s’ha fonamentat en els documents elaborats pels serveis 

tècnics de l’entitat que reflectien la realitat del sector: 
 

- El Sector de la Construcció a Catalunya 2018 i perspectives 2019 
 

- Informe de licitació any 2018 
 

- Informes de licitació trimestrals. 
 

- La concurrència en el mercat d'obra pública 2018 
 

Així mateix l’entitat ha formulat tot un seguit de propostes per al desenvolupament 
d’una autèntica política d’infraestructures i una millora de la contractació pública a Catalunya 
i ha col·laborat activament en la realització de les primeres passes en aquest sentit.  

 
En aquest sentit, des de l’entitat es proposa una política d’infraestructures dissenyada a 

llarg termini, superant els cicles electorals, basat en el pacte entre els responsables del diferents 
grups parlamentaris que permeti la selecció d’aquelles infraestructures bàsiques per al país, 
atenent al seu retorn econòmic, social i mediambiental, i la seva planificació en el temps, 
permetent un ritme inversor més o menys estable, d’un volum equiparable a la de la resta de 
països del nostre entorn – del 2,2-2,3 % del PIB, el que a Catalunya suposaria aproximadament 
uns 5.000 M€/any- que permetés un creixement harmònic i continuat del territori en sintonia 
amb la resta de països del nostre entorn i alhora la consolidació del teixit empresarial del sector. 

 
Quant a les millores en la contractació pública es promou la publicació de la programació 

anual d’obres dels diferents òrgans de contractació, la determinació de l’oferta econòmicament 
més avantatjosa atenent a la relació qualitat preu, i no simplement a la més barata, l’establiment 
amb caràcter general dels criteris per determinar les ofertes presumptament anormals i llur 
estricte aplicació, la dedicació de més recursos econòmics i temporals per a l’elaboració dels 
projectes a licitar, etc. 

 
Per tal de donar a conèixer i promoure aquestes propostes es va participar i/o organitzar 

diversos actes i jornades, d’entre els quals cal destacar la celebració el passat dia 21 de 
novembre de la III Jornada sobre gestió de les infraestructures i els equipaments, que enguany 
tenia per títol Finançant Futur a la qual van participar representants de les diferents 
administracions presents a Catalunya –l’Excm. senyor Pedro Saura, Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, i l’Hble. senyor Damià Calvet, Conseller de Territori i 
Sostenibilitat-, així com representants de la societat civil –senyora Ana Bonet, directora general 
de Autopistas de España, i Francesc Sibina, president de la Cámara de Concesionarios de 
Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), entre d’altres-. L’acte va ser un èxit 
tant pels continguts, com per l’assistència, que gairebé omplí la Sala d’Actes de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports de la UPC. 
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En aquest línia de promoure una transformació del sector de les infraestructures 

l’entitat va constituir, juntament amb l’Associació Catalana d’Enginyeria i Consultoria 
d’Empreses (ASINCA), Foment del Treball Nacional i la Fundació privada Cercle 
d’Infraestructures,  el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya el 15 de maig de 2017 i 
ha participat activament durant tot aquest any 2019 en el seu procés de consolidació, 
col·laborant tant en l’organització dels actes del propi Consell, com promovent la seva 
participació en els diferents fors d’infraestructures, i, en general, facilitant la realització de les 
seves tasques.  

  
En aquest sentit va promoure l’organització de la 3a. Nit de les Infraestructures que 

organitzà el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya i en el decurs de la qual es va lliurar 
el Premi a la millor Infraestructura posada en servei durant l’any 2018, a l’objecte de posar en 
valor davant el sector i la societat la importància i qualitat de les infraestructures per al país.  
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Afegir que l’entitat col·labora activament en la preparació dels informes que elabora el 

Consell respecte de diverses qüestions relatives a les infraestructures a l’objecte de donar veu a 
aquell sector de la societat civil especialitzat en aquest camp amb la finalitat de fomentar el 
debat ordenat i fonamentat en aquesta matèria. En concret, durant aquest any el Consell ha 
presentat els següents documents: 

  
- ‘La col·laboració publicoprivada: un model necessari’ 
- ‘Bones pràctiques en la contractació d’infraestructures’ 
- ‘La rehabilitació d’habitatges: un sector amb gran potencial per desenvolupar’ 
 
D’altra banda l’entitat ha participat molt activament en la Comissió d’Infraestructures i 

Equipaments de Foment del Treball Nacional, la qual, a més d’actualitzar els documents ‘Per un 
nou model de gestió d’infraestructures’ i ‘Catàleg d’infraestructures bàsiques (CAT100)’ i va 
presentar el document titular ‘Per un nou model de gestió dels equipaments a Catalunya. 
Catàleg CAT-Equipaments’ va presentar dos document molt significatius i amb un ressò als 
mitjans de comunicació molt considerable: 

  
- ‘La construcció de les infraestructures estratègiques de Catalunya’, el dia 15 de juliol i    
 
- ‘Propostes de mesures urgents per millorar la inversió i gestió de les Infraestructures a 

Catalunya’ el dia 4 de desembre, 
 
en els quals es fa un repàs de la situació en que es troben les infraestructures a Catalunya posant 
de manifest el dèficit d’inversió patit a Catalunya  els darrers anys, la necessitat de compensar 
aquesta mancança per les diferents administracions responsables i formulant propostes per 
afavorir la seva recuperació. 
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 Abundant en aquesta línia de col·laboració institucional, l’entitat a seguit organitzant, 
conjuntament amb ASINCA, els esmorzars conferència, amb la finalitat d’afavorir la proximitat 
entre el col·latiu d’empreses contractistes d’obres i els principals promotors públics. Durant 
l’any 2019 vam compartir l’esmorzar amb 
 
 - l’Excm. senyor Pedro Saura, secretario de estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, el dia 5 de març,  
 

- l’Il·lma. senyora Janet Sanz Cid, tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona, el dia 2 d’abril, 

 

 
 - el senyor Jose Alberto Carbonell, director general del Port de Barcelona, el dia 17 
d’abril, 
 

- el senyor Agustí Serra, secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, el dia 24 de maig, 
 
 - el senyor Lluís Ridao, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el dia 26 de juny, 
  

- el senyor Albert Civit, director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), el dia 11 d’octubre, 
  

- la senyora Sònia Corrochano, directora de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el 
Prat, el dia 8 de novembre. 
 
 Tota aquesta tasca de difusió de les propostes per al desenvolupament d’una autèntica 
política d’infraestructures i una millora de la contractació pública a Catalunya ha implicat una 
intensa activitat institucional de l’entitat dirigida tant als responsables de les diferents 
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Administracions Públiques que, d’una manera o altre, incideixen en el dia a dia de les empreses 
contractistes d’obres, com del conjunt d’entitats, públiques o privades que tenen relació amb el 
sector de la construcció a Catalunya i els mitjans de comunicació. Aquesta activitat s’ha posat 
especialment de manifest, entre d’altres, en les reunions mantingudes amb les personalitats que 
tot seguit es relacionen per estricte ordre cronològic: 
 
 
- 4/2/2019 El Molt Hble. senyor Joaquim Torra, president de la Generalitat de Catalunya,  

acompanyat de l’Hble. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, i el 
senyor Isidre Gavin, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat. 

 

 
 
- 25/2/2019 El senyor Agustí Serra, secretari d’Habitat Urbà i Territori, i la senyora Judith Gifreu, 

directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
- 1/3/2019 Els senyors Jordi Ayala, gerent de Presidència i Economia, i Miquel Benito, director 

de Coordinació de Contractació Administrativa, de l’Ajuntament de Barcelona, i el 
senyor Ángel Sánchez, director general de BIMSA. 

 
- 7/3/2019 El senyor Pere Calvet, director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

(FGC). 
 
- 8/3/2019 Els senyors Estanislau Roca, vicerector d’Infraestructures i Arquitectura de la 

Universitat Politècnica de Catalunya, i Pedro Díez, director de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports 

  
- 25/3/2019 Els senyors Ferran Falcó, secretari general de Territori i Sostenibilitat, i  Joan Jaume 

Oms, president d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U. 
 
- 27/3/2019 El senyor Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
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- 9/4/2019 La Excma. senyora Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo 
 
- 25/4/2019 La Il·lma. senyora Assumpta Escarp, presidenta de la Comissió de Territori del 

Parlament de Catalunya  
 
- 30/4/2019 El senyor Ángel Sánchez, director general de BIMSA. 
 
- 2/5/2019 Els senyors Joan Bigues, director de Mobilitat i Transports, i Carlos Conill, director 

de Mobilitat Sostenible, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
- 16/5/2019 El senyor José Pablo Martínez, Secretari General de la Confederación Nacional de 

la Construcción. 
 
- 28/5/2019 L’Hble. senyor Pere Aragonés, Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda de la 

Generalitat de Catalunya. 
 
- 29/5/2019 La senyora Isabel Buesa, directora general per a Catalunya de ENDESA. 
 
- 30/5/2019 El senyor Lluis Ridao, director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
- 25/7/2019 Els senyors Lluis Comeron, president, i Francisco Diéguez, director general, de 

l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). 
 
- 30/7/2019 El senyor Manuel Valdés, Gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
 
- 31/7/2019 El senyor Ricard Font Hereu, president del Consell d’Administració de Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya (FGC). 
 
- 13/9/2019 Els senyors Lluis Comeron, president, i Francisco Diéguez, director general, de 

l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). 
 
- 26/9/2019 L’Excm. senyor Pedro Saura, secretario de estado de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda del Ministerio de Fomento. 
 
- 21/10/2019 El senyor Joan Jaume Oms, president d’Infraestructures de la Generalitat de 

Catalunya S.A.U. 
 
- 25/11/2019 Els senyors Juan F. Lazcano, president, Julian Núñez, vicepresident, Francisco 

Ruano, vicepresident, i Jose Pablo Martínez, secretari general, de la Confederación 
nacional de la Construcción. 

 
- 29/11/2019 El President senyor Carlos Prieto, subdelegado del Gobierno Central en Barcelona. 
 
-2/12/2019 El senyor Marc Realp Campalans, director general, i la senyora Susanna Grau i 

Arnau, cap de l’Àrea d’Instrucció d’Expedients, de l’Agència Catalana de la 
Competència. 

 
 Així mateix ha participat activament en els treballs preparatoris i la celebració de fites 
transcendentals per a la societat com la Cimera Catalana d’Acció Climàtica, com pel propi 
sector, con són la Taula de Seguretat en la Construcció i, més recentment, la Mesa de la 
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Construcció que deriva del Pacte Nacional per a la Indústria impulsats per la Generalitat de 
Catalunya a través del Grup de Treball d’Infraestructures i Energia. 
 
  
3.2 Àrea Tècnica 

 

 Contractació pública 
 

 Els serveis tècnics de l’entitat, en col·laboració amb la Comissió Jurídica han fet un 
seguiment acurat de les novetats introduïdes en l’àmbit de la contractació pública.  
 
 Tasca essencial ha estat fer el seguiment al procés d’implementació de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
28 de febrer de 2014; llei llarga, complexa i molt ambiciosa està requerint molts esforços de tots 
els agents implicat per tal de que esdevingui una eina de transformació de la contractació 
pública, superant el vell concepte de mera llei d’aprovisionament a preus baixos en favor d’una 
concepció estratègica de la contractació pública, més professionalitzada, en que es valori, no ja 
el preu, sinó la bondat de l’oferta considerada en el seu conjunt, prenent en consideració 
aspectes econòmics, socials i ambientals.  
 
 En aquest context l’entitat organitzà el dia 12 de març la jornada sobre contractació 
pública titulada ‘Un any de la nova llei de Contractes del Sector Públic, experiències i 
expectatives’ a la qual van participar les senyores Mercè Corretja, directora general de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i Neus Colet, presidenta del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic; si la primera va fer esment dels treballs de la Direcció General 
per tal d’aconseguir una correcta, ambiciosa i homogènia aplicació de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, la segona detallà l’activitat del Tribunal per a garantir la correcta aplicació de la 
Llei.   
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 En aquest mateix context, el secretari general va participar a la jornada organitzada per 
Foment del Treball Nacional el dia 12 de novembre amb el títol ‘Defensa de la competència i la 
seva promoció: Especial referència a la contractació pública’. A la jornada van participar, a més 
a més el senyor Marc Realp, director general de l’Agència Catalana de la Competència, i la 
senyora Beatriz de Guindos, directora de Competencia, i el senyor Joaquín López Vallés, director 
de Promoción de la Competencia, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
 

 
 
 Així mateix hem mantingut reunions constants per tal de fer arribar als principals òrgans 
licitadors les inquietuds i suggeriments, i en ocasions també les queixes, del sector en relació a 
aquest procés d’implementació de la Llei. Sens dubte aquesta és una llei complexa, que obra 
moltes possibilitats d’innovació i transformació però que cal implementar amb el màxim 
consens entre tots els agents per tal d’obtenir el millor resultat per a tots. En aquest sentits han 
estat claus les converses relatives a la determinació de les clàusules socials o dels criteris 
d’adjudicació aplicables pels diferents òrgans de contractació.   
 
 En aquest sentit cal entendre també l’encàrrec efectuat per l’entitat a Price Waterhouse 
Coopers –bufet de reconegut prestigi- per analitzar diverses qüestions específiques en matèria 
de contractació pública a la llum de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
 
 En aquesta línia cal destacar la creació de sengles taules de diàleg amb Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya, S.A.U.  i Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.U. (BIMSA) 
per a la millora de les condicions de contractació d’ambdues empreses i l’establiment de línies 
de col·laboració entre aquelles i les tres entitats empresarials integrants de les taules –el Gremi 
de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i CONSCAT, a més de la pròpia Cambra de 
Contractistes-. Les referides taules es reuneixen periòdicament, havent-se celebrat 11 reunions 
amb Infraestuctures.cat i 3 amb BIMSA. 
  

En altre ordre de qüestions els serveis tècnics de l’entitat, comptant sempre amb el 
suport inestimable de les empreses associades, han continuat fent el seguiment de les 
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condicions de contractació, en la doble basant de fer arribar a les diferents Administracions 
Públiques la veu dels contractistes fent propostes per a la millora de les condicions de 
contractació o, quan això no ha estat possible, formulant el corresponents escrits d’al·legacions 
o recursos. 
 
 Però l’activitat de l’entitat s’ha estès, en general al seguiment de tota normativa que 
afectava al sector de la construcció i en especial de la construcció de les infraestructures. 
 
  
- Àrea Fiscal 

 
El serveis tècnics de l’entitat han dut a terme el seguiment de les novetats legislatives 

en matèria fiscal aparegudes durant aquest any 2019, activitat que s’ha plasmat en les diverses 
circulars laborades al respecte. 

 
Així mateix el 25 d’abril es va celebrar el tradicional Seminari Fiscal que abordà les 

principals novetats fiscals per a l’any 2019, la transformació de les relacions entre el ciutadà i 
l’administració tributària i la creixent importància de la informació no financera de les empreses. 

 

 
  
- Àrea Laboral 

 
 A l’àrea laboral s’ha fet el seguiment de les diferents disposicions normatives dictades 
durant aquest exercici. 
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D’altra banda, l’entitat, en tant que membre de la Federació d’Entitats Empresarials de 
la Construcció de Barcelona (FEC), ha participat a les reunions periòdiques de la Comissió 
Paritària del Conveni col·lectiu de Treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de 
Barcelona, atenent les eventuals consultes formulades i negociant el calendari laboral per a l’any 
2019. 
 

Durant aquest any, a més a més s’han mantingut contactes amb responsables, tant de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, com de la Inspecció de Treball de Catalunya per 
abordar qüestions relatives a la competència deslleial, a la inaplicació del conveni col·lectiu i a 
la prevenció de riscos laborals al sector entre d’altres. 

 
 

- Àrea de Medi Ambient 
 

L’entitat, comptant amb l’ajut i col·laboració de la Comissió de Medi Ambient,  ha fet un 
seguiment constant de les novetats legislatives en la matèria que incideixen d’una manera o 
altra en el dia a dia de les empreses constructores; destacar el seguiment de la implementació 
de les novetats introduïdes en la normativa reguladora de la gestió de residus de la construcció. 

 
D’altra banda, i en marc dels treballs preparatoris i d’implementació de la Cimera Catalana 

d’Acció Climàtica l’entitat està treballant en l’elaboració d’un document de propostes de lluita 
contra el canvi climàtic de l’entitat a partir de les respostes enviades pel conjunt de les empreses 
associades. 

 
 

- Àrea de Seguretat i Salut 
 
L’entitat, a traves de la Comissió de Seguretat i Salut ha fet un seguiment constant de 

les diferents qüestions suscitades en aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals.  
 
D’altra banda l’entitat, en tant que membre de la Confederació Catalana de la 

Construcció ha participat activament en els treballs desenvolupats per la Mesa de Seguretat a 
la Construcció convocada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a la qual ha 
participat l’Administració i els agents socials. Durant aquest any bàsicament s’ha fet el 
seguiment del procés d’implementació dels acord signats el dia 4 de maig de 2017. 
 
 
- Àrea de Responsabilitat Social Corporativa 

 
Durant aquest exercici l’entitat ha continuat col·laborant amb les diferents 

Administracions Públiques en el procés d’introducció de clàusules socials a la contractació 
pública. L’entitat ha participat activament en les diverses taules, municipals i autonòmiques que, 
des de diversos punts de vista han analitzat la forma d’introduir a la contractació pública criteris 
de caràcter social, defensant la introducció de clàusules socialment efectives, proporcionades, 
que cerquessin mecanismes de col·laboració entre l’Administració i l’empresa per a la millora 
social; en aquest sentit cal destacar els treballs realitzats al sí del Grup Tècnic d’Assumptes 
Socials de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya en 
relació a l’aplicació de les clàusules socials que es van concretar finalment a la Directriu 1/2019 
de 19 de juny, per la qual es fixen criteris per a l’aplicació de les clàusules de millores laborals i 
salarials com a criteri de valoració en determinats contractes, aprovada per la Direcció General 
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
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Així mateix ha promogut el coneixement de la Llei 11/2018 d’informació no financera i 
Diversitat, tot destacant la importància que la informació no financera de l’empresa té per 
definir la seva imatge corporativa i la seva manera de relacionar-se amb la societat. En aquest 
sentit en el Seminari Fiscal celebrat el dia 25 d’abril comptà amb la participació del senyor Joan 
Claret, de Bnfix Pich Auditores, qui va destacar la importància que la informació no financera té 
per a les empreses constructores en general, i a les empreses contractistes d’obres en particular 

 

D’altra banda l’entitat ha encetat un projecte per tal de promoure la integració, en les 
degudes condicions, de col·lectius amb risc d’exclusió social al sector de la construcció; per això 
es van mantenir contactes amb entitats del tercer sector de reconeguda trajectòria implicades 
en aquesta tasca, com són Càritas Diocesana de Barcelona i el Casal dels Infants, i amb la 
Fundación Laboral de la Construcción, en tant que entitat paritària per a la formació del sector 
de la construcció. Fruit d’aquests contactes l’entitat signà un conveni de col·laboració amb 
Càritas Diocesana de Barcelona el dia 5 de juliol de 2020 i organitzà, conjuntament amb el Gremi 
de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, una jornada informativa per donar a 
conèixer a les empreses les possibles vies de col·laboració que el referit conveni les ofereix. 

 

En l’àmbit mediambiental l’entitat acordà amb efectes d’1 de gener de 2020 la pràctica 
supressió de la utilització de plàstic d’un sol ús a les oficines de l’entitat. Això ha de comportar 
la contractació d’una font d’aigua i la compra de gerres d’aigua i gots de cartró per substituir les 
ampolles individuals d’aigua –gairebé unes 2.500 a l’any- i els gots de plàstics. 

Així mateix es procedir al reciclatge de les càpsules de cafè, que es dipositen en un 
contenidor específic i es porten periòdicament a la deixalleria. 

 
 
3.3 Seguiment de la licitació pública 
 
 La Cambra de Contractistes, a través del seu Departament d’Estudis, fa un seguiment 
acurat de la licitació pública a Catalunya d’obres i d’aquells serveis que usualment realitzen les 
empreses constructores. 
 
 Aquesta tasca inclou la cerca de la informació, la introducció de dades i el desplaçament 
als principals òrgans de contractació ubicats fonamentalment a la ciutat de Barcelona per assistir 
a les obertures de les ofertes. Tota aquesta informació no només s’envia regularment al conjunt 
d’empreses associades en el format per elles escollit – word, excel, acces- , si no que a més a 
més constitueix la base dels informes que elaboren els serveis tècnics de l’entitat sobre licitació 
pública i condicions de concurrència.  
 
 Aquest seguiment s’inicia amb la detecció i recollida de tots els anuncia de licitació 
d’obres  i serveis que es liciten a Catalunya. Malgrat la seva dispersió en els diferents butlletins 
oficials i plataformes de contractació pública, podem afirmar que el serveis de licitació de la 
Cambra de Contractistes localitza i remet al conjunt de les seves empreses associades la pràctica 
totalitat dels anuncis publicats. 
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ESTADÍSTIQUES DE SEGUIMENT DE LA LICITACIÓ 
 Nombre d’obres  i Serveis 
 

  
2016 

 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Anuncis de licitació 

 
2.553 

 

 
3.819 

 
5.373 

 
5.813 

 
 
 Cal destacar el fort increment detectat en el número de licitacions publicades, que en 
tres anys més que es dobla, en part per l’increment de la licitació pública, principalment en 
l’àmbit de l’administració local, i especialment per la creixen lotització de les licitacions 
públiques com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector 
Públic, que, com es ben sabut, estableix com a regla general l’obligació dels òrgans de 
contractació de dividir en lots les licitacions públiques. 
  
Ara bé, aquest increment en el número de licitacions no es tradueix en un increment 
proporcional del volum de licitació. Així, el volum de la licitació en aquests darrers tres anys ha 
estat: 
 
  
 
ESTADÍSTIQUES DE LICITACIÓ 
 Volum de licitació 
  

  
2016 

 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Import licitació M€ 

 
1.130,4 

 

 
1.655,5 

 
1.671,2 

 
1.947,0 

 
 
 Si posem en relació les dues gràfiques anteriors resulta que  
 
 ESTADÍSTIQUES DE LICITACIÓ 
 Import mitja obra 
 

  
2016 

 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Import mitjà obra/lot € 

 
442.2773 

 

 
433.490 

 
311.036 

 
334.938 

 
 
A mes a més el servei de licitacions ha fet el seguiment de les obertures, per la qual cosa 

no només fa el seguiment dels diferents processos de licitació a través de llurs publicacions a les 
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plataformes, si no també assistint als actes d’obertura de les ofertes dels principals òrgans de 
contractació amb seu a Barcelona o els seus voltants.  

 
Durant aquest any 2019 s’ha fet el seguiment de 1.368 obertures; cal destacar que hores 

d’ara, ni tots els òrgans de contractació publiquen les acte d’obertura d’ofertes, ni, quan ho fan, 
són fàcils de localitzar. 

 
La tasca del servei de licitacions conclou amb les adjudicacions; respecte d’aquestes cal 

recordar que tot i que la seva publicació és obligatòria, cosa que no sempre es compleix, en 
molts casos acumulen importants enrederaments. Durant tot aquest any 2019, l’entitat ha 
informat de 2.129 adjudicacions. 

 
Tot això sense oblidar dona resposta a les peticions d’informació individualitzades de les 

empreses associades.  
 
D’altra banda cal fer esment que durant aquest any 2019 es va obrir un procés de 

avaluació del servei per part de les empreses associades i d’elaboració de propostes de millora. 
Del resultat de les enquestes va resultar una valoració molt positiva del servei –valoració general 
del servei de 8,39 sobre una puntuació màxima de 10- i tot un conjunt de propostes que es van 
recollir a l’informe presentat a la Junta Directiva en la seva reunió de 14 d’octubre qui acordà 
procedir a la seva implementació, motiu pel qual, entre d’altres actuacions, s’està procedint a 
simplificar, clarificar  i homogeneïtzar els informes que s’envien a les empreses, es potencia 
l’obtenció i tractament de les dades a través de la web de l’entitat, es reforça l’equip per tal 
d’ampliar la recollida d’informació d’obertures i adjudicacions, etc. 
 
 
3.4 Seguiment de les condicions de contractació 
 

La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya és una organització empresarial 
que agrupa de forma voluntària a empreses constructores que contracten habitualment amb les 
administracions públiques i llur sector públic a Catalunya. És per això que la normativa 
reguladora dels contractes públics constitueix per a la nostra entitat un element obligat d’estudi, 
matèria d’assessorament a les empreses assocades i objecte de seguiment de la seva aplicació 
pràctica pels diferents òrgans de contractació. 

 
En el marc d’aquest seguiment els serveis tècnics de l’entitat, amb la col·laboració 

indispensable de les empreses associades, han realitzat un seguiment de les condicions de 
contractació dels diferents òrgans de contractació que desenvolupen la seva activitat a 
Catalunya. No ha estat un seguiment complet i exhaustiu; ans al contrari, s’ha fet el seguiment 
d’aquells supòsits en que les empreses associades o els propis serveis tècnics de l’entitat, en 
l’exercici habitual de la seva activitat detectaven circumstàncies dubtoses o irregulars. 

 
En l’exercici d’aquesta activitat l’entitat a emparat, en atenció a cada cas concret, els 

diferents mecanismes de recurs establerts per la normativa reguladora de la contractació 
pública: 

 
- El recurs especial en matèria de contractació. 
- El recurs administratiu. 
- El recurs contenciós administratiu.  
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- Recursos especials en matèria de contractació 
 
La reforma introduïda per la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en la normativa 

reguladora del recurs especial en matèria de contractació, especialment en ampliar el seu àmbit 
objectiu a tota obra d’import superior a 3.00.000 d’euros –abans reservat només per als 
contractes harmonitzats- i determinar la seva gratuïtat  -abans subjecte a Catalunya al pagament 
d’una taxa que, en funció de l’import del contracte, podia arribar a ser de 5.250 euros- han 
afavorit la utilització d’aquest recurs especialment àgil, especialitzat i efectiu. 

 
Durant l’any 2019 l’entitat, conjuntament amb altres entitats, va interposar un únic 

recurs especial contra el plec de clàusules administratives particulars de la licitació del contracte 

‘Execució de les obres del projecte constructiu de la nova estació entre Collblanc i Pubilla Cases de la 
Línia 5 de l’FMB. Arquitectura i instal·lacions. Projecte actualitzat. Fase 1. Clau: TM-09294.A2’ 
aprovat per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U. Com en ocasions anteriors, la 
petició principal consistia en demanar la nul·litat del criteri d’adjudicació consistent en la 
valoració de l’equip responsable de l’obra; sens perjudici de l’existència de supòsits excepcionals 
en que aquesta experiència pugui ser rellevant, l’entitat ha considerat que aquest criteri, en 
obres que no presentin especials singularitats, no aporta una millora significativa de l’oferta i en 
canvi té un clar efecte discriminador en excloure de facto a les petites i mitjanes empreses 
d’aquestes licitacions en no poder competir amb les empreses més grans. El recurs va ser 
desestimat per Resolució de 26 de març de 2019 en considerar el Tribunal que en aquest cas 
concret l’exigència de l’experiència de l’equip d’obra estava degudament justificada a 
l’expedient administratiu. 

 
D’altra banda, aquest any es va resoldre el recurs especial interposat l’any passat contra 

el plec de condicions de la licitació del contracte  ‘Obres del nou casal d’entitats i centre de serveis 
socials Porta Trinitat al Districte de Sant Andreu de Barcelona, amb mesures de contractació 
pública sostenible’ aprovat per BIMSA, pel mateix motiu que l’anterior, per Resolució de 3 d’abril 
de 2019, que en aquest cas sí va estimar les al·legacions de l’entitat. 

 
- Recursos administratius 
 
En el curs d’aquest seguiment, a banda de multitud de gestions telefòniques realitzades 

per aclarir aspectes obscurs inclosos als plecs de clàusules administratives particulars, s’han 
formulat 4 escrits d’al·legacions. 
 

D’aquests, tres, tots ells referits a qüestiones relatives a l’exigència de classificació 
empresarial, van ser estimats per l’òrgan de contractació, és a dir, un 75 % del total. L’altre va 
ser desestimat.  
 
 - Recursos davant la jurisdicció contenciós administrativa 
 

Enguany l’entitat no ha interposat cap recurs contenciós administratiu. Això no obstant 
escara estan en tramitació els dos recursos interposats per l’entitat, conjuntament amb altres 
entitats, durant l’any 2018. També en aquests casos es qüestionava la inclusió com a criteri 
d’adjudicació de la valoració de l’equip responsable de l’obra. 

 
Pel contrari, l’entitat es demandada al recurs contenciós administratiu interposat per 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U. contra la resolució de 28 de novembre de 
2019 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que estima parcialment  les al·legacions 
formulades per l’entitat contra el plac de clàusules administratives particulars de la licitació del 
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contracte “Execució de les obres de nova construcció Escola 1 L a l’Escola El Vinyet de Solsona. 
Clau: PNL-16216”. 

 
 

3.5 Circulars 
 
 Durant l’any 2019 l’entitat va elaborar i distribuir un total de 108 circulars que tot seguit 
es relacionen i que estan permanentment a disposició de les empreses associades a la web de 
l’entitat (zona de socis/documentació/circulars):  
 

 
 
 
 

 
 
 
01/2019  Contractació anual programada 2019. ICO, INCASÒL i INFRAESTRUCTURES.CAT 
 
02/2019 Modificació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Contractació del Sistema 

Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
03/2019 Contractació anual programada 2019. Generalitat de Catalunya 
 
04/2019 Building Information Modelling (BIM) 
 
05/2019 Contractes menors. Instrucció Administració General de l’Estat 
 
06/2019 Índexs oficials de revisió de preus any 2018 
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07/2019 Agència de l’Habitatge de Catalunya. Ajuts a la rehabilitació 
 
08/2019 Índexs oficials de revisió de preus any 2018 
 
09/2019 Bústia de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la 

Contratación 
 
10/2019 Ajuts a la rehabilitació. Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
11/2019 Tipus legal d’interès de demora 
 
12/2019 Classificació empresarial. Acreditació del manteniment de la solvència 

econòmica i financera de les empreses 
 
13/2019 Classificació empresarial. Acreditació del manteniment de la solvència 

econòmica i financera de les empreses. Aclariments 
 
14/2019 Contractació pública i seguretat pública en matèria d’administració digital 
 
15/2019 Classificació empresarial. Acreditació de la vigència de les classificacions 

antigues 
 
16/2019 Ajuts a la rehabilitació per al conjunt urbà de sud-oest del Besòs 
 
17/2019 Tipus legal d’interès de demora 
 
18/2019 Modificació dels límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la 

contractació del Sector Públic 
 
19/2019 Contractació anual programada 2020. Parc Taulí, FGC, IAS, ICRA i VALLTER 
 
 
 

 
 
 
01/2019 Impost sobre els actius no productius. Modificació 
 
02/2019 Impost sobre activitats econòmiques. Modificació del termini d’ingrés en 

període voluntari 
 
03/2019 Model d’autoliquidació de l’impost sobre actius no productius 
 
04/2019 Mesures urgents en matèria tributària 
 
05/2019 Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques 
 
06/2019 Actualització de valors cadastrals 
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07/2019 Modificació de models de declaracions fiscals 
 
 
 

 
 
 

01/2019  Convocatòria distintiu ‘Igualdad en la Empresa’ 
 
02/2019 Imprudència en la construcció. Modificació del Codi Penal 
 
03/2019 Instrucció Tècnica per a la realització del control de producció dels formigons 

fabricats en central 
 
04/2019 Horari d’estiu 2019 
 
05/2019 Cables de telecomunicacions. Requisits de seguretat contra el foc 
 
06/2019 Calendari de dies inhàbils 2020 
 
07/2019 Blanqueig de capitals. Inscripció al Registre Mercantil de persones que presten 

serveis a societats 
 
08/2019 Codi Tècnic de l’Edificació. Modificació 
 
 
 

 
 
 

 
01/2019 Conveni General del Sector de la Construcció. Increments salarials, jubilació 

obligatòria i altres modificacions 
 
02/2019 Calendari de festes locals 2019. Correcció d’errades 
 
03/2019 Convocatòria de vaga general el 21.2.2019 i el 8.3.2019. Criteris a tenir en 

compte per les empreses 
 
04/2019 Cotitzacions socials per a l’any 2019 
 
05/2019 Publicat el Conveni col·lectiu de la Construcció de Barcelona 2017-2021 i les 

taules salarials per l’any 2018 
 
06/2019 Conveni de Tarragona. Publicació de les taules salarials 2019 
 
07/2019 Conveni col·lectiu del sector de la construcció i les obres públiques de Girona. 

Taula de retribució d’hores extra 
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08/2019 Mesures urgents de protecció social 
 
09/2019 Eleccions Generals del dia 28 d’abril de 2019. Participació dels treballadors 
 
10/2019 Mesures urgents d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes 
 
11/2019 Conveni col·lectiu del sector de la construcció de les comarques de Lleida. 

Calendari laboral 2019 
 
12/2019 Conveni General del Sector de la Construcció. Publicació de l’acord d’increments 

salarials, jubilació forçosa i altre modificacions 
 
13/2019 Conveni de Tarragona. Publicació de les taules salarials 2019. Rectificació taules 

salarials 
 
14/2019 Signades els taules salarials per  l’any 2019 del Conveni de la construcció de 

Barcelona 
 
15/2019 Eleccions al Parlament Europeu, locals i al Consell General d’Aran del dia 26 de 

maig de 2019. Participació dels treballadors 
 
16/2019 Registre diari de jornada laboral a la negociació col·lectiva 
 
17/2019 Guia sobre el registre de jornada laboral 
 
18/2019 Conveni de la construcció de Girona 
 
19/2019 Conveni de la construcció de la província de Barcelona. Publicació de les taules 

salarials per a l’any 2019 
 
20/2019 Registre diari de jornada. Orientacions de Foment del Treball Nacional 
 
21/2019 Calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2019. Correcció d’errades 
 
22/2019 Calendari de festes laborals a Catalunya per a l’any 2019 
 
23/2019 Calendari de festes locals 2019. Modificació 
 
24/2019 Conveni col·lectiu del sector de la construcció de els comarques de Lleida. Taules 

salarials 2019 
 
25/2019 Vaga general del 11.10.2019. Criteris a tenir en compte per les empreses 
 
26/2019 Ajornament del pagament de quotes a la Seguretat Social com a conseqüència 

de situacions catastròfiques 
 
27/2019 Festes laborals per a l’any 2020 
 
28/2019 Eleccions Generals del dia 10 de novembre de 2019. Participació dels 

treballadors 
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29/2019 Conveni de la construcció de Barcelona. Taules salarials i calendari laboral per a 
l’any 2020 

 
30/2019 Convenio General del Sector de la Construcción. Registre de jornada 
 
31/2019 Conveni de la construcció de la província de Barcelona. Publicació del calendari 

laboral 2020 
 
32/2019 Conveni de la construcció de la província de Girona. Publicació del calendari 

laboral 2020 
 
33/2019 Conveni de la construcció de la província de Barcelona. Publicades les taules 

salarials 2020 
 
34/2019 Conveni de la construcció de les comarques de Lleida. Publicació del calendari 

laboral 2020 
 
35/2019 Calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2020 
 
36/2019 Conveni de la construcció de la província de Tarragona. Publicació del calendari 

laboral 2020 
 
37/2019 Mesures transitòries en matèria de Seguretat Social. Pròrroga 
 

 
 

 
 
 

01/2019 Signat conveni de col·laboració Cambra de Contractistes – Gestora de Runes de 
la Construcció 

 
02/2019 Guía sobre el registro de huella de carbono 
 
03/2019 Ajuts a la retirada de residus de la construcció que continguin amiant 
 
04/2019 Convocatòria d’ajuts a la retirada de residus de la construcció amb amiant 
 
05/2019 Congreso Internacional de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición 
 

 
 

 
 

 
01/2019 Reducció de cotitzacions per contingències professionals per disminució de la 

sinistralitat laboral. Suspensió temporal 
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02/2019 Reducció de cotitzacions per contingències professionals. Índexs de sinistralitat 
General i Extrema per a 2018’ 

 
03/2019 Amiant. Doblatge de cobertes d’amiant-ciment 
 
04/2019 Exposició a l’amiant 
 
05/2019 Serra circular de taula per a la construcció 
 
 
 

 
 
 
Boletín Oficial del Estado 01/2019   Gener 2019 
 
Boletín Oficial del Estado 02/2019   Febrer 2019 
 
Boletín Oficial del Estado 03/2019   Març 2019 
 
Boletín Oficial del Estado 04/2019   Abril 2019 
 
Boletín Oficial del Estado 05/2019   Maig 2019 
 
Boletín Oficial del Estado 06/2019   Juny 2019 
 
Boletín Oficial del Estado 07/2019   Juliol 2019 
 
Boletín Oficial del Estado 08/2019   Agosto 2019 
 
Boletín Oficial del Estado 09/2019   Octubre 2019 
 
Boletín Oficial del Estado 10/2019   Novembre 2019 
 
Boletín Oficial del Estado 10/2019   Desembre 2019 
 
 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 01/2019 Gener 2019 
 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 02/2019 Febrer 2019 
 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 03/2019 Març 2019 
 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 04/2019 Abril 2019 
 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 05/2019 Maig 2019 
 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 06/2019 Juny 2019 
 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 07/2019 Juliol 2019 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 08/2019 Octubre 2019 
 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 09/2019 Desembre 2019 
 
 
Butlletí Oficial de la Província 01/20219   Març 2019 
 
Butlletí Oficial de la Província 02/20219   Abril 2019 
 
Butlletí Oficial de la Província 03/20219   Maig 2019 
 
Butlletí Oficial de la Província 04/20219   Setembre 2019 
 
Butlletí Oficial de la Província 05/20219   Novembre 2019 
 
Butlletí Oficial de la Província 06/20219   Desembre 2019 
 
 
Butlletí Oficial de la Província Lleida 01/20219  Novembre 2019 
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4.- PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
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4. Presència als mitjans de comunicació 
 
Un dels objectiu prioritaris de l’entitat ha estat la millora de la visibilitat del sector als 

mitjans de comunicació. Aquest objectiu s’ha concretat en diverses línies d’actuació: 
 
- La realització de trobades amb responsables dels principals mitjans de comunicació per 

tal de donar-los a conèixer la realitat del sector i posicionar l’entitat com a referent del sector. 
 
- La intensificació de l’activitat institucional de l’entitat per tal d’esdevenir un referent 

per a la resta d’agents del sector.  
 
- La celebració d’actes, ja sigui de forma individual o conjunta amb altres entitats 

vinculades al sector, per posar en valor el sector de les infraestructures. 
 
- La participació de l’entitat en actes rellevants organitzats per altres agents del sector 

de les infraestructures. 
 
Fruit de tota aquesta activitat l’entitat ha tingut una presencia destacada als diferents 

mitjans de comunicació:  
 

- 15/1/2019   Televisió de Catalunya 
Els contractistes d'obres creuen que els pressupostos de Sánchez no són els que 
Catalunya es mereix 

 
- 15/1/2019   RTVE 
 
- 15/1/2019   RNE 
 
- 15/1/2018   Cadena Ser 

- 15/1/2019   La Vanguardia. ‘La Cámara de Contratistas pide apoyar los PGE aunque "no son 
los que Catalunya merece". La licitación oficial de obras creció un 1% en 2018, 
hasta los 1.671,2 millones.’ 

 
- 15/1/2019   Ara. ‘Els contractistes alerten de l’incompliment crònic de les inversions 

promeses als pressupostos. La licitació de l’Estat l 2018 no va arribar a 253 
milions’ 

 
- 15/1/2019   El mundo. ‘Los contratistas esperan que se aprueben los presupuestos aunque 

Cataluña “merece más.” 
 
- 15/1/2019   El Nacional. ‘Los contratistas consideran que Catalunya vive un “déficit crónico” 

de inversión.’ 
 
- 15/1/2019   Regió  7. ‘La licitació d’obra, per sota de la meitat de la mitjana tot el repunt del 

2018. Les administracions catalanes van posar a concurs obres per 1.671 milions 
d’euros l’any passat.’ 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/els-contractistes-dobres-creuen-que-els-pressupostos-de-sanchez-no-son-els-que-catalunya-es-mereix/video/5813334/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/els-contractistes-dobres-creuen-que-els-pressupostos-de-sanchez-no-son-els-que-catalunya-es-mereix/video/5813334/
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- 15/1/2019   El Món. Via empresa. ‘La licitació d'obres a Catalunya el 2018 és menys de la 
meitat de la mitjana dels 20 últims anys. Les licitacions de la Generalitat cauen 
un 14% l'últim any i els contractistes alerten de "l'escassa" execució de les 
inversions previstes per l'Estat.’ 

 
- 16/1/2019   Expansión. Catalunya. ‘El Estado licitó sólo 250 millones en obras a pesar de las 

promesas. Los concursos públicos en Catalunya subieron un 0,9%, hasta los 1.671 
millones de euros. Los ayuntamientos, en pleno año preelectoral, realizaron 
encargos por valor de mil millones.’ 

- 16/1/2019   El Periódico de Catalunya. ‘La inversión de Fomento en Catalunya no llegó al 
13% del PIB en la última década. Los constructores valoran el incremento que 
registran los presupuestos pero se muestran cautos sobre su aprobación’ 

 
- 16/1/2019   El Punt Avui. ‘Es cronifica el dèficit inversor de l’Estat a Catalunya. Denuncien 

que Foment executa només un 70% del que havia pressupostat. Demanen, però, 
que s’avali el PGE de Sánchez’ 

 
- 20/1/2019   lavanguardia.com. ‘Los gráficos que muestran que no toda la inversión 

presupuestada llega a Catalunya’ 
 
- 21/1/2019   El Punt Avui. A la Tres. ‘La mentida de la inversió’ 
  
- 25/1/2019   La Vanguardia. ‘Llansó se incorpora al consejo asesor de Fomento’ 
 
- 25/1/2019   Aldia.cat. ‘Joaquim Llansó s’incorpora al consell assessor del Ministeri de 

Foment’ 
 
- 25/1/2019   El mercantil. ‘El ministerio de Fomento renueva parte de su Consejo Asesor’ 
 
- 25/1/2019   Europapress. ‘Joaquim Llansó se incorpora al consejo del Ministerio de Fomento 
 
- 25/1/2019   TV3. Els matins. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/joaquim-llanso-no-es-poden-
continuar-contractant-obres-sota-cost-de-produccio-/video/5816068/ 

 
 
- 9/2/2019  La Vanguardia. Economía. ‘El coste de las obras del AVE en la Sagrera se dispara 

un 540%. Las estaciones de alta velocidad en España acumulan un desfase de 
7.637 millones’ 

  
- 10/2/2019   Diari de Tarragona. ‘Faltan 324 días para la desaparición del primer peaje. El 31 

de diciembre expira la concesión de la AP-7 entre L’Hospitalet de l’Infant y 
Alicante, lo que obliga a buscar una solución para el cobro de la tasa para los 
vehículos en este punto del Baix Camp’ 

 
 - 14/4/2019   L’econòmic. ‘Contractació pública encara poc social’ 
 
- 15/4/2019   Expansión Catalunya. El fiel de la balanza. ‘La Cambra de Contractistes anticipa 

un parón inversor en la obra pública hasta 2020 por las sucesivas elecciones’ 
 
- 2/5/2019   Diari Ara: La licitació d'obra pública a Catalunya es desaccelera 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/joaquim-llanso-no-es-poden-continuar-contractant-obres-sota-cost-de-produccio-/video/5816068/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/joaquim-llanso-no-es-poden-continuar-contractant-obres-sota-cost-de-produccio-/video/5816068/
https://www.ara.cat/economia/licitacio-obra-publica-Catalunya-desaccelera_0_2226377509.html
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- 2/5/2019   El Nacional: Sube un 19% la licitación de obras el primer trimestre pero se 
mantiene la desaceleración 

- 2/5/2019  Europa Press: La licitación oficial de obras en Catalunya aumenta un 19% con 
respecto al primer trimestre de 2018 

- 2/5/2019  Regió 7: La licitació d'obres augmenta el 19% entre el gener i l'abril 

- 3/5/2019  Expansión. ‘La licitación de obras públicas sube un 19% entre enero y marzo’ 

- 3/5/2019  La Vanguardia. ‘El cicle electoral impulsa la licitació a Catalunya’ 

- 3/5/2019   Via Empresa. Les municipals frenen la licitació d'obres a les administracions 
locals 

- 8/4/2019   Ràdio Barcelona. El balcó. 
 
- 8/4/2019   Ràdio Barcelona. Aquí amb Josep Cuní 
 
- 9/4/2019   Ara.cat. ‘La manca de pressupostos i les eleccions frenen el sector de la 

construcció’ 
 
- 9/4/2019   betevé. ‘Els contractistes denuncien que l’obra pública s’adjudica a preu inferior 

al cost previst’ 
 
- 9/4/2019   Directo. ‘Un 2019 muy negativo. Los contratistas lamentan el freno político a las 

obras. Las licitaciones caerán este año por falta de presupuestos’ 
 
- 9/4/2019   El Mercantil. ‘El sector de la construcció a Catalunya no arriba el 2018 a la 

mitjana dels darrers 20 anys. “El 2019 serà un any gris”, ha augurat el president 
de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, Joaquim Llansó’ 

 
- 9/4/2019   Naciódigital. ‘Els contractistes d’obra pública preveuen un «any gris» per la 

manca de pressupostos’ 
 
- 9/4/2019   Vilaweb. ‘La CCOC avisa que el 2019 cauran les licitacions del sector públic 

perquè no hi ha pressupostos: “Serà un any gris”. Alerten que la licitació de les 
administracions locals cau un 25 % de l’últim trimestre del 2018 al primer del 
2019, segons dades provisionals’ 

 
- 10/4/2019   La Vanguardia. ‘Los contratistas lamentan el freno político a las obras. Las 

licitaciones caerán este año por falta de presupuestos’ 
 
- 10/4/2019   Expansión Catalunya. ‘Los constructores temen un frenazo’ 
 
- 10/4/2019   El País. Cataluña. ‘Freno en la licitación de obra pública’ 
 
- 10/4/2019   El Periódico. ‘Els consistoris també redueixen la inversió en obra pública. Les 

licitacions han disminuït un 25 % durant el primer trimestre del 2019. Els 
constructors lamenten que el cicle electoral determini el ritme inversor’ 

 

https://www.elnacional.cat/es/economia/sube-licitacion-obras-primer-trimestre-mantiene-desaceleracion_380485_102.html
https://www.elnacional.cat/es/economia/sube-licitacion-obras-primer-trimestre-mantiene-desaceleracion_380485_102.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-licitacion-oficial-obras-catalunya-aumenta-19-respecto-primer-trimestre-2018-20190502170741.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-licitacion-oficial-obras-catalunya-aumenta-19-respecto-primer-trimestre-2018-20190502170741.html
https://www.regio7.cat/economia/2019/05/03/licitacio-dobres-augmenta-19-gener/542203.html
https://www.viaempresa.cat/economia/licitacio-obres-primer-trimestre_1929733_102.html
https://www.viaempresa.cat/economia/licitacio-obres-primer-trimestre_1929733_102.html
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- 10/4/2019   El Punt Avui. ‘Els contractistes avisen del fre en l’obra pública. Les eleccions 
municipals van fer augmentar les inversions locals’ 

 
- 10/4/2019   El Mundo. ‘Advierten del nuevo freno en 2019 a la obra pública’ 
 
- 10/4/2019   La Razón. ‘Nuevo freno de la obra pública en 2019’ 
 
- 10/4/2019   La Mañana. ‘Preveuen bones expectatives per la construcció residencial’ 
 
- 21/5/2019   La Xarxa 

https://www.alacarta.cat/noticiesenxarxa/noticia/j-llanso-la-construccio-es-el-
sector-que-mes-ha-patit 
 

- 13/6/2019   La Vanguardia. Tribuna. ‘Objetivo 100 en las obras’ 
 
- 10/7/2019   Expansión. Catalunya. ‘La licitación se dispara un 39 % peses a las prórrogas de 

las Cuentas’ 
 
-10/7/2019   La Vanguardia. ‘CCOC. La licitación de obra pública en Catalunya crece un 39 % 
 
- 10/7/2019   Diari de Girona. ‘La licitació d’obres publiques creix un 39 % el primer semestre. 

Els contractistes lamenten que el volum continua sent «baix» i avisen que 
«agreuja el crònic dèficit d’inversió»  

 
-17/10/2019  La Vanguardia. ‘La licitación en Catalunya crece un 25 % pese a la prórroga 

presupuestaria’ 
 
- 17/10/2019  Expansión. Catalunya. ‘La licitación de la obra pública sube un 25 % en nueve 

meses. ’ 
 
- 17/10/2019  Ara. ‘La licitació d’obra pública creix un 25 % tot i la manca de pressupost’ 
 
- 17/10/2019  Diari de Girona. ‘La licitació de l’Estat creix un 136 % a Catalunya i l’autonòmica 

el 45 %. Els 445 milions d’inversió de l’administració central queda encara lluny 
de la mitjana de les dues últimes dècades’ 

 
- 17/10/2019  El Nacional. ‘La licitación en ¡Catalunya aumenta pero sigue lejos de los niveles 

de los últimos 20 años’ 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.alacarta.cat/noticiesenxarxa/noticia/j-llanso-la-construccio-es-el-sector-que-mes-ha-patit
https://www.alacarta.cat/noticiesenxarxa/noticia/j-llanso-la-construccio-es-el-sector-que-mes-ha-patit
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Miércoles

Freixenet absorbe 
Canals y Nubiola  
y otras cinco 
empresas filiales P5

HM Hospitales 
inicia las obras de 
remodelación de 
la Clínica Delfos P3

Entrada de la clínica.

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
     21.674,81      +117,56         +0,55%

BCN Global-100



          705,36        +2,73         +0,39%

Márketing

El juego en línea 
se enfrenta a 
restricciones en 
su publicidad P8

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

La CCOC denuncia que los concursos públicos del Gobierno apenas subieron pese a las promesas de 
Rajoy de invertir 4.200 millones en cuatro años y de que los presupuestos preveían 1.350 millones.

En marzo de 2017, el enton-
ces presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, prometió 
que se invertirían 4.200 mi-
llones en cuatro años en Ca-
talunya. Los presupuestos 
del año pasado preveían in-
versiones por 1.350 millones. 
A pesar de ello, la licitación 
del Estado en Catalunya en 
2018 se quedó en 252,5 millo-
nes, según los datos que ayer 
publicó la Cambra de Con-
tractistes (CCOC). La patro-
nal cifra en 1.671 millones de 
euros el importe licitado en la 
comunidad en 2018 (+1%), 
con los ayuntamientos (1.062 
millones) como motor. P6

La red de transporte público 
de la capital catalana y su re-
gión metropolitana en 2018 
alcanzó los mil millones de 
validaciones, su récord histó-
rico. Este resultado está por 
encima de las previsiones de 
las administraciones, que au-
guraban que esta cifra se lo-
graría en 2020. Cercanías 
–que depende de Renfe– es el 
único operador que aún no ha 
recuperado el nivel de usua-
rios precrisis. En el próximo 
año, se reforzará el servicio de 
la línea del Vallès de los FGC y 
el pleno barcelonés decidirá 
este mes si amplía el Tram 
por la Diagonal.  P7

La licitación del Estado en 
2018 se quedó en 250 millones 

Cifras récord en el 
transporte público

Serhs homologa judicialmente 
su refinanciación bancaria
Un juzgado mercantil de 
Barcelona ha homologado el 
pacto que Serhs ha alcanzado 
con un grupo de seis entida-
des financieras para renego-
ciar una deuda de 80 millo-
nes de euros. El juez ha ex-
tendido el pacto a Novo Ban-
co, que estaba en contra de la 
renegociación. P3

El Hospital de Viladecans fue una de las principales licitaciones en 2018.

 La licitación de 
todas las 
administraciones en 
2018 subió un 1%, 
hasta 1.671 millones

 La patronal cree 
que en 2019 los 
nuevos concursos 
no superarán los 
1.500 millones 

El Govern aprobó ayer la entrada de Sixte Cambra, expresidente del Puerto de 
Barcelona, como vocal en el consejo de administración de Cimalsa. Cambra volvió al 
sector privado el pasado diciembre al fichar por Ineo. Enric Ticó, director general, 
ocupará además el cargo de presidente de la empresa pública de logística.  P5

Sixte Cambra entra en el consejo de Cimalsa

‘Start up’ MyPoppins incorpora a su accionariado a Girbau y Brainstorm P4
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Minoryx abre su 
primera filial en el 
extranjero en 
Bélgica P5

Marc Martinell, CEO.

 La red barcelonesa 
supera por primera 
vez los mil millones 
de validaciones 
anuales

 Cercanías es el 
único operador que 
aún no ha alcanzado 
las cifras que tenía 
antes de la crisis

 El grupo de distribución de bebidas ha 
renegociado una deuda de 80 millones con 
un grupo de seis entidades financieras

 El juez ha extendido el acuerdo a Novo 
Banco, que debe prorrogar sus pólizas de 
crédito hasta diciembre de 2022

Jordi Bagó, presidente del grupo Serhs.
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déficit actuales, el Govern di-
fícilmente podrá superar los 
400 millones de nuevas obras 
en los próximos años. 

La CCOC considera que en 
2019 las cifras serán más ele-

vadas en el caso del Estado, la 
Generalitat se mantendrá y 
los ayuntamientos, que sufri-
rán un parón de varios meses 
entre la primavera y el verano,  
bajarán. La entidad pronosti-

ca que la licitación no pasará 
de los 1.500 millones de euros 
este año. Para evitar estos alti-
bajos, los constructores vol-
vieron a insistir ayer en la idea  
de que las inversiones se pla-

nifiquen a diez o quince años 
vista y se consensúen entre 
los principales partidos para 
evitar que un relevo en el Eje-
cutivo central implique re-
plantear todas las obras. La 
patronal pide que la inversión 
en este sector equivalga al 
2,2% del PIB, lo que en Cata-
lunya supondrían 5.000 mi-
llones, o sea, como en 2009, 
año en el que se inauguró el 
Aeropuerto del Prat y las 
obras del AVE en Catalunya 
iban a todo ritmo. 

Por organismos licitadores, 
Infraestructures.cat, Bimsa y 
Adif-Alta Velocidad fueron 
los líderes. El principal con-
trato  fue una obra del Corre-
dor Mediterráneo.

El Estado licitó sólo 250 millones  
en obras a pesar de las promesas
CONSTRUCCIÓN EN 2018/ Los concursos públicos en Catalunya subieron un 0,9%, hasta los 1.671 millones 
de euros. Los ayuntamientos, en pleno año preelectoral, realizaron encargos por valor de mil millones.

Artur Zanón. Barcelona 
Razonaba recientemente un 
alto cargo nombrado en Cata-
lunya por el Gobierno del 
PSOE que, para explicar la 
poca inversión del Estado en 
la comunidad, el principal 
factor no era tanto la crisis, si-
no la poca inercia. Y ponía co-
mo ejemplo de lo contrario la 
construcción del AVE. Por 
ello, mucho va a tener que 
cambiar la dinámica para que 
se cumpla la previsión de in-
vertir 2.051 millones de euros 
en Catalunya en 2019, de 
acuerdo con el proyecto de 
Presupuestos para este ejerci-
cio que ha presentado el Go-
bierno y que, de momento, no 
tiene apoyos suficientes para 
salir adelante. 

En 2018, el Estado licitó 
obras en Catalunya por 252,5 
millones de euros, un 16% 
más que en 2017, según los da-
tos que ayer publicó la Cam-
bra de Contractistes d’Obres 
(CCOC).  Su presidente, Joa-
quim Llansó, recordó que es-
tas cifras contrastan con el 
compromiso que adquirió el 
Gobierno de Mariano Rajoy, 
en marzo de 2017, de destinar 
4.200 millones para obras en 
Catalunya durante cuatro 
años, lo que supondría, ya en 
2018, una licitación sensible-
mente superior.  

De hecho, los Presupuestos 
de 2018 preveían una inver-
sión de 1.350 millones, y la eje-
cución podría ser inferior al 
50%, según la CCOC. Llansó 
subrayó que los concursos de 
obra pública del Estado se 
han mantenido en niveles si-
milares desde 2010, a pesar de 
que en La Moncloa ha habido 
presidentes del PP y del 
PSOE.  

Pequeño incremento 
El Estado se mantuvo como la 
administración que menos li-
citó. En total, salieron a con-
curso público actuaciones por 
valor de 1.671 millones de eu-
ros (sin IVA), lo que supone 
un avance del 0,9%. Esta subi-
da se debe, por una parte, al 
Gobierno central, y también a 
los ayuntamientos, que vol-
vieron a liderar las adjudica-
ciones, con más de mil millo-
nes de euros (ver cuadro ad-
junto) en un año preelectoral. 

En cambio, la Generalitat 
redujo sus concursos en un 
14%, hasta los 350 millones. 
Los contratistas piensan que, 
con la deuda y los límites de 

Expansión. Barcelona 
El  Índice de Precios del Con-
sumo (IPC) cayó tres décimas 
en Catalunya en diciembre y 
cerró 2018 con una subida de 
los precios del 1,4% en com-
paración con el año anterior, 
según los datos publicados 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

En el conjunto de España, 
la inflación bajó un 0,4% en 
diciembre y recortó cinco dé-
cimas su tasa interanual, has-
ta el 1,2%, su menor nivel des-
de el pasado mes de abril de-
bido al descenso de los pre-
cios de los carburantes, del 
gasóleo para calefacción y de 
los servicios de alojamiento. 

Catalunya se sitúa entre las 
comunidades autónomas con 
una tasa interanual más ele-
vada, compartiendo esta subi-
da del 1,4% con Canarias y la 
Comunidad de Madrid, mien-
tras que en el extremo opues-
to se sitúan Melilla, con des-
censos del 0,3%, y Ceuta y Ba-
leares, con un 0,7%. 

Los precios que más subie-
ron durante el año pasado 
fueron los de la vivienda, con 
un 3,1%, seguidos de comuni-
caciones (+2,1%) y de hoteles, 
cafés y restaurantes (+2%). 
También aumentaron los 
precios de los alimentos y be-
bidas no alcohólicas (+1,6%), 
mientras que los de bebidas 
alcohólicas y tabaco aumen-
taron  un 1,4%. En general, to-
dos los elementos de la cesta 
de la compra se anotaron in-
crementos a excepción del 
sector del ocio y cultura, con 
un descenso del 0,2%. 

CCOO y UGT reclamaron 
medidas para recuperar la ca-
pacidad adquisitiva de los ca-
talanes perdida durante la cri-
sis como pueden ser aumen-
tos salariales, la reversión de 
las reformas laborales, y la 
sostenibilidad y garantía del 
sistema de pensiones.

El IPC cae 
tres décimas  
y cierra el  
año con un 
alza del 1,4%

El precio de la vivienda aumentó 
un 3,1% en Catalunya.

El contrato de los interiores 
del Campus Administrativo 
del Govern fue una de las 
principales licitaciones el 
pasado ejercicio.El

en
a 

R
am

ón

La CCOC recuerda 
que las cuentas del 
Estado preveían 
invertir 1.350 
millones en 2018

LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN CATALUNYA

Fuente: Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) Expansión

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de la licitación, en millones de euros.
Estancamiento de los concursos

En millones de euros.
Principales concursos

Nota.Todos los importes son sin IVA

Millones de euros. Evolución
2018/2017 (%)

¿Cuánto licita cada
administración?

Local

Autonómica

Central

1.062,6

356,1

252,5

3,7

-14

16

Adif-AV
Consorci Besòs-Tordera
Infraestructures.cat
Cilsa
Cilsa
Infraestructures.cat
Ayto Vilanova
Aena
Infraestructures.cat
Infraestructures.cat

Ancho estándar Corredor Mediterráneo.Tramo Castellbisbal-Martorell
Reducción de nutrientes y tercer decantador. EDAR La Llagosta
Hospital de Viladecans. Instalaciones. Lote 1
Construcción nave logística parcela BZ2.A1 en la ZAL
Construcción nave lostícia parcela 14b, 15 y 16b en El Prat
Obras de distribución de interiores Campus Administrativo Generalitat
Concesión servicios eficiencia energética
Adaptación Terminal A.Aeropuerto de Reus
C-58.Ampliación calzada lateral Sabadell-Terrassa
Nueva estación en la L5 (Metro) entre Collblanc y Pubilla Cases

PresupuestoOrganismo Descripción

68,9

23,7

23,1

16,7

15,5

14,8

13,7

13,6

12,9

12,5

En millones de euros.
Principales organismos licitadores

Infraestructures.cat

Bimsa

Adif-Alta Velocidad

Cilsa

Àrea Metropolitana

Aena

Ferrocarrils

Metro

Consorci Educació BCN

Diput BCN. Infraestruct

164,5

135,6

72,1

40,9

39,8

39,2

36,9

31,8

31,4

28,9

7.500,4

8.064,7

5.736,6
3540,9

1.043,4 797,4 1.082,7 1.687,5 1.148,8 1.130,5 1.655,6 1.671,2

La patronal de las 
constructoras teme 
que la licitación total 
bajará de los 1.500 
millones en 2019

El pasado ejercicio fue 
récord en la licitación de 
servicios, con 2.912 millones 
de euros, distribuidos en 
1.264 contratos. La CCOC 
registra esta actividad 
–complementaria, cada vez 
más, del negocio de las 
constructoras– desde 2016. 
En ese ejercicio y en 2017 el 
importe se había quedado 

en torno a los 500 millones 
de euros. Que en 2018 se 
haya multiplicado por 6,5 se 
explica por la licitación del 
contrato de limpieza del 
Ayuntamiento de Barcelona 
por 2.233 millones de euros, 
en cuatro lotes (este mismo 
contrato, en 2008, salió a 
concurso por 1.890 
millones). Los siguientes 

contratos de mayor importe, 
ya a mucha distancia, fueron 
un acuerdo marco de 
eficiencia en el alumbrado 
público de los 
ayuntamientos catalanes, 
por 65 millones de euros, y 
el mantenimiento de las 
instalaciones de tratamiento 
de equipaje en El Prat, por 
44,5 millones.

Un año récord en la licitación de servicios
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ABENGOA (B) : 0,0054 (3,85 %) ABENGOA A : 0,0180 (0,56 %) ACCIONA : 79,7000 (-0,38 %) ACERINOX : 9,2480 (0,96 %)

El dèficit inversor de l’Estat a Catalunya ja és un mal crònic. Segons dades
fetes públiques ahir per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres (CCOC),
entre el 2010 i el 2017 (últim any del qual es tenen dades), el grup Foment,
que representa el gros de les inversions en infraestructures, no ha executat
més del 70% de mitjana del que tenia pressupostat al Principat. Així, en ter-
mes regionalitzables,  en aquest període a Catalunya només ha arribat un
12,8% del total de l’Estat, és a dir, més de sis punts per sota de la ponderació
del territori català en el PIB estatal, que es calcula en un 19,2%. Per acabar-
ho d’adobar, el president de la CCOC, Joaquim Llansó, va alertar que, mal-
grat les promeses com ara la “pluja de milions” (uns 4.000) anunciada per
l’anterior president espanyol, Mariano Rajoy, aviat farà dos anys, el 2018 va
pel camí de convertir-se en el mínim històric d’execució dels PGE a Catalu-
nya, segons el còmput dels primers sis mesos de l’any, en què només s’han

El corredor mediterrani és una de les obres amb la inversió més estancada A.
LLORENS / ARXIU.
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destinat uns 320 milions del total compromès, és a dir, un 24%.

Llansó també va mostrar preocupació pel baix dinamisme de la licitació de
les diferents administracions públiques que impliquen el sector constructor
a Catalunya, que van créixer un escàs 0,9% l’any passat fins a un total de
1.671,2 milions, molt lluny de l’objectiu que la CCOC considera òptim i que
estaria al voltant d’uns 5.000 milions anuals,  que equivalen aproximada-
ment a un 2,2% del PIB català.

Durant l’any que acabem de tancar va salvar els mobles l’impuls de l’admi-
nistració  local,  que,  gràcies  al  context  preelectoral  de  les  municipals  del
maig, ha fet que els ajuntaments hagin posat a licitació gairebé el doble en el
bienni 2017-18 que en anys anteriors. Concretament, l’any passat van ser les
institucions que més projectes van treure a concurs a Catalunya, per un va-
lor total de 1.062,6 milions. Els contractistes, no obstant això, creuen que
aquesta empenta es diluirà un cop passades les eleccions.

Mentrestant, la Generalitat, amb 356,1 milions licitats l’any passat, “fa el que
pot”,  segons Llansó,  que  es  va  mostrar  comprensiu  cap  a  les  limitacions
pressupostàries de l’executiu català, que va ser l’única que va reduir el volum
de licitacions respecte al 2017, prop d’un 14%, però que tanmateix en termes
absoluts va superar la xifra estatal.

Davant d’aquestes dades i la seva evolució, Llansó va reclamar que la licita-
ció d’obra pública i l’execució pressupostària es mantingui estable i que es
compleixin els compromisos d’inversió independentment dels relleus a les
institucions, “com passa en altres països”. Com a exemple de la situació críti-
ca, el president de la CCOC va recordar que la dada total de licitació de l’úl-
tim exercici queda molt per sota, de fet és menys de la meitat, de la mitjana
dels últims 20 anys, que voreja els 3.750 milions.

Malgrat tot i a despit de l’escassetat de la partida assignada a Catalunya en el
pressupost aprovat pel Consell de Ministres del govern de Pedro Sánchez,
que tampoc abasta  la  necessària inversió equivalent  al  pes  català  al  PIB,
Llansó es va mostrar partidari de donar-hi suport, ja que “són una millora”
substancial respecte als últims anys, tot i no ser el que “es mereix Catalu-
nya”.
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Se acercan las municipales y se nota
incluso en las obras licitadas. La
licitación de obras públicas en
Catalunya llegó a los
de euros en el 2018, un  que el
año anterior, gracias al impulso de la
administración local a causa de la
proximidad de las elecciones. Así lo ha
explicado el presidente de la Cámara de
Contratistas de Obras de Catalunya
(CCOC), , que ha
presentado hoy el informe de licitación
de obras y servicios a Catalunya en el
2018. Con todo, la entidad ha criticado

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y servicio al navegar en ella. Al navegar o
utilizar nuestros servicios acepta el uso que hacemos de ellas. Puede cambiar la configuración de cookies en cualquier
momento. Más información Aceptar y continuar

Los contratistas consideran que Catalunya vive un "déficit crónico" de in... https://www.elnacional.cat/es/economia/contratistas-catalunya-deficit-cr...

1 de 10 16/01/2019 14:13



La administración local licitó obras por
valor de 1.063 millones de euros, un 4%
más que el año anterior y el 64% del
total licitado en Catalunya, lo cual,
según Llansó, se debe al hecho de que
este año se celebren elecciones
municipales, por lo que no prevé que
tenga continuidad una vez pasados los
comicios. Por otra parte, la licitación de
la Generalitat disminuyó un 14% en el
2018, hasta los 356 millones de euros,
un 21% del total y, aunque la licitación
de la Administración General del Estado
(AGE) aumentó un 16%, sólo representó
el 15% del total y fue de 253 millones "lo
cual no corresponde a las promesas que
se hicieron en los presupuestos".

Llansó ha apuntado que la ejecución
presupuestaria de inversiones reales del
Estado también ha sido escasa ya que de
enero a junio del 2018 se invirtieron 319
millones de euros en Catalunya, el
24,3% de los 1.312 millones de euros de
inversión inicial consignada en los
presupuestos, porcentaje similar al
ejecutado en el resto de España.

En los años 2015, 2016 y 2017, la
ejecución de las inversiones reales fue
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inversión del Estado en Catalunya es
"fundamental" para la competitividad
de la economía catalana ya que las
infraestructuras de su competencia son
todas de carácter estratégico para su
desarrollo.

Llansó ha insistido en recordar que la
licitación del 2018 ha sido, como el
2017,

 lo cual muestra, según su
opinión, que el "déficit" de inversión en
Catalunya "empieza a ser crónico". Por
eso, ha vuelto a pedir una licitación de
obras "mínima, regular y recurrente de
todas las administraciones" de

 al año para Catalunya,
aproximadamente el 2,2% del PIB, para
poder satisfacer las necesidades en
infraestructuras económicas y sociales.

Los contratistas han insistido en pedir
que las infraestructuras se planifiquen a
medio y largo plazo,
independientemente de los periodos
electorales, en función de su demanda y
de ser previamente evaluadas según
criterios de coste-beneficio que
aseguren su rentabilidad económica,
social y ambiental.

Aunque ha celebrado el incremento de
la inversión del Estado en Catalunya
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todavía no representa el 19,2% que
aporta la economía catalana al PIB
español. Además, según los contratistas,
entre los años 2010 y 2017, Catalunya
ha recibido un 12,8% de la inversión del
grupo Fomento, delante del 19,2% que
le correspondería por su aportación a la
economía española, "con una media de
unos seis puntos porcentuales por
debajo".

Por otra parte, durante el año 2018 la
licitación de servicios que han sido de
interés por parte de las empresas
constructoras y sus grupos llegaron a
los 2.912 millones de euros, un 551%
más que el año anterior, gracias
también a la actividad de los entes
locales. La recogida de residuos
municipales y limpieza de espacios
públicos en Barcelona (2019-2027)
por 2.233,3 millones de euros han
hecho del 2018 un año "excepcional".
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GBfoods acorda l’adquisició de
Continental Foodsper 970milions
El fabricant de Gallina Blanca aposta per Europa i pujarà les seves vendes un 50%

LALO AGUSTINA
Barcelona

GBfoods, la divisió de sopes i
brous del grup Agrolimen –amb
marques com Gallina Blanca,
Avecrem, El Pavo, Star, Yateko
mo i Jumbo, entre d’altres– ulti
ma la compra de la belga Conti
nental Foodsperuns 970milions
d’euros, segons van assegurar
ahir fonts financeres. L’operació
encara no està tancada, però tant
GBfoods comCVC, el fons de ca
pital risc propietari deContinen
tal Foods, van dir ahir en un co
municat conjunt que han entau
lat negociacions finals exclusives
per realitzar la transacció des
prés de l’oferta en ferm de la pri
mera.
Si res no es torça en les prope

res setmanes, a la tercera anirà la
vençuda. GBfoods va licitar per

l’antiga divisió de Campbell
Soup el 2013, però llavors –amb
l’economia europea i espanyola
encara recuperantse de la Gran
Recessió– no va ser prou agressi
va o ambiciosa per guanyar i el
fons britànic CVC Capital Part
ners va serne el triomfador des
prés de desemborsar 400 mili
ons. El 2017 ho va tornar a inten
tar, però tampoc no hi va haver
tracte amb CVC.
Ara, sis anys després del

primer intent i després d’una
subhasta coordinada pel banc
d’inversió UBS, ja hi ha tracte.
GBfoods, que fa uns mesos va
tancar la seva planta de Sant
Joan Despí i va acomiadar 70
treballadors, pagarà més del do
ble del que va poder abonar el
2013 per l’empresa. La compra
venda és considerada estratègica
per a la família Carulla, propietà

ria d’Agrolimen, i l’equip direc
tiu de la seva divisió d’alimenta
ció humana, un dels dos pilars
del grup juntament ambAffinity,
l’alimentació animal.
Continental Foods té tot el que

necessita la companyia catalana
per aconseguir el seu gran objec
tiu de consolidarse com un ju

gador de primer nivell en el sec
tor a Europa. L’empresa objecte
de l’adquisició –amb seu a Bèl
gica i una forta presència en
mercats com els de França, Ale
manya, Suècia i Finlàndia– té
més de 1.000 treballadors i fac
tura uns 400 milions. Les seves
marques principals són Liebig,

Royco, D&L, Erasco i Bla Band.
Continental Foods és gran per

a GBfoods, que és present en 50
països, té 2.000 empleats i factu
ra uns 800 milions, però també
molt complementària. A més,
l’antiga Gallina Blanca ha de
mostrat històricament que sap
pair bé les adquisicions, tant les
petites (com la d’El Pavo, que da
ta del 2001) com les grans (la ita
liana Star, el 2007).
Ara, el repte serà important,

perquè, encara que Continental
Foods té un volumconsiderable i
és molt rendible, el desemborsa
ment obligarà GBfoods a assu
mir un risc també molt impor
tant. Fonts financeres van afir
mar ahir que CaixaBank,
Santander i BBVA –juntament
amb un banc estranger– atorga
ran el finançament amb un crè
dit sindicat.

Ignasi Ricou, conseller delegat
de GBfoods, va dir ahir que “es
tem molt il∙lusionats per haver
entaulat negociacions finals ex
clusives per a la compra de Con
tinental Foods, un gran grup
amb un perfil i una cultura molt
similars als de GBfoods i que
opera en mercats complementa
ris amb marques culinàries lo
cals i que compta amb una llarga
tradició i amb un gran equip”.
Per la seva part, Steven Buyse,
soci de CVC Capital Partners, va
afegir: “Ens sentim orgullosos de
la transformació que l’equip de
Continental Foods ha dut a ter
me aquests anys en aquesta em
presa fantàstica”. Entre els re
quisits per al tancamentdefinitiu
de l’operació hi ha, òbviament,
l’obtenció del dictamen favora
ble de les autoritats europees de
la competència.c
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Seu de GBfoods a Barcelona

El cicle
electoral
impulsa la
licitació a
Catalunya
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

El cicle electoral d’aquesta
primavera va impulsar la lici
tació d’obres en el primer tri
mestre a Catalunya en termes
interanuals. En els tres pri
mers mesos de l’any es va lici
tar per valor de 462 milions,
un 19%més.
D’aquesta quantitat, pràcti

cament la meitat va provenir
de les administracions locals.
És habitual que a les portes
d’unes eleccions s’incrementi
la dotació per a infraestructu
res. No obstant això, en ter
mes absoluts en els tres pri
mersmesos de l’any les corpo
racions locals van licitar per
valor de 231,5 milions, una
quantitat un 5% inferior a la
de l’any anterior, segons les
dades de la Cambra Oficial de
Contractistes d’Obres
(CCOC).
La licitació de l’Administra

ció central a la comunitat va
créixer un 145%, fins als 122
milions.Mentrestant, laGene
ralitat va destinar 108,6 mili
ons, un 13%més.
La Cambra de Contractistes

va alertar que la xifra de 462
milions d’inversió licitada per
les tres administracions públi
ques “ésmolt inferior a la mit
jana dels últims 20 anys, que
és d’uns 940 milions trimes
trals”.
La licitació és un bon indi

cador per mesurar l’execució
de les obres públiques perquè
habitualment des que es licita
una obra fins que efectiva
ment comença no solen passar
més de quatre mesos.
La CCOC va reiterar ahir

que segons el seu parer és ne
cessari que “les infraestructu
res es planifiquin amitjà i llarg
termini (10 o 14 anys), inde
pendentment dels períodes
electorals.c

A LA TERCERA, LA VENÇUDA

GBfoods, que va
intentar la compra el
2013 i el 2017, creu que
és un pas estratègic

UN CONGLOMERAT POTENT

El grup resultant
facturarà uns
1.200milions i tindrà
més de 3.000 empleats

Generalitat de Catalunya
DEPARTAMENTDETERRITORI

I SOSTENIBILITAT

ANUNCI
Expedient: 2016 / 060651 / C
El conseller de Territori i Sostenibilitat en data 17

d’abril, va resoldre aprovar inicialment el Pla direc-
tor urbanístic Vies Blaves, formulat per la Secreta-
ria d’Hàbitat Urbà i Territori, que afecta els munici-
pis d’Argençola, Cabrera d’Anoia, Capellades,
Copons, Igualada, Jorba, la Pobla de Claramunt, la
Torre de Claramunt, Piera, Rubió, Santa Margarida
de Montbui, Vallbona d’Anoia, Veciana i Vilanova
del Camí, de la comarca de l’Anoia; Gelida, Sant
Sadurní d’Anoia i Subirats, de la comarca de l’Alt
Penedès; Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató,
Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i
Sant Esteve Sesrovires, de la comarca del Baix Llo-
bregat; Castellbisbal, de la comarca del Vallès Oc-
cidental; Calders, de la comarca del Moianès,
Artés, Balsareny, Callús, Cardona, Castellbell i el
Vilar, Castellgalí, el Pont de Vilomara i Rocafort,
Gaià, Manresa, Monistrol de Montserrat, Navar-
cles, Navàs, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant
Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant
Vicenç de Castellet, Súria i Talamanca, de la co-
marca del Bages; Avià, Berga, Casserres, Caste-
llar de n’Hug, Cercs, Fígols, Gironella, Guardiola

de Berguedà, la Nou de Berguedà, la Pobla de Li-
llet, Olvan i Puig-reig, de la comarca del Berguedà,
i el municipi de Pinós, de la comarca del Solsonès.
D’altra banda es va resoldre suspendre pel ter-

mini d'un any, d’acord amb els articles 73 i 74 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, a comptar des
de la publicació d’aquesta resolució al "DOGC", en
la franja de 10 m que es qualifica com a sistema
viari Via Blava i sistema viari Camí Blau, represen-
tada als plànols d’ordenació detallada del sòl,
sèrie O4, la tramitació de plans urbanístics deri-
vats i projectes de gestió urbanística i
d'urbanització, com també suspendre l’atorga-
ment de llicències de parcel·lació de terrenys,
edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament
de construccions, d'instal·lació o ampliació d'acti-
vitats o usos concrets i d'altres autoritzacions mu-
nicipals connexes establertes per la legislació
sectorial, llevat d’aquells plans, projectes i
llicències que siguin compatibles amb el planeja-
ment vigent i el Pla director en tràmit.
S’exposa l’expedient del Pla director urbanístic i

el corresponent estudi ambiental estratègic, a
informació pública pel termini de 45 dies, a comp-
tar de l’endemà de la darrera publicació
obligatòria, d’acord amb el que disposen els arti-
cles 83.2 i 86 bis 1 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, mitjançant la publicació de la part dispositi-
va d’aquesta resolució al "DOGC" i la inserció d’un

anunci en dos dels diaris de més divulgació en
l’àmbit supramunicipal, a fi que es puguin presen-
tar les al·legacions oportunes.
Alhora es dóna coneixement per mitjans

telemàtics de la convocatòria d’informació pública
mitjançant el web del Departament de Territori
i Sostenibilitat i a l’e-Tauler de la Generalitat de
Catalunya.
Contra la suspensió de tramitació de procedi-

ments i llicències acordada en aquesta resolució,
es pot interposar recurs potestatiu de reposició,
de conformitat amb el que preveuen els articles
112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les admi-
nistracions públiques, així com l'article 77 de la
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de
Catalunya, davant del mateix òrgan que ha dictat
l’acte impugnat, en el termini d'un mes comptador
des de l'endemà de la seva notificació o
publicació al "DOGC"; o bé es pot interposar re-
curs contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveu l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, 77 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de proce-
diment de les administracions públiques de Cata-
lunya i 10, 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos comptadors de l'endemà
de la seva notificació o publicació al "DOGC", sen-
se perjudici que es pugui interposar qualsevol al-
tre recurs que es consideri procedent, i de la pos-
sibilitat que tenen els ajuntaments i altres adminis-
tracions públiques, de formular el requeriment pre-
vi que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
En el cas de formular requeriment, aquest

s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la
recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el
termini de dos mesos per a la interposició del re-
curs contenciós administratiu es comptarà des de
l’endemà d’aquell en què es rep la comunicació de
l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat
presumptament
L'expedient restarà a disposició de les perso-

nes interessades a la seu de la Direcció General
d'Urbanisme, avinguda Josep Tarradellas, 2-6,
planta baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 a 13.30
hores, a la pàgina web del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat (http://territori.gencat.cat/infor
maciopublica) i al Tauler Electrònic de la Generali-
tat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?
idens=1).
La secretària de la Comissió de Política Territo-

rial i d’Urbanisme de Catalunya.

Real Colegio de España
en Bolonia (Italia)

La Junta de Patronato del Real Colegio de
España saca a provisión, por riguroso Concurso
Nacional de méritos, las becas disponibles para
realizar en Bolonia el Doctorado de Investigación o
“di Ricerca” durante los cursos 2020-2021.
Se solicitarán por instancia dirigida al

Presidente de la Junta, Excmo. Señor Marqués de
Ariza, Via Collegio di Spagna, 4 (Bologna, CP
40123, Italia), o bien por correo electrónico a la
dirección becas@realecollegiospagna.it.
El plazo de presentación expirará el día 1 de

septiembre de 2019.
Las condiciones requeridas constan en la

convocatoria, que ha sido enviada a todos los
centros universitarios españoles. Quienes deseen
más información pueden dirigirse a las señas indi-
cadas, o consultar la página de internet:
www.realecollegiospagna.it,
Madrid, a 26 de Abril de 2019.– Firmado: Iván

de Arteaga del Alcázar, Marqués de Ariza,
Presidente de la Junta de Patronato.

AVISOS OFICIALS
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Al sector ganadero se le están 
acumulando las imposiciones 
de nuevos requisitos de tipo sa-
nitario, social y medioambien-
tal que, si los ponemos en con-
junto, conforman una tormen-
ta perfecta para ponernos en 
una situación complicada, da-
do que su aplicación requiere 
de importantes esfuerzos a ni-
vel técnico y económico. 

Estar bajo el paraguas de 
una de las normativas más exi-
gentes del mundo nos ha per-
mitido situarnos en el top de 
países exportadores de carne, 
pero también tiene implicacio-
nes negativas, ya que algunas 
exigencias son inducidas por 
un segmento de la sociedad 
que, desde el desconocimien-
to, tiene malentendidas deter-
minadas prácticas que en reali-
dad se hacen para proteger a 
los mismos animales. Estamos 
hablando del raboteo, el des-
cornado, la reducción de col-
millos, etc. Habrá pues que ha-
cer mucha pedagogía antes de 
que nos sean impuestas medi-
das que pueden acabar siendo 
absurdas o contraproducentes 
en nuestra gestión diaria.  

Capítulo aparte merecen las 
exigencias medioambientales. 
Desde esta sección siempre 
hemos defendido que hay que 
apostar por una gestión soste-
nible, y en ello estamos traba-
jando las cooperativas desde 
hace tiempo. Otra cosa son los 
trámites burocráticos, que le-
jos de simplificarse, se multi-
plican; o el pago de tasas, a me-
nudo desorbitadas, y que des-
de nuestra organización he-
mos denunciado.  

Con los nuevos requisitos 
medioambientales y de bienes-
tar se añaden registros, formu-
larios y planes de acción que el 
ganadero debe rellenar a dia-
rio. La digitalización ayudará a 
gestionar parte de los datos pe-
ro sin duda son tareas que su-
ponen una dedicación fuera de 
medida y la sensación de cierta 
frustración para el administra-
do, que debe pasar más tiempo 
en la oficina que en la granja. 

Este hecho prueba la necesi-
dad de disponer de granjas ca-
da día más dimensionadas y 
profesionalizadas para tener 
capacidad de afrontar estos re-
tos y poder disponer de perso-
nal suficiente. A partir de aquí 
se abriría el debate de las ma-
crogranjas, del cual aunque 
hoy no vamos a hablar, debe-

ríamos preguntarnos cuál es el 
tamaño que debe tener una 
granja para permitir un míni-
mo de calidad de vida al gana-
dero.  

Asumiendo que tenemos 
que adaptarnos a las nuevas 
tendencias, y que éstas han lle-
gado para quedarse, extraere-
mos la parte positiva de todo 
ello, dado que si introduciendo 
modificaciones de estructura y 
de manejo conseguimos mejo-
rar el estatus sanitario de la 
granja y disponer de animales 
menos estresados, bienveni-
dos sean estos cambios.  

No nos cansaremos de repe-
tir que estamos comprometi-
dos con los nuevos retos, y 
prueba de ello es la reciente 
creación del sello Bienestar 
Animal Certificado, impulsado 
desde la interprofesional In-
terporc para avalar todas estas 
buenas prácticas. Es un reto 

complejo, donde la teoría es 
mucho más sencilla que la 
práctica, y por lo tanto será ne-
cesario que la Administración 
haga su parte destinando más 
recursos a investigación, pero 
también dotando de herra-
mientas económicas, técnicas 
y formativas a los ganaderos y 
técnicos de cooperativas. Estas 
últimas tendrán un papel clave 
en esta transformación, pues 
estar bajo el amparo de una co-
operativa es sin duda una ven-
taja. Pero igualmente no se nos 
puede dejar solos ante la im-
plantación de esta serie de me-
didas, nada fácil teniendo en 
cuenta los márgenes con los 
que trabajamos.  

Poder presumir de estar su-
jeto a la legislación más exigen-
te del mundo no es gratuito y 
nos supone un alto coste que 
esperamos que el cada vez más 
exigente consumidor esté dis-
puesto a valorar, y también, a 
pagar.

MERCADOS AGRARIOS

Los continuos retos 
de la ganadería

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)

Ramon Armengol 
Responsable sectorial de ganadería y leche 

Se hace difícil pensar que las elecciones 
a la Cámara de Comercio de Barcelona 
no acabarán en el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), tal y co-
mo sucedió en los anteriores comicios 
de 2010. El recrudecimiento de la polé-
mica por la falta de garantías del voto di-
gital y el riesgo de suplantación de iden-
tidad con las urnas ya abiertas confir-
man que el marco legal del proceso tie-
ne serias deficiencias. Es cuestión de 
tiempo que las acusaciones cruzadas de 
irregularidades entre candidatos aca-
ben en una denuncia formal.  

El último capítulo de este culebrón es 
el llamado voto delegado. La candidatu-
ra de Enric Crous, apoyada por Pimec y 
el lobby soberanista FemCat, promovió 
hace unos días la cesión del voto digital a 
las gestorías, lo que despertó las suspi-
cacias del resto de candidaturas. Tras 
un correctivo de la Junta Electoral Cen-
tral, donde se señalaba que esa práctica 
es ilegal, la propia candidatura reculó 
ayer con un comunicado “para evitar 
cualquier interpretación equivocada”. 

Tal vez, todo este entuerto se podría 
haber evitado si el Departament d’Em-
presa i Coneixement hubiera exigido, 
más allá del certificado digital, una clave 
de un solo uso (lo que coloquialmente se 
conoce como un código PIN) para el ad-
ministrador. La ausencia de este meca-
nismo es difícil de entender, máxime 
cuando es un requisito exigido por el 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo y cuando el propio decreto del 
Govern también lo incluye. 

El artículo 24 de la norma establece: 
“El procedimiento de voto electrónico 
se fundamenta en el aprovisionamiento 

seguro de credenciales y en la autentica-
ción basada en certificados digitales ho-
mologados por la administración com-
petente y llaves desechables”. Sin em-
bargo, la Junta Electoral Central, de-
pendiente de Empresa i Coneixement, 
niega la mayor. El organismo señaló en 
abril en una respuesta a un recurso del 
candidato Ramon Masià que este meca-
nismo no está requerido por la normati-
va aplicable.  

Críticas a Firma Profesional 
Ante este escenario, ANF Autoridad de 
Certificación, una certificadora, pidió el 
miércoles que se retirasen todos los cer-
tificados digitales emitidos por Firma 
Profesional, sociedad del mismo sector 
y que cuenta con Pimec entre sus accio-
nistas. Su argumento es que muchos 
certificados pasaron por manos de ges-

tores antes que por sus titulares y, por 
tanto, sus contraseñas no son seguras. 

La coda de todo este enredo es que la 
empresa auditora de las elecciones, Ag-
tic Consulting, está presidida Jordi Ma-
sias, a su vez es consejero delegado de 
Firma Profesional. A preguntas de este 
medio por esta coincidencia, fuentes del 
Departament d’Empresa i Coneixe-
ment consideran que “no se da conflicto 
de intereses”, ya que la labor de la audi-
toría es supervisar y validar el funciona-
miento del sistema de votación y de la 
plataforma tecnológica. En resumen, el 
auditor no es responsable de saber 
quién está detrás de los certificados di-
gitales. Ante un posible fraude, Empre-
sa i Coneixement se limita a señalar que 
el infractor estaría vulnerando una de-
claración de responsabilidad, lo que 
comportaría consecuencias jurídicas.

CRUCE DE ACUSACIONES/ LA POLÉMICA POR LA FALTA DE GARANTÍAS EN EL VOTO DIGITAL SE 

RECRUDECE Y MUESTRA LAS DEFICIENCIAS DEL MARCO LEGAL QUE AMPARA LOS COMICIOS.

Las elecciones a la Cámara 
avanzan hacia los tribunales

por Gabriel TrindadeANÁLISIS

Las votaciones estarán abiertas hasta el 8 de mayo. 

Expansión. Barcelona 
La licitación oficial de obras 
en Catalunya alcanzó los 462 
millones de euros en el pri-
mer trimestre de 2019, un 
19% más que en el mismo pe-
riodo de 2018, según datos di-
fundidos ayer por la Cámara 
de Contratistas de Obras de 
Catalunya (CCOC). 

Pese a ello, la entidad presi-
dida por Joaquim Llansó 
alertó de signos de desacele-
ración en el caso de los ayun-
tamientos, que retrocedieron 
un 5%, hasta los 231,5 millo-
nes de euros, si bien se man-
tienen como la Administra-
ción que más obra pública en-
carga, por delante del Estado 

(122 millones de euros, un 
145% más) y la Generalitat 
(108,6 millones, un 13% más). 

La CCOC destacó que el 
importe total del primer tri-
mestre fue muy inferior a la 
media de los últimos 20 años, 
que es de unos 940 millones 
de euros trimestrales. Por 
ello, consideró que el bajo vo-
lumen de licitación agrava el 
“déficit crónico” de inversión 

en infraestructuras en Cata-
lunya, ya que la “licitación de 
hoy es la producción y la in-
versión de mañana”, informa 
Efe. 

Servicios 
Por otra parte, la licitación de 
servicios que son de interés 
de las constructoras y sus gru-
pos alcanzó en el primer tri-
mestre del año 2019 unos 307 
millones de euros, un 37% 
más que el año pasado, gra-
cias a la actividad de la Admi-
nistración Central del Estado, 
que compensó la caída del 
57% de los entes locales. 

La CCOC reiteró la necesi-
dad de que las infraestructu-

La licitación de obras públicas 
sube un 19% entre enero y marzo

El Estado multiplicó 
sus encargos por 2,5, 
mientras que los 
ayuntamientos los 
redujeron un 5%

Joaquim Llansó, presidente de 
la CCOC.

ras se planifiquen a medio y 
largo plazo (10 o 15 años) y de 
que la inversión pública sea 
estable y previsible (debería 
situarse alrededor del 2,2 % 
del PIB, unos 5.000 millones 
anuales, según la patronal). 

El raboteo, o cortar las colas, es 
una práctica para evitar que los 
cerdos se las muerdan entre sí.  
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Los contratistas lamentan
el frenopolítico a las obras
Las licitaciones caerán este año por falta de presupuestos

XAVIER CERVERA / ARCHIVO

Obras en la plaza de las Glòries de Barcelona

LALO AGUSTINA
Barcelona

La Cambra Oficial de Contractis
tes d’Obres deCatalunya (CCOC)
vaticinó ayer un nuevo año muy
negativo para el sector en el que
no sólo no llegará la normaliza
ción esperada sino que todo
apunta a un retroceso en el volu
men de infraestructuras y licita
ciones. “El 2019 será un año de
freno; si el 2018 ya fue un ejerci
cio gris suave, este año prevemos
que sea gris marengo”, dijo ayer
Joaquim Llansó, presidente de la
entidad. Muy cerca del negro.
Las empresas constructoras

basan su pesimismo en una cir
cunstancia letal para sus intere
ses: con el mes de abril llegando
ya a su mitad, ni el Gobierno de
España ni la Generalitat cuentan
con presupuestos públicos apro
bados. “Sin las nuevas cuentas no
se pueden licitar obras, sólo con
tinuar las que ya están enmarcha,
por loque sino seapruebanpron
to los presupuestos, la licitación
de este año serápequeña”, añadió
Llansó.
La licitación de obras del con

junto de las administraciones pú
blicas creció un 4,7% el año pasa

do hasta situarse en los 1.671 mi
llones de euros, según datos de la
CCOC. La mejora, sin embargo,
es del todo insuficiente para el
sector, que recuerda cómo la ci
fra alcanzó los 8.000 millones en
el 2008 y casi 4.000 millones de
media en los últimos veinte años.
España sigue la senda de re

ducción del déficit marcada por
Bruselas –hace apenas dos sema

nas que la Comisión Europea de
jó de prestar especial vigilancia a
sus cuentas– y tanto el Gobierno
central como la Generalitat tie
nen ahora otras prioridades en
materia de gasto.
A lo anterior se suma otro fac

tor que no ayudará a las licitacio
nes en la segunda mitad del año:
el ciclo electoral municipal. La
celebración de los comicios del
26 demayo propició una concen

tración de licitaciones en la parte
final de la legislatura.Y ahora, co
mo sucede siempre que se renue
van los ayuntamientos, vendrán
dos años de bajón. En el primer
trimestre del 2019, ya se ha pro
ducido un descenso del 5% en los
ayuntamientos catalanes y en la
segundamitaddel ejercicio llega
rá el desplome.
Por todo lo anterior, los contra

tistas pidieron ayer el imposible
de que “la planificación de las
obras en España se haga al mar
gendel año electoral”. Además, la
CCOC demandó a las distintas
administraciones una serie de
medidas, entre las que destacan
que la licitación se sitúe en los
5.000 millones anuales, el 2,2%
del Producto Interior Bruto
(PIB) y que se elabore un calen
dario de construcción de infraes
tructurasadiezoquinceañosvis
ta para evitar las fluctuaciones en
las licitaciones. Llansó también
reclamó un esfuerzo a los orga
nismos y empresas públicas para
simplificar y homogeneizar los
procedimientos de contratación
y abogó por establecer mecanis
mos para evitar que se exijan y
adjudiquen ofertas a los contra
tistas por debajo de su coste.c

Laseleccionesa
losayuntamientosde
mayoprovocaránun
desplomedelasobras
enelsegundosemestre

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

La ministra de Industria, Re
yes Maroto, aseguró ayer que
la economía española está
preparada para afrontar un
Brexit sin acuerdo. Las medi
das diseñadas por el Gobierno
van en la línea de garantizar la
llegada de turistas británicos
con la misma facilidad que
cuando formaban parte de la
Unión Europea. El segundo
gran bloque de medidas pre
tende evitar los posibles pro
blemas a las empresas expor
tadoras por la eventual impo
sición de aranceles.
La ministra hizo estas de

claraciones tras la conferencia
inaugural que pronunció en el
acto de conmemoración del
50 aniversario de Amec cele
brado ayer en Barcelona. La
asociación agrupa a una re
presentación importante de
las empresas exportadoras es
pañolas.
En el caso de que se produ

jera un Brexit sin acuerdo an
tes de la campaña turística,
Reyes Maroto explicó que se
trabaja con la idea de que los
ciudadanos británicos no ne
cesiten visado para entrar en
España y tengan disponible la
atención sanitaria pública co
mo hasta ahora. Según la mi
nistra, el Gobierno garantiza
rá “toda una serie de instru
mentos de forma que no haya
cambios respecto a los requi
sitos que se exigen al turista
británico”, por lo que estospo
drán “seguir viniendo a Espa
ña sin ningún problema”. Ma
roto precisó durante una con
versación con los periodistas
que “no va a haber ningún en
carecimiento asociado a los
mecanismos que se podrían
activar como consecuencia de
que el Reino Unido pase a ser
un tercer mercado”.
La semana pasada, el presi

dente de la Confederación Es
pañola de Hoteles y Aloja
mientos Turísticos (Cehat),
Juan Molas, aseguró que un
Brexit duro podría suponer
una caída cercana al 15% en la
llegada de turistas británicos a
España en la próxima tempo
rada estival. Para evitar que se
cumplan esos malos augurios,

Maroto dijo ayer que “esta
mos también trabajando en
una campaña informativa con
los turoperadores para que
trasladen a los británicos que
están decidiendo en estos mo
mentos qué viaje contratan
que España está preparada y
que no van a tener ninguna di
ferencia respecto a los costes
de los viajes”.
En relación con las exporta

ciones, Maroto recordó el
plan aprobado por el Gobier
no que contempla el incre
mento de la plantilla en adua
nas de unas 400 personas. La

ministra añadió que el objeti
vo es “satisfacermejor la com
plejidad que puede suceder si
hay un Brexit sin acuerdo”.
Durante el acto, el presiden

te de Amec, Pere Relats, insis
tió en que “la industria y la in
ternacionalización requieren
más que nunca políticas de
Estado”. En una conferencia,
el catedrático en Ciencias
Económicas Joan Tugores ex
plicó a los 250 representantes
que participaron en el acto
que China perdió la hegemo
nía “con la primera revolución
industrial y ahora la quiere re
cuperar con la cuarta”.c

Maroto asegura que
España está preparada
para unBrexit duro

Amec conmemora
el 50 aniversario de
la asociación
exportadora en
Barcelona

ReyesMaroto
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Las compras de     
los turistas de  
larga distancia 
crecen un 19% P7

El Govern eleva el 
techo de gasto de 
la ACA para que 
pueda invertir P6

Lluís Ridao (ACA).

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
  22.494,63     -299,64             -1,31%

BCN Global-100



          748,47           -1,05            -0,14% 

Márketing

Catalunya quiere 
atraer al  
turista con una 
oferta 360º  P8

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

La filial del grupo Dell destinará casi 90 millones de euros al proyecto en los próximos cinco años  
y creará 250 empleos en una sede que dará servicio a clientes de Europa, Oriente Medio y África. 

La multinacional tecnológica 
VMware, filial de Dell Te-
chnologies, abrirá un centro 
de ventas digitales en el distri-
to 22@. La empresa invertirá 
100 millones de dólares (88,7 
millones de euros) en el desa-
rrollo del complejo durante 
los próximos cinco años y 
creará 250 puestos de trabajo. 
La nueva sede estará ubicada 
en un edificio todavía en 
construcción en el distrito 
tecnológico. Por el momento, 
la firma dispone de 30 em-
pleados en el centro de traba-
jo compartido que WeWork 
gestiona en el edificio WIP, 
en Ciutat de Granada, 121.  P3 

VMware abrirá un centro de 
ventas digitales en Barcelona

Maurici Lucena ficha a Jordi 
Hereu para el consejo de Aena
El consejo de administración 
de Aena nombró ayer a Jordi 
Hereu, alcalde de Barcelona 
por el PSC entre 2006 y 2010, 
consejero independiente del 
gestor aeroportuario presidi-
do por Maurici Lucena, exdi-
putado socialista en el Parla-
ment. La compañía pública 
también ratificó el nombra-
miento como consejero inde-
pendiente de Josep Antoni 
Duran i Lleida, exdiputado 
de Unió Democràtica. P4

Edificio WIP, donde VMware mantiene a un equipo de treinta personas antes de ir al nuevo inmueble.

 La elección de la 
capital catalana se 
ha tomado por la 
presencia del MWC y 
de zonas como el 22@

 La apertura de 
este complejo se 
explica también 
por la apuesta de 
la firma por el SaaS  

Industria El salón Advanced Factories impulsa la digitalización de las pymes P5
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Batet postula al 
PSC como adalid de 
la moderación ante 
los empresarios P7

Meritxell Batet (PSC).

Jordi Hereu 
fue alcalde 
de Barcelona  
entre 2006  
y 2011.

Comsa factura un 2% más y entra en nuevos negocios
Comsa cerró el pasado año 
con una facturación de 1.101 
millones, un 2% más, y enca-
dena su segundo ejercicio al 
alza. En 2019 espera aproxi-
marse a los 1.300 millones, 
con dos tercios de su cartera 
en el exterior. Tras realizar 
varias desinversiones –obli-
gada por la banca–, la compa-
ñía controlada por las fami-
lias Miarnau y Sumarroca ha 
entrado en nuevos negocios, 
como son la limpieza –con un 
primer contrato con Na-
turgy– y la seguridad. P4

 La compañía  
de construcción e 
instalaciones cerró 
2018 con ingresos 
de 1.101 millones

 Limpieza y 
seguridad son las 
nuevas áreas en  
las que Comsa  
ha desembarcado

El tranvía  
de Odense 
(Dinamarca)  
es una de las 
obras ferrovia-
rias que está 
ejecutando 
Comsa  
actualmente. 

Los constructores 
temen un frenazo
La Cambra de Contractistes 
d’Obra (CCOC) advirtió ayer 
de un posible frenazo en la 
construcción pública, hasta 
2020, como consecuencia 
del periodo electoral. Esta 
alerta se lanza a pesar de que 
el año ha comenzado con un 
alza de las licitaciones del 
20% y después de que en 
2018 el sector creciese un 
4,7% y se incrementase el nú-
mero de trabajadores hasta el 
nivel de 2011. P6

 La afiliación  
del sector a la 
Seguridad Social 
avanza hasta niveles 
del año 2011
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La consellera de Presidència, Meritxell Budó; el president Quim 
Torra, el vicepresident Pere Aragonès, y el conseller de Territori, 
Damià Calvet, ayer a la entrada del Consell Executiu.

Ef
e

La afiliación en la construcción sube 
un 8%, pero aún está al nivel de 2011
CRECIMIENTO POR ENCIMA DEL PIB/ El sector suma más de 130.000 cotizantes y la cifra de  empresas con 
asalariados crece significativamente. Obra residencial y sector público, cara y cruz para este ejercicio.

A. Zanón. Barcelona 
Aunque la evolución porcen-
tual invita al optimismo en el 
sector de la construcción, la 
realidad no tiene nada que ver 
con la situación previa a la cri-
sis. La afiliación a la Seguri-
dad Social en este ámbito se 
elevó un 7,6% en 2018, hasta 
las 132.997 personas en el ré-
gimen general. Los emplea-
dos en este ámbito se situaron 
en 217.100 personas, un 2,5% 
más que en 2017, según la 
EPA. Esta evolución se pro-
dujo  en un ejercicio en el que 
la construcción creció un 
4,7%, por encima del 2,6% ex-
perimentado por la economía 
en general. Este repunte tam-
bién se observa en el número 
de empresas, sobre todo entre 
las que tienen al menos un 
asalariado, que suben un 9%. 

Medido en términos de 
empleo, 2018 acabó con unos 
indicadores similares a los de 
2011 y muy lejos de 2008 y 
2009, los mejores ejercicios 
de la serie histórica con datos 
comparables. Según las previ-
siones de la Cambra de Con-
tractistes (CCOC), la obra se-
guirá creciendo más que el 
conjunto del PIB “en 2019 y 
en 2020, aunque con menos 
intensidad”. 

Su presidente, Joaquim 
Llansó, mantiene que existen 
“buenas expectativas” en la 
edificación residencial, a pe-
sar del aumento de precios, y 
prevé una “pérdida de dina-

LA CONSTRUCCIÓN COBRA FUELLE EN CATALUNYA

Fuente: Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya Expansión

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Asalariados Seguridad Social (millares).

Empleados EPA (millares)
2019

Con al menos un asalariado
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108,6

462,1

-4,9%

145%

12,7%

18,6%

mismo en el mercado de ofici-
nas, de servicios comerciales 
y almacenes, aunque [el sec-
tor] seguirá bastante activo en 
el de turismo, recreo y depor-
tes”. La rehabilitación se 
mantendrá estable y en la 
obra pública se ve complicado 
repetir los datos de 2018. 

En este último segmento, 
Llansó anticipa un “paro in-
versor que se puede prolon-
gar hasta 2020” como conse-
cuencia de las elecciones y de 
que las administraciones to-

davía están adaptándose a los 
pliegos de la ley de contratos 
del sector público, en vigor 
desde hace un año. 

Los datos del primer tri-
mestre no dan la razón a los 
constructores, ya que salieron 
a concurso actuaciones de 

obra pública por un importe 
de 462 millones de euros, lo 
que representa un repunte 
del 19% respecto al mismo pe-
riodo de 2018. Mientras que 
los ayuntamientos redujeron 
sus licitaciones, el Estado 
–que partía de unos números 
muy bajos en 2018– las dupli-
có, hasta los 122 millones, por 
delante de la Generalitat. 

Los constructores insistie-
ron ayer en la necesidad de in-
crementar la inversión, entre 
otros motivos, porque el stock 

de capital en infraestructuras 
está descendiendo en España. 
A este factor se añade la falta 
de mantenimiento en las vías. 

La CCOC considera que las 
administraciones disponen 
de fórmulas para elevar su 
presupuesto para la obra pú-
blica. Son medidas en las que 
el sector viene- insistiendo, 
pero que tanto el Estado co-
mo la Generalitat, actualmen-
te, no apoyan. 

Alternativas 
Una opción es la introducción 
de un canon de explotación 
en las vías de alta capacidad: 
pagar un peaje blando permi-
tiría obtener fondos para nue-
vas actuaciones. La otra es 
reanudar la colaboración pú-
blico-privada “en el buen sen-
tido”, o sea, repartiendo de 
forma más equitativa los posi-
bles riesgos. 

En paralelo, los constructo-
res están batallando contra la 
redacción de ciertos pliegos 
en las licitaciones (sobre todo, 
las de Infraestructures.cat) al 
entender que se inmiscuyen 
en aspectos internos, como la 
designación de jefes de obra, 
un perfil que en muchos casos 
se evalúa aparte. Los contra-
tistas y la antigua Gisa –que 
negocian para solucionar sus 
diferencias– consideran que 
las dos resoluciones que ha 
emitido el Tribunal Català de 
Contractes les dan de forma 
más o menos parcial la razón.

La CCOC anticipa un 
“paro inversor” en la 
obra pública “hasta 
2020” por culpa de 
las elecciones

Gabriel Trindade. Barcelona 
Catalunya recicló 261.701 to-
neladas de envases domésti-
cos en 2018, un 3,3% más que 
el año anterior, según el ba-
lance que presentó ayer 
Ecoembes, la organización 
ambiental que coordina el re-
ciclaje de envases en España. 
El gerente de la entidad en 
Catalunya, Jordi Pietx, señaló 
que la ciudadanía cada vez es-
tá más comprometida con la 
economía circular. 

La media depositada por 
cada catalán fue de 18,5 kilos 
en el contenedor amarillo, lo 
que supuso un aumento del 
13,5% respecto al año anterior 
–frente al 12,3% de media na-
cional–, más del doble de lo 
que había crecido en 2017. 

Por otro lado, la cantidad de 
envases de papel y cartón se-
parados en el contenedor azul 
aumentó un 19,1% respecto a 
2017: cada habitante recicló 
24,9 kilos, por encima del alza 
del 12% del conjunto de Espa-
ña. El director de la Agència 
de Residus de Catalunya 
(ARC), Josep Maria Tost, va-
loró positivamente los resul-
tados y resaltó la importancia 
de la implicación individual 
en el reciclaje, informa Efe. 

También recordó que en 
2017 la ARC contabilizó que 
en la comunidad autónoma se 
habían reciclado 100.000 to-
neladas de residuos y llamó a 
intensificar los modelos indi-
vidualizados y los sistemas de 
reciclaje puerta a puerta, co-
mo se están aplicando ya en 
algunos municipios catalanes.

El reciclaje de 
envases crece 
un 3,3%, hasta 
las 261.701 
toneladas

El Govern eleva el techo de gasto de la 
ACA para que pueda volver a invertir
S. Saborit. Barcelona 
La Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) se prepara para 
volver a invertir. Tras anun-
ciar que este año amortizaría 
anticipadamente toda su deu-
da bancaria, el Govern aprobó 
ayer incrementar su techo de 
gasto en 69 millones de euros. 

Antes de que se acordara 
prorrogar por segunda vez los 
Presupuestos de la Generali-
tat ante la falta de acuerdo po-
lítico, la ACA había efectuado 
para 2019 un presupuesto que 
contemplaba unos gastos de 
374 millones de euros. 

Sin embargo, con la prórro-

ga de las cuentas del Govern, 
la agencia estaba obligada a 
gastar un máximo de 305 mi-
llones, que es la cifra que se fi-
jó en los Presupuestos de 
2017. Este hecho provocaba 
una situación paradójica: la 
ACA no podía invertir pese a 
disponer de recursos suficien-
tes al haberse desendeudado a 
marchas forzadas en los últi-
mos años. 

Para solventar este absur-
do, el Consell Executiu apro-
bó ayer permitir que la ACA 
pueda gastar este año 69 mi-
llones más, lo que le permitirá 
disponer de los 374 millones 

que proyectó en sus cuentas. 
Hay que tener en cuenta que 
la agencia no recibe ni un euro 
de los Presupuestos de la Ge-
neralitat, ya que se autofinan-
cia íntegramente a través del 
canon del agua que pagan las 
empresas y los ciudadanos. 
En 2018, los ingresos por este 
concepto ascendieron a 470 
millones, frente a los 340 mi-
llones de 2010, cuando se acti-
vó un plan de ajuste que supu-
so varias subidas del canon. 

Tal y como avanzó EX-
PANSIÓN el 8 de marzo, gra-
cias a los remanentes de teso-
rería acumulados al no poder 

invertir, la ACA devolverá es-
te año a la banca de forma an-
ticipada 162 millones de euros 
y, por primera vez en su histo-
ria, dejará de tener deuda. Es-
ta cifra incluye los 101 millo-
nes que ya estaban previstos 
amortizar este año más otros 
61 millones que debían devol-
verse en 2020 y 2021. Con esta 
decisión, la agencia que desde 
este mes dirige Lluís Ridao 
culmina un plan de reestruc-
turación financiera que ha su-
puesto liquidar una deuda 
bancaria de 1.388 millones en 
ocho años. 

Al no tener que hacer frente 

ya a los intereses y a la amorti-
zación del capital de este pasi-
vo, la ACA recupera una capa-
cidad inversora de alrededor 
de 150 millones al año. Esta ci-

fra se destinará a ejecutar to-
das las actuaciones que que-
dan pendientes en Catalunya 
para cumplir con la Directiva 
marco del agua.
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Edicte
El Ple municipal de l’Ajuntament del Prat 

de Llobregat, en sessió ordinària celebrada 
el dia 3 d’abril del 2019, ha adoptat, entre 

d’altres, l’acord següent:

“Primer.- Aprovar inicialment la Modificació 
puntual del Pla general metropolità ronda Sud-
illa 11.

Segon.- Sotmetre a informació pública la
Modificació puntual del Pla general metropolità 
ronda Sud-illa 11 aprovada inicialment, junta-
ment amb el document resum al qual es refereix 
l’article 8.5.a del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), pel termini 
d’un mes. 

La publicació es realitzarà mitjançant edicte 
de l’acord d’aprovació inicial al tauler municipal, 
al BOPB, al DOGC i a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació, així com inserint el 
document aprovat al web municipal, als efectes 
d’examen i presentació d’al·legacions.

Tercer.- Sol·licitar els informes que exigeix 
l’article 85.5 del TRLUC als següents organismes 
sectorials: 

- Direcció General d’Aviació Civil. Ministeri
de Foment. 

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental. Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

- Agència Catalana de l’Aigua.
- Direcció General d’Energia, Mines i

Seguretat Industrial. Departament d’Empresa i 
Coneixement.

Quart.- Suspendre la concessió de llicències 
urbanístiques, de conformitat amb el que esta-
bleixen els articles 73 i 74 del TRLUC, en l’àmbit 
de la modificació, segons plànol de delimitació 
que consta a l’apartat 4. del document resum. 
Això no obstant, d’acord amb l’article 102.4 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es podran 
tramitar els instruments o atorgar les llicències 
fonamentats en el règim vigent que siguin com-
patibles amb les determinacions del nou plane-
jament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en 
risc l’aplicació del nou planejament, una vegada 
definitivament aprovat.

Cinquè.- Notificar la present resolució a 
la Fundació Catalana de l’Esplai, per al seu 
coneixement i efectes.”

L’expedient es pot consultar al servei
Juridicoadministratiu de l’Àrea d’Urbanisme,
Medi Ambient, Mobilitat i Transport, al carrer 
Major, 2-4, 2a planta, en horari de 9 a 13.30 
hores.

Així mateix, la documentació està publica-
da al web municipal, apartat Oficina virtual / 
Urbanisme / Publicitat de projectes de planeja-
ment i gestió en tràmit (enllaç: https://seu.elprat.
cat/siac/Tablon.aspx?t=PL&viewall=Y). 

El Prat de Llobregat, 8 d’abril del 2019
Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme,

 Medi Ambient, Mobilitat i Transport
Alba Bou Jordà

Ajuntament de

 l’Hospitalet de Llobregat

Edicte

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 
19 de març de 2019, va aprovar inicialment la 
Modificació puntual de la unitat d’actuació “Ub4” 
a l’àmbit del Pla especial de Reforma Interior 
(PERI) del sector Collblanc, a la carretera de 
Collblanc, 7-19 i carrer Doctor Martí i Julià, 1-3, 
de l’Hospitalet de Llobregat.

La qual cosa es fa pública per a general 
coneixement, podent-se examinar la documen-
tació del projecte a les dependències municipals 
de la Agència de Desenvolupament Urbà (c. 
Xipreret, 25, baixos), durant el termini d’un mes 
a comptar des de l’endemà de la darrera data 
de publicació d’aquest Edicte al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, a un diari de major 

difusió i al Taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament, 
en horari de 10h. a 13h. a fi i efecte que quantes 
persones naturals o jurídiques es consideren 
afectades puguin presentar dins l’esmentat ter-
mini, les al·legacions i documents que creguin 
convenients. En la web municipal www.l-h.cat es 
pot consultar el projecte.

L’Hospitalet de Llobregat,
25 de març de 2019

Francesc J. Belver i Vallès
El tinent d’Alcaldia de Coordinació, Planificació, 

Desenvolupament Econòmic i Ocupació

Ajuntament de

l’Hospitalet de Llobregat

Edicte

Aprovació inicial del reglament del servei 
de transport adaptat de l’ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat

La Comissió de competències delegades del 
Ple, en sessió de 26 de març de 2019, va 
aprovar inicialment el “Reglament del servei de 
transport adaptat de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat”.  

L’acord que incorpora el text íntegre del pro-
jecte de reglament aprovat inicialment, s’exposa 
al públic per termini de 30 dies hàbils, a comptar 

del següent a l’última publicació oficial d’aquest 
anunci, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província, per 
tal que durant aquest període es puguin presen-
tar al·legacions i/o suggeriments.

Cas que durant aquest termini d’exposició 
pública no es formulin al·legacions ni suggeri-
ments, el reglament s’entendrà aprovat definiti-
vament sense necessitat d’un nou acord.

La qual cosa es publica de conformitat amb el 
que preveuen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local, 
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i l’article 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.

L’acord i el text del projecte de reglament es 
poden consultar presencialment en L’Hospitalet 
de Llobregat, carrer del Migdia, 5,  2a planta, 
de dilluns a divendres, en horari de 8.30 a 
14.30 hores; així com en la pagina web muni-
cipal https://seuelectronica.l-h.cat/186960_1.
aspx?id=1, en compliment de l’article 10.1.c) 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés la informació pública i bon 
govern.

L’Hospitalet, 28 de març del 2019
Josep Maria Garcia Mompel
Tinent d’alcaldia de l’Àrea de 

Seguretat, Convivència i Civisme 
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Els consistoris 
també redueixen 
la inversió en 
obra pública
b Les licitacions 
han disminuït un
25% durant el primer 
trimestre del 2019

b Els constructors 
lamenten que el cicle
electoral determini 
el ritme inversor

E
l 2018 va ser un any gris
per a la licitació d’obra
pública a Catalunya. Amb
prou feines va créixer res-

pecte al 2017, un període que ja va 
ser dolent per a les empreses del 
sector pel baix volum de contrac-
tació. Però el 2019 apunta a ser un 
any amb una tonalitat més fosca 
–«gris marengo»–, segons va expli-
car el president de la Cambra Ofi-
cial de Contractistes d’Obres de
Catalunya (CCOC), Joaquim Llan-
só, que va presentar ahir l’evolu-
ció del sector de la construcció a
Catalunya.

La raó per la qual el 2019 no pin-
ta particularment bé és la baixada 
de la licitació en la contractació 
d’obra pública per part dels ajunta-
ments en el primer trimestre del 
2019. «Aquest any ja toquen elec-
cions municipals i l’administració 
local comença a reduir la inversió 
en obra publica», va explicar Llan-
só, que va recordar que les altres 
dues administracions –la central i 
l’autonòmica– no només no han 
augmentat la seva licitació, sinó 
que cap de les dues compta amb 
pressupostos aprovats. Per això, la 
inversió al llarg de l’any «se’n 
ressentirà», ja que no és previsible 
que fins al setembre es pugui comp-
tar amb pressupostos, si és que pot 

constituir-se un Govern a Madrid i a 
Barcelona el Govern pot consen-
suar els seus. 

Segons la Cambra de Contractis-
tes, en el primer trimestre del 2019 
les administracions locals ha lici-
tat obres per valor de 231 milions 
d’euros, cosa que representa una 
caiguda del 25% respecte a l’últim 
trimestre del 2018 i és un 5% infe-
rior a la del primer trimestre de 
l’any  passat. «No crec que en el 
conjunt de l’any s’arribin als 1.671 
milions que els ajuntaments van 
invertir l’any anterior», va antici-
par Llansó, any en què es va incre-
mentar particularment la inversió 
com a previ als comicis municipals 
del mes de maig.  

FALTA DE PRESSUPOSTOS / «L’obra pú-
blica es veu molt afectada pels ci-
cles electorals i l’aprovació o no de 
pressupostos. La celebració d’elec-
cions municipals el maig d’aquest 
any ha suposat un augment de lici-
tació i d’inversions de l’adminsi-
tració local, que no tindrà conti-
nuïtat per al que queda d’any", as-
senyalen les perspectives inverso-
res dels constructors. La CCOC in-
sisteix que la falta de pressupostos 
per part de les administracions 
central i autonòmica, «vol dir que 
no es poden iniciar nous projectes 
i, per tant, la iniciatives es veuran 
frenades», plantegen. H

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 
BARCELONA

33 Usuaris de Renfe esperen un tren durant l’última vaga d’Adif a Catalunya.

RICARD CUGAT

CONVENI COL·LECTIU PARALITZAT

CCOO convoca vaga a Adif per 
a l’inici de la Setmana Santa

El sindicat CCOO va convocar 
ahir per al 17 d’abril, coincidint 
amb l’operació sortida de Setma-
na Santa, una vaga de 24 hores a 
Adif, Adif Alta Velocidad (AV), 
Puertos del Estado y Salvamento
Marítimo (Sasemar) contra el 
bloqueig dels respectius conve-
nis col·lectius. El sindicat es va 
llançar en solitari a aquesta con-
vocatòria en el sector ferroviari 
per pressionar el Govern, ja que 
la resta de forces sindicals estan 
pendents d’analitzar si acaben 

b L’aturada, registrada
en solitari, està prevista
per al 17 d’abril

secundant o no la protesta, segons 
van traslladar des d’UGT i CGT.

El motiu de les aturades progra-
mades per als primers dies de la Set-
mana Santa (el dijous 18 és Dijous 
Sant, el primer dia festiu a tot Es-
panya) és per pressionar el Govern 
perquè publiqui els convenis 
col·lectius tancats fa mesos. La 
d’Adif i Adif Alta Velocidad, que 
operen, entre d’altres, els serveis de
Renfe i l’AVE, la van tancar el de-
sembre del 2018. En l’esmentada 
ocasió, prèvia a les festes de Nadal, 
també hi va haver una convocatòria
de vaga, que UGT sí que va secundar
i que finalment no es va produir.

El conveni va ser finalment ac-
ceptat per les centrals amb repre-
sentació majoritària entre els treba-
lladors, tot i que, de moment, la 

convocatòria del 17 únicament ha 
sigut registrada per CCOO. «No ente-
nem per què des del Govern no s’ha
materialitzat un compromís que fa
mesos que està firmat», va afirmar 
des de CCOO Manuel Taguas. 

MÉS VAGUES / La vaga del 17 d’abril
no és l’única que amenaça la mobi-
litat durant aquestes festes. El Se-
maf ja va convocar aturades a Renfe 
per al dia 23 d’abril i, a nivell aeri, 
els pilots d’Air Nostrum, a través 
del sindicat Sepla, també tenen re-
gistrades aturades de 24 hores en 
l’aerolínia per als pròxims dies 15, 
16, 17, 22, 23 i 24 d’abril. Per la seva
banda, UGT i USO –sense CCOO– 
van convocar mobilitzacions en el 
sector del handling a tot Espanya per 
al 20 del mateix mes. H

GABRIEL UBIETO
BARCELONA
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na de les virtuts que tenia
l’Estatut que vam votar els
diputats de Catalunya el 30

de setembre del 2005, i que, com
tothom sap, va ser sotmès al ribot
del Congrés i finalment al del Tri-
bunal Constitucional, era la volun-
tat d’assolir dues coses: blindar les
competències pròpies davant les
escomeses centralitzadores i fer-
nos no dependents econòmica-
ment. Aquest estatus de “no de-
pendents” no era una raresa ni un
privilegi: a l’Espanya actual, el País
Basc i Navarra tenen aquest reco-
neixement i és acceptat per tot-
hom. És per això que quan avui
ens volen comparar amb les es-
tratègies polítiques que té el PNB,
presentant-nos sempre com un
mirall i un exemple a seguir, hi ha
un punt de mala fe, perquè s’obli-
den d’expressar la seva situació
de privilegi. Només un detall: ja fa
quatre anys que no es revisa el fi-
nançament de les comunitats au-
tònomes, i les previsions són que
trigarà a fer-se, perquè no hi haurà
consens, mentre que el PNB ne-
gocia bilateralment amb Espanya
l’actualització de la seva quota
amb discreció, per no dir-ne obs-
curantisme, sense que els espa-
nyolistes mai diguin res. Això els
ha permès disposar de tots els
diners que generen i, quan escau,
passar comptes amb Espanya.
Pensar que el lehendakari Iñigo
Urkullu, en el moment més difícil

U

del procés, podia ser un bon me-
diador entre Mariano Rajoy i Car-
les Puigdemont em sembla una
bona intenció, però totalment
mancada de realisme. Un media-
dor ha de ser sempre una persona
lliure i sense cap interès. Suposo
que en aquelles hores tenses es
va pecar de molta innocència, i en
política, malauradament, es pot
ser de tot menys innocent.

Frustrada la nostra intenció de
ser “no dependents” i tancades
totes les sortides, era lògic que es
provés la via directa. No trobarem
cap estudi econòmic seriós que

no ens digui el que l’exconseller
Andreu Mas-Colell ens va dir:
“Espanya no ens deixa créixer.”
Això vol dir perdre oportunitats,
i s’ha de resoldre.

Fins fa poc, eren els tertulians
d’extrema dreta d’Intereconomía
els que presentaven la irrellevància
d’una Espanya sense Catalunya,
però resulta que el 23 de maig
passat, a la població cordovesa de
Palma del Río, l’epicentre del Sin-
dicato de Jornaleros, conegut per
les ocupacions de terres, el comu-
nista i excoordinador d’IU Cayo
Lara ho va dir en un míting. En un

acte de sinceritat, va defensar la
unitat d’Espanya, va criticar les
simpaties que tenia l’esquerra cap
al procés d’autodeterminació i va
al·ludir a la irresponsabilitat dels
representants dels jornalers d’An-
dalusia per haver donat suport a la
independència de Catalunya. Els
va formular una pregunta enveri-
nada: “Amb què pensen pagar el
PER?”, aquell subsidi creat per Fe-
lipe González el 1986 del qual es
beneficien els treballadors even-
tuals d’Andalusia i d’Extremadura
per al foment del treball rural. Cal
dir que, uns anys abans, Josep A.

Duran i Lleida va dir una cosa sem-
blant i va provocar un escàndol
polític i mediàtic descomunal.

Una de les diferències entre el
concert del País Basc i el que pre-
tenia l’Estatut català era que Cata-
lunya sí que acceptava la solidari-
tat, mentre que el concert ni la
preveu. Malgrat això, els catalans
hem estat estigmatitzats com a
egoistes i insolidaris, una infàmia
que la propaganda espanyolista
s’ha afanyat a expandir i a mante-
nir, i Cayo Lara n’és un exemple.

Atrapats en aquesta roda infer-
nal de la dependència que ens
condiciona i ens ofega, la resistèn-
cia és l’única solució. Però, a més
de la resistència, necessitem mol-
ta més astúcia que afany d’èpica,
i faríem bé si poséssim com un
dels principals vectors de país
l’economia. Sovint les nostres em-
preses, els nostres empresaris i
fins i tot el nostre govern han de
remar contra corrent, però és no-
més vencent les resistències que
ens farem forts. De vegades serà
negociant; d’altres, plantant-nos,
però mai “o caixa o faixa”. És clar
que per fer aquesta política cal
una gran dosi de credibilitat moral,
per no convertir-se en una pura
estratègia partidista per cercar
l’hegemonia.

Ovidi ens recorda: “O no ho in-
tentis mai, o acaba-ho.” Doncs
som-hi; fer empreses i economia
també és una via per acabar-ho.

Tampoc vam ser no dependents
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ANÀLISI

El president Quim Torra amb el lehendakari Urkullu, al Palau d’Ajuria Enea, el novembre passat ■ ACN

Esteve Vilanova
evilanova@elpuntavui.cat

La Cambra Oficial de Con-
tractistes d’Obres de Cata-
lunya (CCOC) preveu que
aquest any la licitació
d’obra pública a Catalunya
tornarà a frenar-se des-
prés d’un 2018 d’estanca-
ment, amb 1.671,2 mi-
lions, 0,9% més, segons in-
formava ahir Efe.

L’entitat assumia ahir

que el 2019 serà un any de
“parada” o fins i tot de “fre”
de la licitació a Catalunya
per l’absència de pressu-
postos a l’Estat espanyol.

El president de la cam-
bra, Joaquim Llansó, la-
menta que la proximitat
de les eleccions munici-
pals va fer que el 2018 els
ajuntaments assumissin
1.062,6 dels 1.671,2 mi-
lions d’euros posats a lici-
tació durant l’exercici a
Catalunya, mentre que la
Generalitat va posar a lici-
tació obra pública per
356,1 milions i l’Estat es-
panyol per més de 100 mi-
lions menys (252,5 mi-

lions d’euros).
En comparació dels vo-

lums del 2017, la posada a
licitació de l’administració
local va créixer del 3,76%,
la de la Generalitat va cau-
re del 13,9% i la de l’Estat
va créixer del 15,9%. Llan-
só va destacar ahir en roda

de premsa que els nivells
de posada licitació de l’ad-
ministració estatal i de la
catalana estan molt per so-
ta de les necessitats de
l’economia catalana. “És
preocupant el nivell de po-
sada a licitació d’obra pú-
blica a Catalunya”, va dir.

Amb tot, el balanç del
primer trimestre del 2019
encara és positiu en matè-
ria d’obra pública, perquè
les tres administracions
(estatal, autonòmica i lo-
cal) han posat a licitació
462 milions a Catalunya,
18,5% més. ■

E. Garcia
BARCELONA

a Les eleccions
municipals van fer
augmentar les
inversions locals

El contractistes
avisen del fre en
l’obra pública

La Cambra Oficial de Contra-
ctistes d’Obres de Catalunya
denuncia una proliferació de
clàusules socials que, segons
el seu parer, estan mal plan-
tejades en els plecs dels con-
cursos d’obres públiques.

El president de la Cambra,
Joaquim Llansó, i el secretari
general, Ignasi Puig, van as-
segurar que han augmentat
aquestes clàusules “benin-
tencionades” que, en la pràc-
tica, acaben sent ineficaces o
alteren equilibris interns de
les empreses. Com a exem-
ple, van dir que la societat
Barcelona d’Infraestructures
Municipals (BIMSA) demana
en alguns concursos que per
una obra es pagui als treba-
lladors el 10% més del que
preveu el conveni del sector i
crea desigualtat.

Obres al municipi de Roses, en una imatge recent ■ MANEL LLADÓ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Clàusules mal
plantejades a
les licitacions
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JORDI RIBALAYGUE BARCELONA 
Uno de cada tres catalanes que no 
pueden valerse por sí mismos no re-
cibe ninguna prestación ni servicio 
a pesar de que la administración les 
ha reconocido tener derecho, según 
un informe del Círculo Empresarial 
de Atención a las Personas 
(CEAPs). A partir de datos del 
IMSERSO, el estudio sostiene que 
más de 75.000 personas no son 
atendidas aunque cumplen con los 
requisitos de la Ley de Dependencia 
en Cataluña, que define como la co-
munidad autónoma «con el porcen-
taje más elevado de desatención». 
En cambio, la Generalitat rebajó la 
lista de espera a 28.763 solicitantes. 

«Para recibir toda la ayuda, pue-
des estar esperando de 12 a 14 me-
ses hasta cinco años», advirtió Cin-
ta Pascual, presidenta de CEAPs y 
de la Asociación Catalana de Recur-
sos Asistenciales (ACRA). El retra-
so comporta que haya demandantes 
que fallecen sin cobrar una pensión, 
disponer de una plaza residencial o 
algún tipo de soporte asistencial, 
pese a contar con la petición apro-
bada. Según el informe, «fallecen 
diariamente seis dependientes sin 
prestación alguna» en Cataluña. En 
el conjunto de España, estima que 
80 personas mueren sin haber con-
seguido la ayuda concedida. 

Pascual reclamó una «conselleria 
de atención a los mayores», dotada 
con el 2% del Producto Interior Bru-
to catalán, que equivaldría a unos 
4.400 millones de euros de acuerdo 
al PIB de 2017. ACRA también pro-
puso un ministerio del mismo ramo. 

El Departament d’Afers Socials 
cuestionó las cifras en que se basa 
el estudio. Afirmó que las estadísti-
cas del IMSERSO excluyen a «casi 
15.000 usuarios», lo que atribuyó a 
«incidencias de los sistemas de in-
formación». También opuso que no 
reflejan, por ejemplo, el «esfuerzo 
de las administraciones» en proveer 
de teleasistencia a «más de 204.000» 

ciudadanos.  
En todo caso, la Generalitat ha 

implantado un plan de choque para 
agilizar los trámites en los ayunta-
mientos. «Sobre todo en Barcelo-
na», dijo, «donde se han reducido 
los expedientes pendientes de 
20.000 en 2016 a 14.000». El Govern 
calcula que 171.722 personas obtie-
nen auxilio y que el programa de 
ayudas ha incorporado a 26.100 be-
neficiarios desde hace tres años, 
«mostrando un dinamismo que su-
pera la media estatal», se preció.    

Sin embargo, la presidenta de la 
patronal del sector de asistencia a 

la tercera edad diagnosticó que el 
sistema de atención catalán peca 
de «una lentitud muy grande en va-
lorar a las personas y asignarles un 
recurso». También juzgó urgente 
«rehacer todo el sistema», ante la 
perspectiva de que el 30% de los 
catalanes supere los 65 años en 
2050.  

Pascual opinó que la inversión 
en dependencia en Cataluña «ha 
crecido muy poco» en la última dé-
cada y puso énfasis en que se eleve 
la partida para subvencionar pla-
zas residenciales privadas. Sostu-
vo que, de esa forma, 5.000 de los 
18.000 solicitantes en espera en 
Cataluña podrían acceder de inme-
diato a residencias privadas.  

La Generalitat alegó que ha 
creado 3.500 plazas entre 2016 y 
2018 «que han permitido reducir la 
lista de espera» y que ha incre-
mentado un 25% las prestaciones 
vinculadas para cubrir hasta un 

tercio del precio de una plaza pri-
vada. Además, el Govern tasó que 
el Gobierno central ha dejado de 
ceder 5.700 millones en dependen-
cia a Cataluña desde hace 10 años. 
De los 1.400 millones que se in-
vierten al año, el Ejecutivo autonó-
mico asegura que aporta 926 mi-
llones, Madrid abona 172 millones 
y los beneficiarios asumen el res-
to. Pascual coincidió en que hay 
insuficiencias en las transferencias 
del Gobierno, al mismo tiempo 
que alertó del «caos» en la aplica-
ción insuficiente y desigual entre 
las autonomías. 

75.000 catalanes no reciben 
ayuda pese a ser dependientes 
La patronal del sector avisa de que es donde hay más, aunque el Govern los rebaja a 28.700

Advierten del 
nuevo freno 
en 2019 a la 
obra pública

MARIA TERESA COCA BARCELONA 
La recesión que ha registrado el 
sector de la obra pública en el 
conjunto de las tres administra-
ciones –Estado, Generalitat y 
Ayuntamientos y entes locales–  
en los últimos años, más el avan-
ce electoral del Gobierno tras la 
imposibilidad de aprobar los pre-
supuestos del Estado para 2019, 
la parálisis política en Cataluña 
que también ha dejado a la Ge-
neralitat sin cuentas anuales y la 
celebración de los comicios mu-
nicipales son malos augurios pa-
ra el sector de la obra pública.  

Desde la Cambra de Contrac-
tistes d’Obres de Catalunya 
(CCOC) los pronósticos para es-
te año no son nada esperanzado-
res. El diagnóstico es que 2019 
será un año de «parón» o incluso 
de «freno» de la licitación por la 
ausencia de presupuestos tanto 
en esta comunidad como para el 
Estado, según el presidente de la 
patronal, Joaquim Llansó. 

Los efectos ya empiezan a no-
tarse en el primer trimestre de 
este año, con datos aún provisio-
nales. Especialmente porque el 
motor de la licitación en 2018 fue 
la administración local por la 
proximidad de las elecciones 
municipales, ha dejado de licitar. 
Así, ya con la fecha próxima, el 
26 mayo, la licitación de obra pú-
blica local ha caído un 25% res-
pecto al cuarto trimestre de 2018, 
con 231 sobre 308 millones. En el 
conjunto del pasado año, los 
ayuntamientos coparan los pro-
yectos públicos con 1.062,6 de 
los 1.671,2 millones licitados en 
2018 en Cataluña, mientras que 
la Generalitat licitó obra pública 
por 356,1 millones y el Estado 
por otros 252,5 millones. De ene-
ro a marzo de este año,  las licita-
ciones de las tres administracio-
nes (estatal, autonómica y local) 
sumaron 462 millones en Catalu-
ña, un 18,5% más que en los tres 
primeros meses de 2018. 

Residencia de ancianos Mas Piteu de Barcelona en una imagen de archivo. DOMÈNEC UMBERT

De 1.400 millones,   
el Ejecutivo asegura 
que aporta 926 y 
Madrid otros 172

«Para recibir la 
ayuda, puedes estar 
esperando de 12 a 14 
meses hasta 5 años»

ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN
FLEXICEL INDUSTRIAL, S.L.

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

MANIPULATS INLARA, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 3/2.009, sobre modificaciones estruc-
turales de las Sociedades Mercantiles, se hacen públicos los acuerdos de la Junta General Extraordi-
naria y Universal de Socios de FLEXICEL INDUSTRIAL, S.L., de fecha 2 de Abril de 2019 y de la Junta
General Extraordinaria y Universal de Socios de MANIPULATS INLARA, S.L., de fecha 2 de Abril de
2019 en los que se adoptó por unanimidad aprobar la fusión por absorción deMANIPULATS INLARA,
S.L. como Sociedad Absorbida por parte de FLEXICEL INDUSTRIAL, S.L. como Sociedad Absorbente,
con disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimo-
nio social a favor de la Sociedad Absorbente.
Se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de las sociedades participantes
en la fusión descrita a obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión, así como de los balances de
fusión. Del mismomodo, se deja pública constancia del derecho de los acreedores de las sociedades
intervinientes a oponerse a la citada operación en el plazo y términos previstos en el artículo 44 de
la Ley de Modificaciones Estructurales.

Esparreguera, 2 de Abril de 2019,
FLEXICEL, S.A. como Administrador Único de FLEXICEL INDUSTRIAL, S.L.

representada por Don JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RATÓN
y FLEXICEL INDUSTRIAL, S.L. como Administrador Único de MANIPULATS INLARA, S.L.

representada por Don JOSÉ LUIS GONZÁLEZ RATÓN.

La Generalitat retira el decreto    
sobre vivienda por falta de apoyos 
El Govern confía en llegar a consensos, por ahora inexistentes, tras el 28-A

  BARCELONA 
El Gobierno catalán ha decidido re-
tirar del pleno de hoy el decreto ley 
sobre vivienda por falta de apoyos. 
Lo anunció ayer la portavoz del Eje-
cutivo y consellera de Presidència, 
Meritxell Budó, y argumentó que 
han tomado la decisión porque el 
ciclo electoral no está permitiendo 
encontrar «un espacio de diálogo y 

de consenso» para sacarlo adelan-
te y trabajarlo «de manera tranqui-
la y normalizada». También confió 
en que cuando terminen los comi-
cios podrán alcanzar acuerdos con 
el resto de formaciones.  

Preguntada por el rechazo de en-
tidades sociales y partidos a este 
decreto ley, Budó remarcó que la 
norma se había trabajado con pro-

motores de vivienda públicos y pri-
vados, agentes sociales como la 
PAH y diferentes grupos parlamen-
tarios, sin llegar a consensos. La 
portavoz del Govern reiteró tam-
bién el compromiso del Govern pa-
ra disponer de más promoción de 
vivienda pública a través de regula-
ción como la planteada por el de-
creto leym, inform a Europa Press.





Preveuen bones 
expectatives per la 
construcció residencial 

Preveuen bones 
expectatives per la 
construcció residencial 
El president de la Cambra de 

Contractistes de Catalunya, Joa-

quim Llansó, va presentar ahir 

les principals magnituds del sec-

tor de la construcció i de l'obra 

pública a Catalunya, correspo-

nents a l'exercici 2018. La dada 

més rellevant és que, malgrat 

que el sector en conjunt ha cres-

cut un 4,7% respecte l'any ante-

rior, encara presenta valors no-

tablement inferiors a la mit jana 

històrica dels darrers 20 anys. 

La construcció residencial depèn 

de les decisions de despesa de 

les famílies. Els indicadors favo-

rables en aquest segment fan 

preveure que a Catalunya el 

2019 es mantinguin les bones 

expectatives. 
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economia

Els contractistes denuncien que l’obra

pública s’adjudica a preu inferior al cost

previst

El sector reclama a les administracions que el factor cost no tingui

tant pes en les licitacions per evitar "ofertes de risc"

dimarts, 9 d'abr. del 2019, a les 15.36

  

L’informe anual del sector de la construcció elaborat per la Cambra de Contractistes de

Catalunya augura un 2019 “gris fosc” després d’un 2018 que també ha estat “lluny de la

recuperació”. El sector va créixer un 4,7 %, però encara és lluny de la mitjana dels darrers

20 anys. Alerten que la inversió pública està estancada i que ho continuarà estant per les

cites electorals i pel fet que tant la Generalitat com l’Estat estan sense pressupostos i,

per tant, no es pot licitar obra nova. De cara a futures licitacions d’obra pública, la CCOC

reclama a les administracions que estableixin mecanismes per evitar l’acceptació d’ofertes

de risc
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de risc.

Adjudicacions de risc

“Les empreses no signem la nostra oferta. La nostra oferta és més cara que el que

signem. Signem l’oferta que necessitem en funció de l’administració i per estar entre

els quatre primers i aconseguir tenir alguna opció”, afirma Joaquim Llansó, president de

la CCOC. Llansó denuncia que la majoria de les administracions estan adjudicant obres

“sota cost” i per això demana que “no es doni tant pes al preu en les licitacions”.

Clàusules socials als contractes

El president de la CCOC també ha alertat d’una “proliferació de clàusules socials en els

plecs de les licitacions d’obres públiques”. Com a exemple ha citat que la societat

Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA) demana en algunes licitacions que els

treballadors cobrin un 10 % més que el sou fixat pel conveni del sector i que això “crea

desigualtats al si de les empreses”. “Estan entrant a la nostra cuina”, es queixa

Llansó. “Demanar molta clàusula social és incompatible amb què s’adjudiquin obres per

sota del cost”, ha dit Llansó. “Algú es pensa que les constructores som una ONG”, hi ha

afegit.

etiquetes 

— Ajuntament de Barcelona  — construcció  — Generalitat de Catalunya  — Govern

d'Espanya  — obres

també et pot interessar

  L’autor del tambor de Glòries i

qui el va enderrocar valoren

el projecte de la plaça

9 d'abril de 2019

La tercera fase del cobriment

de les vies de Sants

s’endarrereix

9 d'abril de 2019

Com veuen els arqui

futur de la plaça de 

Glòries?

8 d'abril de 2019
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CONSTRUCCIÓ

Els contractistes d'obra pública preveuen un «any gris» per la manca de
pressupostos
per NacióDigital, 9 d'abril de 2019 a les 16:30 |  (https://www.naciodigital.cat/pdf.php?id=177216)

El president de la CCOC, Joaquim Llansó, al centre, en l'acte d'aquest dilluns | ACN

La Cambra de Contractistes d'Obra de Catalunya ha alertat aquest dimarts que és molt possible que les licitacions per part de
l'administració pública caiguin el 2019, i en especial les de la Generalitat i l'Estat espanyol.

  

Junts fem més Nació      FES-TE SUBSCRIPTOR (/registre/s)

  (https://www.naciodigital.cat/) 

Privacy settings

https://www.naciodigital.cat/pdf.php?id=177216
https://www.naciodigital.cat/registre/s
https://www.naciodigital.cat/
javascript:void(0);


Així ho ha a�rmat el president de l'entitat, Joaquim Llansó, que, en la presentació de l'informe de la construcció del 2018 i les
previsions per al 2019 ha vaticinat que aquest serà "un any gris". Llansó ha raonat que la davallada en el nombre de licitacions es
deurà a la manca de pressupostos tant a nivell català com estatal, que impossibilitaran que es pugui fer cap licitació que no estigui
ja prevista. A la vegada, preveu que les administracions locals accentuaran aquesta baixada.

 
 
Llansó ha avançat que, segons dades provisionals, la licitació per part d'ajuntaments ha caigut un 25% des de l'últim trimestre del
2018 �ns al primer del 2019. Tot i això, i respecte al mateix període del 2018, enguany les licitacions totals han augmentat un 19%
(les locals cauen un 5%), però els representants de la cambra ho atribueixen a la proximitat de les eleccions i preveuen que després
dels comicis tornaran a baixar.

  
Així, en el marc de la presentació de l'informe del sector del 2018 i les previsions per al 2019, expliquen que mentre aquest trimestre
calculen que el valor de les licitacions per part d'administracions locals és d'uns 231 milions d'euros, els últims tres mesos del 2018
va ser de 308,6 milions, en el que els representats de la Cambra quali�quen "d'efecte frenada" per la proximitat de les eleccions. Pel
que fa al primer trimestre del 2018, és a dir, el mateix període que els 231 milions d'enguany, el valor va ser de 243 milions, només
amb una diferència de 12 milions.

  
En aquest sentit, i rea�rmant-se en la davallada general, Llansó ha remarcat que mentre que l'any passat les licitacions es van
xifrar �ns als 1.062,6 milions a nivell local, i els 1.655 milions en total, aquest any no creu que s'hi pugui arribar en cap dels dos
casos. Tot i això, i pel que fa al global de les licitacions, aquest primer trimestre de l'any les xifres sí que superen les del 2018, amb
426 milions el 2019 i 389,6 milions l'any passat.

  
Retrets als govern català i espanyol

 
 
D'altra banda, Llansó també ha retret a la Generalitat i la Moncloa l'aturada d'inversió pública que, en el cas de l'Estat, han
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denunciat que fa més de 7 anys que dura. En aquest sentit, la Cambra reclama que s'inverteixi el 2,2% del PIB, que xifren en
aproximadament 5.000 milions l'any.

  
Malgrat tot, apunten que el sector va créixer un 4,7% el 2018 respecte l'any anterior, i segons les previsions d'Euroconstruct el 2019
el creixement serà del 4,5%, encara que remarquen que les previsions per al 2018 eren del 5,7%, un punt més del que va acabar sent.

  
Pel que fa a les dades sobre ocupació, la cambra apunta que segons les xifres de l'Enquesta de Població Activa l'augment mitjà de
persones ocupades ha estat del 2%, amb 16.400 persones més el 2018, arribant �ns als 212.600 treballadors. També indiquen que es
tracta d'un mercat molt atomitzat, perquè el 90% de les empreses tenen menys de 10 assalariats, sobre un total d'unes 24.000
empreses.

  
Propostes

  
Durant la presentació de l'informe del 2018 i les previsions que la Cambra fa per al 2019, Llansó també ha detallat algunes de les
apostes que els constructors tenen per aquest any, més enllà d'assolir el 2,2% del PIB en licitació pública. Un demanda principal que
fan precisament a les administracions és deixar d'adjudicar a 'sotacost', amb el que anomenen 'Objectiu 100'. Així, consideren que
si el valor d'una obra encarregada per l'administració és de "cent", aposten perquè s'acabi liquidant una vegada executada també
amb cent i no per sota del seu valor real, com denuncien que passa "sovint".

  
Una altra demanda que la CCOC ha llençat és que els ens públics comencin a fer plani�cacions al món de la construcció a 10 o 15
anys vista, com asseguren que fan la majoria de països europeus. Així, expliquen que es trencaria amb els marcs electorals que
només permeten fer plani�cacions dins dels cicles entre comicis i serien a llarg termini independentment dels governs que hi
hagués.
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La CCOC avisa que el 2019 cauran les licitacions del sector públic
perquè no hi ha pressupostos: “Serà un any gris”
Alerten que la licitació d'administracions locals cau un 25% de l'últim trimestre del 2018 al primer del 2019,
segons dades provisionals
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‘Diari d’un judici polític’, per Josep Casulleras
Rebeu cada dia al vostre correu la crònica i l’anàlisi de tot allò que
passa al Tribunal Suprem espanyol

ACN Barcelona.-La Cambra de Contractistes d’Obra de Catalunya alerta que és molt
possible que les licitacions per part de l’administració pública caiguin el 2019, i en
especial les de la Generalitat i l’Estat. En aquest sentit, el seu president, Joaquim
Llansó, vaticina que serà “un any gris” i atribueix aquesta davallada a la manca de
pressupostos tant a nivell català com espanyol, que impossibilitaran que es pugui
fer cap licitació que no fos ja prevista, mentre que també a�rmen que les
administracions locals accentuaran aquesta caiguda. És en aquesta línia, de fet, que
avancen que, segons dades provisionals, la licitació per part d’ajuntaments ha caigut
un 25% des de l’últim trimestre del 2018 �ns al primer del 2019. Tot i això, i respecte
al mateix període del 2018, enguany les licitacions totals han augmentat un 19% (les
locals cauen un 5%), però els representants de la cambra ho atribueixen a la
proximitat de les eleccions i preveuen que després dels comicis tornaran a baixar.

D’altra banda, Llansó també ha retret a la Generalitat i la Moncloa l’aturada
d’inversió pública que, en el cas de l’Estat, han denunciat que fa més de 7 anys que
dura. En aquest sentit, la Cambra reclama que s’inverteixi el 2,2% del PIB, que xifren
en aproximadament 5.000 milions l’any. Malgrat tot, apunten que el sector va
créixer un 4,7% el 2018 respecte l’any anterior, i segons les previsions
d’Euroconstruct el 2019 el creixement serà del 4,5%, encara que remarquen que les
previsions per al 2018 eren del 5,7%, un punt més del que va acabar sent.
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La manca de pressupostos i les eleccions frenen el sector de la
construcció
Els contractistes demanen planificació a llarg termini per superar el cicle electoral

 BARCELONA  09/04/2019 13:31

XAVIER GRAU

El sector de la construcció mostra símptomes clars d'alentiment, si no frenada, bàsicament per la manca de pressupostos, tant de l'Estat com de la

Generalitat, així com per la convocatòria d'eleccions municipals, segons asseguren els responsables de la Cambra de Contractistes d'Obres de

Catalunya (CCOC), que aquests dimarts han presentat l'informe del sector del 2018 i les previsions per al 2019.

Malgrat tot, la licitació d'obra pública el primer trimestre d'aquest any, segons les dades provisionals, és encara superior al mateix trimestre de l'any

passat. Així, el primer trimestre d'aquest any s'han licitat obres per valor de 462 milions d'euros a Catalunya, quan el mateix trimestre de l'any passat

es va arribar a 389,6 milions.

L'augment l'aporten l'administració de l'Estat, que ha licitat 122 milions d'euros (49,8 el primer trimestre de l'any passat) i la Generalitat, amb 108,6

milions (96,4 fa un any). Però, segons apunta el president de la CCOC, Joaquim Llansó, el ritme no es mantindrà durant l'any, "que serà gris i pla per al

sector", perquè no hi ha pressupostos de l'Estat ni de la Generalitat i, per tant, només es poden licitar aquelles obres públiques que formen part de

plans plurianuals.

En el cas dels ajuntaments, la licitació d'obra el primer trimestre d'enguany, de 231,5 milions d'euros, ja ha estat inferior al mateix trimestre de l'any

passat (243,5 milions) i molt inferior al quart trimestre de l'any passat (308,6 milions).

Fuente: Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya • Descargar los datos • Creado con Datawrapper
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El president de la Cambra de Contractistes, Joaquim Llansó

Els contractistes alerten de l'incompliment crònic de les inversions promeses als pressupostosp
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Llansó ha criticat que "la planificació de les obres va molt lligada als períodes electorals" i ha augurat que la frenada es notarà més al segon trimestre i

s'accentuarà durant la resta de l'any. Una opinió que se sustenta en els indicadors estadístics del sector de la construcció. El consum de ciment el 2018

va baixar un 1,2%, quan l'any anterior va augmentar un 13,6%; la producció de formigó va augmentar un 9,6% el 2018, enfront d'un creixement del

14,1% el 2017; i la població ocupada del sector, que el 2017 va augmentar un 14,2%, el 2018 només es va incrementar un 2,5%.

A més, els contractistes consideren que les administracions continuen acceptant en l'obra pública "ofertes de risc", ja que, malgrat que la baixa mitjana

de les ofertes sobre el preu inicial en les adjudicacions s'ha moderat, el 2018 s'ha situat encara en el 16,6%.

Per reactivar el sector de l'obra pública els contractistes proposen que la planificació es faci a llarg termini, superant els cicles electorals, i incentivar la

col·laboració público-privada (https://www.ara.cat/economia/Consell-Infraestructura-alerta-urgencia-peatges_0_2165783528.html) introduint un

canon d'explotació i manteniment en totes les vies d'alta capacitat de l'Estat (https://www.ara.cat/economia/contatistes-diuen-peatges-carreteres-

mantenir_0_1965403617.html)que permetria fer front al dèficit de conservació de la xarxa viària, que és calcula en uns 7.000 milions.

Crítica a Colau
Els contractistes s'han queixat de l'impacte de la nova llei de contractes públics, que, seguint la normativa europea, inclou les anomenades clàusules

socials en els contractes. "Algú es pensa que som una ONG, les constructores", ha indicat el president de la CCOC. I ha reblat: "Demanar molta clàusula

social és incompatible amb el negoci tenint en compte que moltes administracions continuen adjudicant obres per sota del cost".

Quant a la construcció residencial, els contractistes preveuen que mantingui el pols, malgrat les crítiques a algunes mesures, com la que impulsa

l'Ajuntament de Barcelona per obligar a reservar un 30% dels habitatges de nova promoció a pisos socials (https://www.ara.cat/economia/demanda-

llicencies-triplicar-Colau-destinar_0_2169983102.html). "És difícil d'entendre, caurà [la mesura] pel seu propi pes", ha indicat Joaquim Llansó, que

creu que no es pot obligar, per exemple, a reservar un 30% d'una promoció de Sarrià-Sant Gervasi a pisos socials. Una altra cosa seria que s'obligués a

fer aquest 30% d'habitatge social en solars cedits per l'ajuntament, ha indicat el president dels contractistes.
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La Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC)

ha denunciado que la aplicación que está haciendo la

Administración, en especial la local, de la ley de contratación

pública que entró en vigor en marzo de 2018, está distorsionando
las relaciones laborales en el seno de las empresas
constructoras.

ECONOMÍA  Construcción

Los contratistas denuncian "intrusismo empresarial" con las licitaciones

públicas

La patronal de los contractistas de obras de Cataluña advierte de que la "errónea" aplicación de los requerimientos de la nueva ley de

contratación pública "rompe el juego de las relaciones laborales" en las empresas contructoras

MARIA TERESA COCA Barcelona

Martes, 9 abril 2019 - 13:00
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Edificio de viviendas en construcción en Barcelona. JORDI SOTERAS

Los contratistas esperan que se aprueben los presupuestos aunque Cataluña
"merece más"

El 2017 será un año de "transición" para el sector de la construcción en
Cataluña
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Las recomendaciones del director

El director de El Mundo selecciona las noticias de mayor interés y las comenta para ti.

La patronal del sector ha advertido de que en la licitación de obra pública, en el pliego de condiciones de los concursos, se están

exigiendo determinados requerimientos en base a la normativa que generan "intrusismo empresarial".

En la rueda de prensa de presentación del balance anual del sector, el presidente de la CCOC, Joaquim Llansó, ha explicado que las

condiciones que se adjuntan al pliego de condiciones para concurrir a un concurso público y que están relacionadas con las

cláusulas sociales no sólo distorsionan el mercado laboral sino que además "tienen dudosas consecuencias sociales" que es

el fin que persiguen. Llansó ha puesto de ejemplo que exigir que se pague por encima de convenio a los trabajadores en una obra

concreta provoca disfunciones en la misma constructora y entre sus empleados. "Piensan que las constructoras somos una ONG

cuando, además, lo que acaban haciendo es otorgar el concurso a la empresa que ha presentado la oferta más baja, bajo coste", ha

insistido Llansó.

Por ello, desde la CCOC se solicita que las administraciones establezcan un "contrato tipo" en el que se determinen cómo aplicar la

ley de contratos. Aseguran que lo que se está provocando es que cada vez haya menos empresas interesadas en licitar por las obras

públicas, lo que se refleja en la caída del 31% en el número de licitantes que acuden a un concurso, dejando la media en Cataluña

en 9,6 licitadores por obra.

Esta es una situación compleja que se suma a la recesión que ha registrado el sector de la obra pública en el conjunto de las tres

administraciones en los últimos tres años. Los datos de 2018 determinan que el sector de la construcción y la obra pública ha

crecido un 4,7% anual, y que el volumen de la licitación pública se ha mantenido prácticamente estable con una cifra de
1.671 millones de euros (sólo 16 millones más que durante 2017). La CCOC recuerda que la media de los últimos 20 años era de

3.750 millones licitados anualmente.

Respecto a 2019, los contratistas no esperan grandes cambios. La coincidencia con la celebración de las elecciones generales y

municipales y la prórroga presupuestaria de las cuentas estatales y catalanas hacen prever que el año en curso no se planificarán

nuevas inversiones sino que simplemente se ejecutarán las obras ya en curso.
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Directo

Juicio al ‘procés’: más agentes de Policía Nacional durante el 1-O declaran
hoy en el Supremo

UN 2019 MUY NEGATIVO

Los contratistas lamentan el freno
político a las obras
Las licitaciones caerán este año por falta de presupuestos

Obras en la plaza de las Glòries de Barcelona (Xavier Cervera - Xavier Cervera)

LALO AGUSTINA, BARCELONA
10/04/2019 01:18 | Actualizado a 10/04/2019 02:26

La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC)
vaticinó ayer un nuevo año muy negativo para el sector en el que
no sólo no llegará la normalización esperada sino que todo apunta a
un retroceso en el volumen de infraestructuras y licitaciones. “El
2019 será un año de freno; si el 2018 ya fue un ejercicio gris suave,
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este año prevemos que sea gris marengo”, dijo ayer Joaquim
Llansó, presidente de la entidad. Muy cerca del negro.

Las empresas constructoras basan su pesimismo en una
circunstancia letal para sus intereses: con el mes de abril llegando
ya a su mitad, ni el Gobierno de España ni la Generalitat cuentan
con presupuestos públicos aprobados. “Sin las nuevas cuentas no
se pueden licitar obras, sólo continuar las que ya están en marcha,
por lo que si no se aprueban pronto los presupuestos, la licitación
de este año será pequeña”, añadió Llansó.

Las elecciones a los ayuntamientos de mayo
provocarán un desplome de las obras en el
segundo semestre



La licitación de obras del conjunto de las administraciones públicas
creció un 4,7% el año pasado hasta situarse en los 1.671 millones de
euros, según datos de la CCOC. La mejora, sin embargo, es del todo
insuficiente para el sector, que recuerda cómo la cifra alcanzó los
8.000 millones en el 2008 y casi 4.000 millones de media en los
últimos veinte años.

España sigue la senda de reducción del déficit marcada por
Bruselas –hace apenas dos semanas que la Comisión Europea dejó
de prestar especial vigilancia a sus cuentas– y tanto el Gobierno
central como la Generalitat tienen ahora otras prioridades en
materia de gasto.

A lo anterior se suma otro factor que no ayudará a las licitaciones
en la segunda mitad del año: el ciclo electoral municipal. La
celebración de los comicios del 26 de mayo propició una
concentración de licitaciones en la parte final de la legislatura. Y
ahora, como sucede siempre que se renuevan los ayuntamientos,
vendrán dos años de bajón. En el primer trimestre del 2019, ya se ha
producido un descenso del 5% en los ayuntamientos catalanes y en
la segunda mitad del ejercicio llegará el desplome.

Por todo lo anterior, los contratistas pidieron ayer el imposible de
que “la planificación de las obras en España se haga al margen del
año electoral”. Además, la CCOC demandó a las distintas
administraciones una serie de medidas, entre las que destacan que
la licitación se sitúe en los 5.000 millones anuales, el 2,2% del
Producto Interior Bruto (PIB) y que se elabore un calendario de
construcción de infraestructuras a diez o quince años vista para
evitar las fluctuaciones en las licitaciones. Llansó también reclamó

 



un esfuerzo a los organismos y empresas públicas para simplificar y
homogeneizar los procedimientos de contratación y abogó por
establecer mecanismos para evitar que se exijan y adjudiquen
ofertas a los contratistas por debajo de su coste.

  

Contenido patrocinado
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Inditex toma impulso yprevé
crecermásdeun4%enel 2019
El grupo gallego gana un 10%más en el primer trimestre

AINTZANE GASTESI
Barcelona

Inditex, dueño de cadenas como Zara o
Bershka,ganóensuprimer trimestre fis
cal (febrero a abril) 734 millones de eu
ros,un9,8%másqueunañoantes,mien
tras que sus ventas avanzaron el 4,8% y
sumaron 5.927 millones, según informó
el grupo gallego. Tras cerrar el 2018 con
el crecimientomáspírricode losúltimos
añosenplenoprocesodetransformación
digital (un3%de las ventas yun2,5%del
beneficio),parecequeelbuquedeAman
cioOrtega endereza el rumbo. Según los
datos avanzados por la compañía que
preside Pablo Isla, las ventas a cambio
constanteentrefebreroyjuniocrecieron
un6,5%,conunaaceleraciónenelúltimo
mes, cuando se dispararon un 9,5% del 1
demayoal7de junio.
En el primer trimestre, la compañía

volvió a batir récords de ventas y benefi
cios. Para el presidente de Inditex, estas
cifras récordmuestran la solidezdelmo
delo de negocio de la compañía “que si
gue creciendo en rentabilidad y engene
racióndeflujodecajatrasapostardecidi
damente por una oferta de moda de
calidadafavordelcliente”ytrashacerde
la transformación digital y la sostenibili
dadsusejesestratégicosa futuro.
En las cuentas remitidas a laComisión

Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), Inditex explica que las ventas
en la segundamitad del trimestre se vie
ron afectadas por condiciones meteoro
lógicas adversas y que con la vuelta de
condicionesdemercadonormalesha re
tornado a los niveles previos. Además, la
compañía prevé que en el ejercicio del
2019 sus ventas crezcan entre el 4% y el
6% en términos comparables, es decir, a
misma superficie comercial (desconta
dasaperturasycierres).
Segúnlascuentaspresentadas,lasven

tas crecieron en todas las áreas geográfi
casenlasqueoperayentodaslascadenas
yel resultadobrutodeexplotación (ebit
da) se disparó cerca del 50%, hasta 1.675
millonesdeeuros,porcambiosen lanor
mativa sobre contabilidad de alquileres
(laNIIF16).Excluyendoel impactode la
aplicaciónde las reglasdeNIIF 16el cre
cimiento del ebitda sería del 9% y el del
beneficionetodel7%,segúnlacompañía.
El margen bruto, una de las variables

quemásmiran losanalistasyquemideel
beneficio en bruto por cada prenda que
vende, fuede3.524millones, superioren

el 6% al de un año antes, y se situó en el
59,5% de las ventas, por encima del
58,9%delmismoperiodoenel 2018.A lo
largo de los tres primeros meses de su
ejercicio fiscal, elmayor grupo de distri
bución textil delmundo abrió tiendas en
23 mercados y al cierre de abril contaba
con un total de 7.447 establecimientos.
En el terreno online, Zara comenzó a
operar en abril en Brasil y en mayo en
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos,
Líbano, Egipto, Marruecos, Indonesia,
Serbiae Israel.

El grupo también informó del orden
del día de la junta de accionistas, que se
celebrará el próximo 16 de julio, que en
tre otras medidas deberá sancionar el
nombramiento de Carlos Crespo como
consejero ejecutivo, así como el reparto
de un dividendo extraordinario total de
uneuropor acción adistribuir concargo
a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Ade
más,anunciólacreacióndeunacomisión
específica de sostenibilidad dentro del
consejodeadministraciónencargadadel
seguimientode laestrategiayde laspolí
ticas de sostenibilidad, tanto medioam
biental como de derechos laborales. En
este sentido, la compañíaha firmadocon
elMassachussets Institute of Technolo
gies (MIT)unacuerdode3,5millonesde
euros para promover la investigación en
sostenibilidad, incluyendo nuevas técni
casdereciclaje, tantodeembalajescomo
de tejidos.c

Las ventas a cambio
constante enmayo y el
arranque de junio se
dispararon un 9,5%

Objetivo 100
en las obras

Esunhechocontrastadoqueenla
actual coyuntura económica el
mantenimiento del Estado del
bienestar cada vezmás requiere

una partemás importante del presupues
to de las administraciones públicas, res
tandocadavezmenosrecursosparacons
truir ymantener las infraestructuras y los
equipamientos que necesita el país. Y por
eso, tenemos que ser muy cuidadosos al
determinarqué inversioneshayquereali
zar para garantizar la calidad de vida de
los ciudadanos y el crecimiento del país y
tenemosquegenerar los recursosnecesa
rios con el fin de hacerlas realidad, ya sea
estableciendocánones porelusodelasin
fraestructuras,yaseapotenciandoyapro
vechando las ventajas de las colaboracio
nespúblicoprivadas.
Con el fin de establecer prioridades en

las infraestructuras y los equipamientos
es imprescindible disponer de un índice
de sostenibilidad, elaborado a partir de
una análisis entre coste y beneficio que
nos indiqueelretornoeconómico, socialy
ambiental de cada una de ellas, no ya du
rante su construcción, si no durante toda
suvidaútil.
En funcióndeestapriorizaciónhayque

planificar las infraestructuras a medio y
largo plazo (1015 años), garantizando la
plena colaboración entre todas las admi
nistraciones públicas y la complicidad de
la sociedad civil, desvinculando estas pla
nificaciones de las elecciones y de las le

gislaturas. La creaciónde laAgènciad’In
fraestructuresdeCatalunyaseríasinduda
un paso importante en la realización del
cambiodemodelo.Porotraparte es esen
cial la introducción de un nuevo modelo
decontrataciónpúblicaque,másalláde la
simple valoración del precio ofertado,
tengaencuenta lamejor relacióncalidad
precio entre las propuestas presentadas;
sólo de esta manera podemos aspirar a
unacontratacióndecalidadque realmen
te sea capaz de dar respuesta a las necesi
dadesdenuestra sociedad.Parahacereso
hay que empezar mejorando la contrata
cióndeproyectosyobrasconel findeque
proyectistas y empresas constructoras
nos puedan ofrecer la mejor solución
–técnica, social ymedioambiental con la
mejor relación calidad precio –no la más
barataconel findequelaejecucióndelas
obrasserealiceenlaformaprevistayenel
plazo pactado. ¿Si las administraciones
públicasplanifican,proyectanyaprueban
un proyecto que valoran en 100, no sería
signo de buena gestión que se adjudicara,
ejecutarayliquidarapor100?Esloquede
nominamosObjetivo 100.Todo elmundo
sabe lo que valen las cosas y, como dice la
sabiduríapopular, “elbarato salecaro”.
Para conseguir todo eso, hace falta que

entre todos avancemos hacia un nuevo
modelo de gestión de las infraestructuras
ylosequipamientosquenospermitareali
zar las infraestructuras que necesitamos,
cuandolasnecesitamosyenlaformaycon
lacalidadque lasnecesitamos.

Hay que desvincular
la planificación de las
infraestructuras de
elecciones y legislaturas

TRIBUNA

Joaquim Llansó Nores
Vicepresidente de Foment del Treball

CONCHI LAFRAYAMadrid

ElBancodeEspañahaimpuestodosmul
tasalSantanderporvalorde4,5millones,
por su condición de heredero universal
del Banco Popular. El supervisor realizó
unexamenexhaustivode lacarterahipo
tecariade todos losbancosenel año2014
y encontró irregularidades en muchos
contratos. Al tratarse de sanciones admi
nistrativas, el banco que preside AnaBo
tín tiene que hacer frente al pago de am
bas sanciones, aunque después pueda
presentar recursoenvía judicial.
En concreto, ha fijado una sanción de

1,5 millones por incumplir la normativa
delBancodeEspañaenlorelativoa laen

trega y el contenido preceptivo que debe
contenerla informaciónprecontractualy
contractual facilitadaalosclientes,elcál
culo de la TAE y el cobro de comisiones
porserviciosnoprestados.
Asimismo, ha impuesto una segunda

multa de 3 millones de euros, tipificada
como infracción muy grave, a haber de
tectado incumplimientosde la leyenma
teriadecompensacionesycomisionesen
supuestos de amortización anticipada y
aplicación de cláusulas de redondeo del
tipode interés.
La fechade resoluciónde estas sancio

nesesdel26deoctubredelejercicio2018,
pero sehicieronpúblicas ayer trashacer
se firmesen lavíaadministrativa.

DesdeelBancoSantanderapuntanque
“se recurrirán”, ya que entienden que no
lehandeimponerestassanciones“poral
go heredado”. Lasmismas fuentes apun
tan que el análisis se llevó a cabo en el
2014, cuando el BancoPopular no estaba
bajosuórbita,puestoquesecompróhace
dosañosporuneuro.
Por otro lado, el Santander cerró ayer

unaemisióndedeudaséniorpreferentea
cincoañosporunimportede1.250millo
nesdeeuros.
También elBBVAsalió ayer a losmer

cadosmayoristas, con la colocaciónde su
segundo bono verde, con el que captó
1.000 millones de euros. Se trata de una
emisión de deuda sénior no preferente,
con un vencimiento de 7 años, cuyos bo
nos cotizarán en la bolsa de Irlanda. El
grupo BBVA prevé emitir entre 2.500 y
3.500millones de euros en deuda sénior
no preferente este año, para cumplir con
el requerimiento del colchón anticíclico
MREL, segúnexplica laentidad.c

El Santander,multado con
4,5millones por el Popular

LV

Pablo Isla, presidente de Inditex, en un acto reciente
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Inditex toma impulso yprevé
crecermásdeun4%enel 2019
El grupo gallego gana un 10%más en el primer trimestre
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Inditex, dueño de cadenas como Zara o
Bershka,ganóensuprimer trimestre fis
cal (febrero a abril) 734 millones de eu
ros,un9,8%másqueunañoantes,mien
tras que sus ventas avanzaron el 4,8% y
sumaron 5.927 millones, según informó
el grupo gallego. Tras cerrar el 2018 con
el crecimientomáspírricode losúltimos
añosenplenoprocesodetransformación
digital (un3%de las ventas yun2,5%del
beneficio),parecequeelbuquedeAman
cioOrtega endereza el rumbo. Según los
datos avanzados por la compañía que
preside Pablo Isla, las ventas a cambio
constanteentrefebreroyjuniocrecieron
un6,5%,conunaaceleraciónenelúltimo
mes, cuando se dispararon un 9,5% del 1
demayoal7de junio.
En el primer trimestre, la compañía

volvió a batir récords de ventas y benefi
cios. Para el presidente de Inditex, estas
cifras récordmuestran la solidezdelmo
delo de negocio de la compañía “que si
gue creciendo en rentabilidad y engene
racióndeflujodecajatrasapostardecidi
damente por una oferta de moda de
calidadafavordelcliente”ytrashacerde
la transformación digital y la sostenibili
dadsusejesestratégicosa futuro.
En las cuentas remitidas a laComisión

Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), Inditex explica que las ventas
en la segundamitad del trimestre se vie
ron afectadas por condiciones meteoro
lógicas adversas y que con la vuelta de
condicionesdemercadonormalesha re
tornado a los niveles previos. Además, la
compañía prevé que en el ejercicio del
2019 sus ventas crezcan entre el 4% y el
6% en términos comparables, es decir, a
misma superficie comercial (desconta
dasaperturasycierres).
Segúnlascuentaspresentadas,lasven

tas crecieron en todas las áreas geográfi
casenlasqueoperayentodaslascadenas
yel resultadobrutodeexplotación (ebit
da) se disparó cerca del 50%, hasta 1.675
millonesdeeuros,porcambiosen lanor
mativa sobre contabilidad de alquileres
(laNIIF16).Excluyendoel impactode la
aplicaciónde las reglasdeNIIF 16el cre
cimiento del ebitda sería del 9% y el del
beneficionetodel7%,segúnlacompañía.
El margen bruto, una de las variables

quemásmiran losanalistasyquemideel
beneficio en bruto por cada prenda que
vende, fuede3.524millones, superioren

el 6% al de un año antes, y se situó en el
59,5% de las ventas, por encima del
58,9%delmismoperiodoenel 2018.A lo
largo de los tres primeros meses de su
ejercicio fiscal, elmayor grupo de distri
bución textil delmundo abrió tiendas en
23 mercados y al cierre de abril contaba
con un total de 7.447 establecimientos.
En el terreno online, Zara comenzó a
operar en abril en Brasil y en mayo en
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos,
Líbano, Egipto, Marruecos, Indonesia,
Serbiae Israel.

El grupo también informó del orden
del día de la junta de accionistas, que se
celebrará el próximo 16 de julio, que en
tre otras medidas deberá sancionar el
nombramiento de Carlos Crespo como
consejero ejecutivo, así como el reparto
de un dividendo extraordinario total de
uneuropor acción adistribuir concargo
a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Ade
más,anunciólacreacióndeunacomisión
específica de sostenibilidad dentro del
consejodeadministraciónencargadadel
seguimientode laestrategiayde laspolí
ticas de sostenibilidad, tanto medioam
biental como de derechos laborales. En
este sentido, la compañíaha firmadocon
elMassachussets Institute of Technolo
gies (MIT)unacuerdode3,5millonesde
euros para promover la investigación en
sostenibilidad, incluyendo nuevas técni
casdereciclaje, tantodeembalajescomo
de tejidos.c

Las ventas a cambio
constante enmayo y el
arranque de junio se
dispararon un 9,5%
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Esunhechocontrastadoqueenla
actual coyuntura económica el
mantenimiento del Estado del
bienestar cada vezmás requiere

una partemás importante del presupues
to de las administraciones públicas, res
tandocadavezmenosrecursosparacons
truir ymantener las infraestructuras y los
equipamientos que necesita el país. Y por
eso, tenemos que ser muy cuidadosos al
determinarqué inversioneshayquereali
zar para garantizar la calidad de vida de
los ciudadanos y el crecimiento del país y
tenemosquegenerar los recursosnecesa
rios con el fin de hacerlas realidad, ya sea
estableciendocánones porelusodelasin
fraestructuras,yaseapotenciandoyapro
vechando las ventajas de las colaboracio
nespúblicoprivadas.
Con el fin de establecer prioridades en

las infraestructuras y los equipamientos
es imprescindible disponer de un índice
de sostenibilidad, elaborado a partir de
una análisis entre coste y beneficio que
nos indiqueelretornoeconómico, socialy
ambiental de cada una de ellas, no ya du
rante su construcción, si no durante toda
suvidaútil.
En funcióndeestapriorizaciónhayque

planificar las infraestructuras a medio y
largo plazo (1015 años), garantizando la
plena colaboración entre todas las admi
nistraciones públicas y la complicidad de
la sociedad civil, desvinculando estas pla
nificaciones de las elecciones y de las le

gislaturas. La creaciónde laAgènciad’In
fraestructuresdeCatalunyaseríasinduda
un paso importante en la realización del
cambiodemodelo.Porotraparte es esen
cial la introducción de un nuevo modelo
decontrataciónpúblicaque,másalláde la
simple valoración del precio ofertado,
tengaencuenta lamejor relacióncalidad
precio entre las propuestas presentadas;
sólo de esta manera podemos aspirar a
unacontratacióndecalidadque realmen
te sea capaz de dar respuesta a las necesi
dadesdenuestra sociedad.Parahacereso
hay que empezar mejorando la contrata
cióndeproyectosyobrasconel findeque
proyectistas y empresas constructoras
nos puedan ofrecer la mejor solución
–técnica, social ymedioambiental con la
mejor relación calidad precio –no la más
barataconel findequelaejecucióndelas
obrasserealiceenlaformaprevistayenel
plazo pactado. ¿Si las administraciones
públicasplanifican,proyectanyaprueban
un proyecto que valoran en 100, no sería
signo de buena gestión que se adjudicara,
ejecutarayliquidarapor100?Esloquede
nominamosObjetivo 100.Todo elmundo
sabe lo que valen las cosas y, como dice la
sabiduríapopular, “elbarato salecaro”.
Para conseguir todo eso, hace falta que

entre todos avancemos hacia un nuevo
modelo de gestión de las infraestructuras
ylosequipamientosquenospermitareali
zar las infraestructuras que necesitamos,
cuandolasnecesitamosyenlaformaycon
lacalidadque lasnecesitamos.
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la planificación de las
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ElBancodeEspañahaimpuestodosmul
tasalSantanderporvalorde4,5millones,
por su condición de heredero universal
del Banco Popular. El supervisor realizó
unexamenexhaustivode lacarterahipo
tecariade todos losbancosenel año2014
y encontró irregularidades en muchos
contratos. Al tratarse de sanciones admi
nistrativas, el banco que preside AnaBo
tín tiene que hacer frente al pago de am
bas sanciones, aunque después pueda
presentar recursoenvía judicial.
En concreto, ha fijado una sanción de

1,5 millones por incumplir la normativa
delBancodeEspañaenlorelativoa laen

trega y el contenido preceptivo que debe
contenerla informaciónprecontractualy
contractual facilitadaalosclientes,elcál
culo de la TAE y el cobro de comisiones
porserviciosnoprestados.
Asimismo, ha impuesto una segunda

multa de 3 millones de euros, tipificada
como infracción muy grave, a haber de
tectado incumplimientosde la leyenma
teriadecompensacionesycomisionesen
supuestos de amortización anticipada y
aplicación de cláusulas de redondeo del
tipode interés.
La fechade resoluciónde estas sancio

nesesdel26deoctubredelejercicio2018,
pero sehicieronpúblicas ayer trashacer
se firmesen lavíaadministrativa.

DesdeelBancoSantanderapuntanque
“se recurrirán”, ya que entienden que no
lehandeimponerestassanciones“poral
go heredado”. Lasmismas fuentes apun
tan que el análisis se llevó a cabo en el
2014, cuando el BancoPopular no estaba
bajosuórbita,puestoquesecompróhace
dosañosporuneuro.
Por otro lado, el Santander cerró ayer

unaemisióndedeudaséniorpreferentea
cincoañosporunimportede1.250millo
nesdeeuros.
También elBBVAsalió ayer a losmer

cadosmayoristas, con la colocaciónde su
segundo bono verde, con el que captó
1.000 millones de euros. Se trata de una
emisión de deuda sénior no preferente,
con un vencimiento de 7 años, cuyos bo
nos cotizarán en la bolsa de Irlanda. El
grupo BBVA prevé emitir entre 2.500 y
3.500millones de euros en deuda sénior
no preferente este año, para cumplir con
el requerimiento del colchón anticíclico
MREL, segúnexplica laentidad.c

El Santander,multado con
4,5millones por el Popular

LV

Pablo Isla, presidente de Inditex, en un acto reciente









La licitaci6n en Catalunya crece un
25% pese a la pr6rroga presupuestaria
BARCELONA Reda¢ci6n

La licitaci6n de obra p~blica en
Catalunya creci6 en los nueve
primeros meses del afio un 25%
a pesar de que el Gobievno cen-
tral y la Generalitat mantienen
los presupuestos prorrogados
este ejercicio. Pese a ese aumen-
to de recursos, la patronal que

Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya (CCOC)
lament6 que la cifra sea inferior
a la media hist6rica.

Precisamente, el crecimiento
en la licitaci6n se dio en las dos
adnrinistraciones con presu-
puestos prorrogados: se dio un
incremento de1136% en el Esta-
do y del 45% en la Generalitat.
En eamhir~ I~ lic’it~ei~n do l~

corporaciones locales que han
pasado por un periodo electoral
este afio se redujo un 10%, hasta
los 681 millones.

Segfin la CCOC, "con esta cal-
da de la licitaci6n parece que se
confirma, sin embargo, que, una
vez se han celebrado elecciones
municipales, se contrae signifi-
cativamente la contrataci6n de

nos indica, hecho que dificulta la
planificaci6n de las empresas y
el sostdn de plmatillas estables en
el tiempo’.

La licitaci6n es un buen indi-
cador para medir la ejecuci6n
real de las obras pfiblicas porque
habitualmente desde que se lid-
tauna infraestructura hasta que
efectivamente comienza el tra-
bajo sobre el terreno no suelen
pasar mils de cuatro meses.

S61o en el tercer trimestre,
el importe de las licitaciones
globales de las tres administra-
ciones se elev6 a 525 millones,
una cantidad muy inferior res-

consignaban de media en los tip
timos afios. La CCOC -que re-
presenta a empresas como Ac-
ciona, Sorigu~, Comsa, Rubau
o Copisa- sefiald que la baja
inversidn "agrava el crdnico d&
ficit de inversidn en infraestruc-
mras debido a que la deprecia-
cidn no se ve compensada con
mils inversidn". La bajada de li-
citacidn que ha pmjudicado alas
empresas constructoras al redu-
cirles la carga de trabajo se pro-
dujo en un escenario de fuertes
rebajas presupuestarias, im-
puestas por los Gobiernos para
cumplir con los limites de drift-
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La licitaci6n de obras pfiblicas sube un 25%
en los nueve primeros meses del afio
Expansi6n. Barcelona
Las administraciones pflbli-
cas en Cataltmya han licitado
obras por valor de 1.489 millo-
nes de euros entre enero y
septiembre de 2019, un 25%
mLs queen el mismo periodo
del afio anterior, gracias a un
incremento liderado por las
administraciones centraly ca-
talana, a pesar de que las dos
manfienen sus presupuestos
prorrogados.

Sin embargo, segfin el In-
forme de Licitaci6n de Obras y
Servicios de Catalunya, publi-

cado por la Cambra Oficial de
Contractistes d’Obres de Ca-
talunya (CCOC), en el tercer
trimestre del afio se ha licita-
do por valor de 525 millones
de euros, "muy por debajo de
la media de los flltimos 20
afios’, que es de 940 millones
de euros, informa Ere.

Para la entidad, el bajo vo-
lumen de licitaci6n en el ter-
cer trimestre de 2019 "agrava
el cr6nico d4ficit de inversi6n
en inffaestmcturas" de la co-
munidad aut6noma_

Entre enero y septiembre,

las licitaciones del Gobierno
han ascendido a 445 millones
de euros en el territorio cata-
kin, un 136% m~s, cifra que in-
cluye los contratos de empre-
sas pfiblicas como Adif, Aena,
Enaire, Renfe y Correos.

La Generalitat, por su par-
te, ha aumentado las licitacio-

La Administraci6n
del Estado saca a

por 445 millones,
un 136010 n~s

nes un 45% respecto al mis-
mo periodo del afio anterior,
hasta los 363 millones de eu-
ros, mientras que las adminis-
traciones locales, pese a ser
las mils acfivas, con 681 millo-
nes de euros licitados, han re-
ducido la licitaci6n un 10%.

Por otro lado, los concursos
de servicios pfiblicos que son
de interns para los grupos
constmctoras ha registrado
en el mismo periodo 860 mi-
llones de euros, lo que supone
un incremento del 68% atri-
buido a la actividad del Go-

Trabajos de construcci6n de la future estaci6n de la Sagmra.

biemo y de la Generalitat.
La CCOC insisfi6 ayer en

que la licitaci6n minima que
requiere Catalunya para "sa-

fisfacer sus necesidades en in-
fraestructuras" deberia ser de
tmos 5.000 millones de euros
anuales.
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Obras en la T-2 de El Prat.

La licitaci6n de
obra p~blica sube
un 25% en nueve
meses ~
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FISCALITAT EN BREU

El dúmping fiscal de 
Madrid, al punt de mira

nava detalls: “La idea és fer-ho de 
manera ininterrompuda durant to-
ta la legislatura i trobar el moment 
per fer una rebaixa de mig punt en 
cadascun dels cinc trams de l’IRPF, 
de manera que el tipus mínim que-
di en el 8,5%, claríssimament el més 
baix de totes les autonomies”. 

Els plans i les declaracions 
d’Ayuso fan pensar que podria estar 
incorrent en dúmping fiscal (com-
petència deslleial enfront d’altres 
comunitats autònomes a l’hora 
d’atraure empreses i inversions ofe-
rint impostos més baixos) i la minis-
tra d’Hisenda en funcions, María 

Jesús Montero, va denunciar ahir la 
qüestió. La ministra va assenyalar la 
Comunitat de Madrid per dir que 
els seus ingressos són “bastant su-
periors als de la resta”, cosa que per-
met aquestes rebaixes fiscals, i va 
qualificar la situació de greu. Mon-
tero va avisar que el ministeri hau-
rà d’“harmonitzar la situació”.  

La titular d’Hisenda va posar com 
a exemple el que va passar amb l’im-
post de successions i donacions, 
quan “algunes comunitats van co-
mençar a rebaixar i les veïnes van fer 
el mateix”. Segons va assegurar, com 
a conseqüència d’aquella situació es 
va donar un “espoli a la baixa”.  

Cal recordar que la Constitució 
avala l’autonomia financera i l’exis-
tència d’impostos propis a les co-
munitats sempre que sigui d’acord 
amb “els principis de coordinació 
amb la hisenda estatal i de solidari-
tat entre els espanyols”, uns aspec-
tes que les baixades d’impostos re-
iterades de comunitats com la de 
Madrid no compleixen.  

Díaz Ayuso es referia a les acusa-
cions de dúmping en l’entrevista es-
mentada. “Em sorprèn que [les al-
tres comunitats] encara no vegin 
que abaixant impostos els ciutadans 
són més lliures i emprenen més 
–deia–. Per exemple, Catalunya té 
13 impostos propis a més dels ce-
dits, enfront dels tres de Madrid”.  

Competència deslleial 
L’impost de successions ha estat un 
dels que els últims anys, segons 
fonts de la Generalitat, havia propi-
ciat el trasllat de grans fortunes fo-
ra de Catalunya cap a comunitats 
més laxes fiscalment, com ara Ma-
drid. Més recentment, un altre dels 
impostos que ha estat en el punt de 
mira és l’IRPF. De fet, múltiples 
veus de l’empresariat català coinci-
deixen que molts dels casos de la fu-
ga de seus socials d’empreses cata-
lanes s’expliquen per la voluntat 
dels empresaris de pagar menys per 
aquest concepte.e

María Jesús Montero, ministra d’Hisenda en funcions, va afirmar que 
el dúmping fiscal porta a un “espoli a la baixa”. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

La ministra Montero avisa que el govern 
espanyol intervindrà per igualar impostos

La flamant presidenta de la Comu-
nitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha dedicat les primeres setmanes en 
el càrrec a anunciar una important 
baixada d’impostos a la regió de la 
capital d’Espanya. La dirigent del 
PP, que va arribar al càrrec gràcies a 
un pacte amb Ciutadans i Vox, 
anunciava en plena campanya la 
“rebaixa fiscal més gran de la histò-
ria”. Aquesta mateixa setmana, en 
una entrevista a Expansión, en do-

BARCELONA
ALBERT MARTÍN

■ La licitació d’obra pública creix un 
25% tot i la manca de pressupost

La licitació d’obra 
pública a Catalunya 
creix un 25% malgrat 
que, tant a Espanya 
com a Catalunya, hi 
ha una situació de 
pròrroga 
pressupostària, 
segons les dades 
recollides per la Cambra de Contractistes d’Obres 
de Catalunya (CCOC). Així, segons la CCOC, la 
licitació oficial d’obres a Catalunya va arribar, entre 
el gener i el setembre del 2019, a un import global 
de 1.489 milions d’euros (un 25% més respecte al 
mateix període de l’any passat), gràcies a 
l’increment per part de l’Estat i la Generalitat i 
malgrat la manca d’uns nous comptes. Si bé l’Estat i 
la Generalitat van augmentar la licitació, els 
ajuntaments la van disminuir un cop passades les 
eleccions municipals del maig.

Un total de 5,1 milions de passatgers van passar 
per l’aeroport del Prat durant el mes de setembre, 
una xifra un 5,4% superior a la del mateix mes de 
l’any anterior, segons les dades facilitades ahir 
per Aena, l’empresa controlada per l’Estat que 
gestiona els aeroports espanyols. Així, l’aeroport 
de Barcelona va mantenir el ritme de creixement 
tot i les vagues que hi va haver el mes passat, 
especialment la dels treballadors de terra d’Iberia 
durant el pont de la Mercè. 

Els nou primers mesos de l’any el nombre de 
passatgers que han passat per l’aeroport del Prat 
ja és de 40,7 milions, un 5,2% més que en el 
mateix període de l’any passat. Amb aquestes 
xifres, l’aeroport de Barcelona continua com el 
segon de l’Estat, per darrere de Barajas, que creix 
a un ritme superior. Per l’aeroport de Madrid hi van 
passar 5,57 milions de passatgers al setembre, un 
7,1% més, i en els nou primers mesos de l’any, 
46,6 milions de passatgers, quasi un 7% més. 
Però el creixement de passatgers a l’aeroport del 
Prat supera la mitjana del de la resta d’aeroports 
espanyols en tot l’any. 

■ El Prat guanya un 5% de viatgers  
al setembre malgrat les vagues

El dèficit pressupostari d’Espanya serà del 2,2% del PIB 
aquest 2019, segons va pronosticar ahir el Fons Monetari 
Internacional (FMI). La dada quedaria en l’1,9% entre el 
2020 i el 2024. Les previsions són més optimistes que les 

que va enviar el mateix govern espanyol a Brussel·les, amb 
un objectiu del 2%. L’organisme també va alertar dels 

efectes dels estímuls dels bancs centrals i els alts nivells 
d’endeutament empresarial. 

L’FMI, MÉS POSITIU 
QUE SÁNCHEZ AMB 
EL DÈFICIT PÚBLIC

2,2%
Previsió del dèficit 
espanyol el 2019
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La licitació oficial d’obres de
l’Estat a Catalunya es va disparar
un  entre gener i setembre
fins als  milions d’euros, se-
gons les dades de la Cambra de
Contractistes d’Obres de Catalu-
nya (CCOC). L’increment es deu,
principalment, als nivells «crò-
nics» de baixa licitació en els úl-
tims anys i, de fet, la xifra actual
encara és lluny de la mitjana de les
últimes dues dècades. Les licita-
cions de la Generalitat també van
créixer, concretament un ,
amb un valor de  milions d’eu-
ros, i van ser el  del total. En
canvi, van baixar un  les lici-
tacions d’administracions locals,
tot i que segueixen sent el nivell
administratiu més actiu, amb un
 del total licitat i ofertes per un
import de  milions d’euros. En
total, els concursos van repuntar
un .

L’Estat representa el  del to-
tal de les licitacions, i la seva xifra
creix malgrat la pròrroga pressu-

postària i perquè es comptabilit-
zen en aquest període concursos
en gran part sufragats pel paga-
ment dels usuaris, com els d’Ae-
na-Enaire, ADIF, Autoritats Por-
tuàries de Barcelona i Tarragona,
Renfe o Correus. 

Al tercer trimestre, l’import to-
tal dels concursos a Catalunya va
ser de  milions d’euros, molt
inferior del nivell de mitjana dels
darrers vint anys, que va ser de 
milions trimestrals, i . mi-
lions anuals, a preus constants.
Per altra banda, la licitació de ser-
veis d’interès de les constructores
i els seus grups, entre gener i se-

tembre, va ser de  milions
d’euros, un increment del  im-
pulsat per la Generalitat i l’Estat
malgrat una caiguda del  de
l’administració local. 

En un comunicat, la CCOC va
defensar la necessitat de planifi-
car amb terminis d’entre  i 
anys, i independentment dels pe-
ríodes electorals, les infraestruc-
tures a construir. A més, també va
insistir que la inversió «ha de ser
estable i previsible per suavitzar
els cicles econòmics, donar certe-
sa als agents econòmics i evitar
forts ajustaments del sector en
temps de crisi». 

ACN/DdGBARCELONA

La licitació de l’Estat creix un 136% a
Catalunya i l’autonòmica el 45%

La Cambra 
de Contractistes
insta a planificar
amb terminis 
de 10 a 15 anys amb
independència dels
períodes electorals

Els concursos han repuntat un
25 per cent a Catalunya entre
gener i setembre. 

Els 445 milions 
d’inversió de
l’administració central
queda encara lluny de
la mitjana de les dues
últimes dècades

�

catalunya@ddg.cat
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La  se
ha disparado un  entre enero y septiembre hasta los 

, según los datos de la 
 (CCOC). El incremento se debe, principalmente, a los niveles

"crónicos" de baja licitación en los últimos años y, de hecho, la cifra actual
todavía está lejos de la media de las últimas dos décadas. Las licitaciones de
la Generalitat también crecen, un 45%, con un valor de 363 millones de
euros, y son el 24% del total. En cambio, bajan un 10% las licitaciones de
administraciones locales, aunque siguen siendo el nivel administrativo más
activo, con un 46% del total licitado y ofertas por un importe de 681 millones
de euros. En total, los concursos repuntan un 25%.

El Estado representa el 30% del total de las licitaciones, y crece a pesar de la
prórroga presupuestaria y porque se contabilizan en este periodo concursos
en gran parte sufragados por el pago de los usuarios, como los de AENA-
ENAIRE, ADIF, Autoridades Portuarias de Bar-celona y Tarragona, Renfe o
Correus.

En el tercer trimestre, el importe total de los concursos en Catalunya fue de
525 millones de euros, muy inferior del nivel por término medio de los
últimos veinte años, que fue de 940 millones trimestrales, y 3.750 millones
anuales, a precios constantes. Por otra parte, la licitación de servicios de
interés de las constructoras y sus grupos, entre enero y septiembre, fue de
860 millones de euros, un incremento del 66% impulsado por la Generalitat
y el Estado a pesar de una caída del 36% de la administración local.

En un comunicado, la CCOC ha defendido la necesidad de planificar con
plazos de entre 10 y 15 años, e independientemente de los periodos
electorales, las infraestructuras a construir. Además, también ha insistido en
que la inversión "tiene que ser estable y previsible para suavizar los ciclos
económicos, dar certeza a los agentes económicos y evitar fuertes ajustes del
sector en tiempo de crisis".

En este sentido, ha pedido una "licitación mínima, regular y recurrente de
todas las administraciones" y ha indicado que Catalunya requeriría
inversiones de 5.000 millones anuales, el equivalente al 2,2% del PIB.

La licitación en Catalunya aumenta pero sigue lejos de los niveles de los ú... https://www.elnacional.cat/es/economia/licitacion-catalunya-aumenta-lej...
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Informe de Licitació d’Obres i Serveis 

Catalunya 1r trimestre 2019 

 
 

 Desacceleració, respecte els dos darrers trimestres, de la licitació 
oficial d’obres, que encara se situa en volums molt inferiors a la 
mitjana històrica. 
 

 El baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit d’inversió en 
infraestructures, doncs “la licitació d’avui és la producció/inversió de 
demà”. 

 

 La CCOC insisteix a recordar que la inversió pública ha d’ésser estable i 
previsible per suavitzar els cicles econòmics, donar certesa als agents 
econòmics i evitar forts ajustaments del sector en temps de crisi. 

 

La licitació oficial d’obres a Catalunya mostra ja signes de desacceleració, doncs és 
lleugerament inferior a la dels dos darrers trimestre del 2018, i la licitació de 
l’Administració Local cau un 25%. No obstant això, si comparem licitació global del 
primer trimestre del 2019 amb la del mateix període del 2018, aquesta ha augmentat 
un 19%. 

L’import dels concursos, que ha assolit 462 milions d’euros el primer trimestre del 2019, 
és molt inferior a la mitjana dels darrers vint anys, que és d’uns 940 milions d’euros 
trimestrals (3.750 milions anuals, a preus constants). Per això, el baix volum de licitació 
agreuja el crònic dèficit d’inversió en infraestructures, doncs “la licitació d’avui és la 
producció/inversió de demà”, fet que també produeix una pèrdua neta d’estoc de 
capital a causa de la depreciació. 
 
L’Administració Local, que ha disminuït el volum en un 5% respecte el primer trimestre 
del 2018, és encara el nivell administratiu més actiu, amb un 50% sobre el total licitat, 
havent publicat anuncis de sol·licitud d’ofertes per un import de 232 milions d’euros. El 
fet que al maig del se celebrin eleccions municipals ha estat determinant per al 
dinamisme dels ens local, que ara es va desaccelerant. Aquest impuls, però, no tindrà 
continuïtat un cop passats els comicis, per la qual cosa es preveu que la licitació 
d’enguany, per part dels ens locals, sigui molt menor que el 2018. 

L’Administració General de l’Estat (AGE) ha augmentat la licitació un 145% respecte el 
mateix període de l’any passat i el 100% respecte el darrer trimestre del 2018. L’import 
ha estat de 122 milions d’euros, el 26% del total, incloent-hi organismes amb ingressos 
d’explotació propis, en gran part sufragats pel pagament dels usuaris, com per exemple, 
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AENA-ENAIRE, ADIF, Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona, Renfe o Correus. 
Malgrat l’impuls de la licitació de l’Administració General de l’Estat a Catalunya durant 
el primer trimestre de l’any, que partia, però, de valors molt baixos, aquesta encara és 
molt inferior a la mitjana històrica i totalment insuficient per la competitivitat de 
l’economia catalana i el benestar dels seus habitants, doncs les infraestructures de la 
seva competència són totes de caràcter estratègic per al desenvolupament. 

Finalment, la Generalitat ha augmentat la licitació un 13% en relació al primer trimestre 
del 2018, i un 2,5% respecte el darrer trimestre del 20 81 , essent el valor dels concursos 
de 109 milions d’euros, el 23% del total. 

Per altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores 
i els seus grups ha assolit el primer trimestre de l’any 2019 uns 307 milions d’euros, que 
representa un increment molt substancial respecte el mateix període de l’any 2018, del 
37%, gràcies a l’activitat del l’Administració General de l’Estat, que compensa la caiguda 
del 57% dels ens locals. 

La CCOC reitera la necessitat que les infraestructures es planifiquin a mig-llarg termini 
(10-15 anys), independentment dels períodes electorals, en funció de la seva 
demanda, i que siguin prèviament avaluades segons criteris de cost benefici que 
n’assegurin la seva sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 

La CCOC també insisteix en recordar que la inversió pública ha d’ésser estable i 
previsible per suavitzar els cicles econòmics, donar certesa als agents econòmics i evitar 
forts ajustaments del sector en temps de crisi, i que la licitació mínima regular i 
recurrent de totes les administracions que requereix Catalunya per satisfer les seves 
necessitats en infraestructures econòmiques i socials1, presents i futures, hauria de 
ser, aproximadament, del 2,2% del PIB (uns 5.000 milions anuals).  

 

Barcelona, 2 de maig del 2019 

Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 

                                                           
1 Les infraestructures les podem dividir en econòmiques o directament productives (per exemple, les de transport, 
serveis públics, serveis de telecomunicacions o la gestió del sòl), que afecten directament el procés productiu i la 
productivitat dels factors, i les infraestructures socials (com les educatives, sanitàries, centres assistencials i culturals, 
edificis i equipaments emprats per l’administració), que només participen indirectament en la producció a partir dels 
serveis que ofereixen a la població.  
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 1r tr 2019   

LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER ADMINISTRACIÓ
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 19,3                89,4                184,2              293,0                 293,0                

Trim2 32,7                78,8                217,2              328,8                 621,8                

Trim3 31,4                153,0             216,9              401,3                 1.023,0            

Trim4 134,2              92,7                405,7              632,5                 1.655,6            

Total 217,7              413,9             1.024,0           1.655,6              

2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 49,8                96,4                243,5              389,6                 389,6                

Trim2 57,8                59,2                189,5              306,4                 696,1                

Trim3 80,9                94,8                321,0              496,7                 1.192,7            

Trim4 64,1                105,9             308,6              478,5                 1.671,2            

Total 252,5              356,1             1.062,6           1.671,2              

2019 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 122,0              108,6             231,5              462,0                 462,0                

Variació anual, en %

2018/2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 157% 8% 32% 33% 33%

Trim2 77% -25% -13% -7% 12%

Trim3 158% -38% 48% 24% 17%

Trim4 -52% 14% -24% -24% 1%

Total 16% -14% 4% 1%

Variació anual, en %

2019/2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 145% 13% -5% 19% 19%

49,8   
96,4   

243,5   

389,6   

122,0   108,6   

231,5   

462,0   

CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL

Licitació Oficial d'Obres. Catalunya 
Per administració. M€

Gener-Març 2018 Gener-Març 2019

13%
145%

19%

-5%

5



CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 1r tr 2019   

LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER TIPUS D'OBRA
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 EDIF OC TOTAL ACUMULAT

Trim1 119,0              174,0             293,0              293,0                 

Trim2 170,5              158,3             328,8              621,8                 

Trim3 162,7              238,5             401,3              1.023,0              

Trim4 276,8              355,7             632,5              1.655,6              

Total 729,0              926,6             1.655,6           

2018 EDIF OC TOTAL ACUMULAT

Trim1 182,6              207,0             389,6              389,6                 

Trim2 146,5              160,0             306,4              696,1                 

Trim3 173,7              323,0             496,7              1.192,7              

Trim4 245,6              232,8             478,5              1.671,2              

Total 748,4              922,8             1.671,2           

2019 EDIF OC TOTAL ACUMULAT

Trim1 235,1              226,9             462,0              462,0                 

Variació anual, en %

2018/2017 EDIF OC TOTAL ACUMULAT

Trim1 53% 19% 33% 33%

Trim2 -14% 1% -7% 12%

Trim3 7% 35% 24% 17%

Trim4 -11% -35% -24% 1%

Variació anual, en %

2019/2018 EDIF OC TOTAL ACUMULAT

Trim1 29% 10% 19% 19%

182,6   207,0   

389,6   

235,1   226,9   

462,0   

EDIF OC TOTAL

Licitació Oficial d'Obres. Catalunya 
Per tipus d'obra. M€

Gener-Març 2018 Gener-Març 2019

29% 10%

19%
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 1r tr 2019   
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Licitació Oficial d'Obres. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense iva. 

Per data publicació anunci.  Per trimestres.

Adm. Central Generalitat Adm. Local Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Adm. Central 2.636,1 1.779,5 1.758,6 279,0 327,3 172,5 420,8 479,7 317,1 283,5 217,7 252,5

Generalitat 3.161,5 4.369,5 1.488,0 1.771,8 130,4 244,4 117,4 460,8 312,4 297,5 413,9 356,1

Adm. Local 1.702,8 1.915,7 2.489,9 1.490,1 585,7 380,5 544,5 747,0 519,3 549,5 1.024,0 1.062,6

Total 7.500,4 8.064,7 5.736,6 3.540,9 1.043,4 797,4 1.082,7 1.687,5 1.148,8 1.130,5 1.655,6 1.671,2

Var. Interanual (Esc. Dreta) 13,3% 7,5% -28,9% -38,3% -70,5% -23,6% 35,8% 55,9% -31,9% -1,6% 46,5% 0,9%
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Per administració. En milions d'Euros corrents, sense iva. 

Per data publicació anunci.  Per anys.

Adm. Central Generalitat Adm. Local Total Var. Interanual (Esc. Dreta)
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 1r tr 2019   

LICITACIÓ OFICIALS D'OBRES GENER-MARÇ 2019. CATALUNYA. PRINCIPALS ORGANISMES
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nª Organisme Nº d'obres / lots  Pressupost licitat

1 CILSA 4 41.743.447,83                             

2 INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 27 31.303.065,68                             

3 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA 8 30.001.048,42                             

4 ADIF 7 24.133.982,22                             

5 D.G. CARRETERAS 1 22.699.738,47                             

6 F.G.C. 47 22.005.564,53                             

7 AJ. DE TARRAGONA 7 15.621.955,30                             

8 BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.BIMSA 28 13.244.484,60                             

9 TRANSPORTS DE BARCELONA, SA 21 12.797.346,91                             

10 AENA 14 8.805.605,59                                

11 AJ. DE SABADELL 22 8.762.451,32                                

12 RENFE (DIRECCION COMPRAS) 1 7.131.460,17                                

13 FERROCARRIL METROP. BCN, SA 20 5.859.287,56                                

14 ENTE PUBLICO RTVE 2 5.735.122,72                                

15 GERENCIA DE S. D'INFRAESTRUC. VIÀRIES I MOBILITAT (DIP. BARCELONA) 10                                 5.583.019,60   

16 AJ. DE SITGES 4 5.580.754,47                                

17 PROMUSA 1 5.361.082,90                                

18 AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA 4 5.291.324,47                                

19 AJ. D' ESPLUGUES DE LLOBREGAT 6 5.156.344,60                                

20 CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 1 4.098.794,79                                

21 INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME DE BARCELONA (EPEL) 6 3.961.503,74                                

22 AJ. DE GIRONA 7 3.914.926,13                                

23 INST. CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 15 3.910.546,69                                

24 PORTS DE LA GENERALITAT 2 3.682.882,95                                

25 AJ. DE CANET DE MAR 4 3.467.033,67                                

26 AJ. DE RUBÍ 1 3.356.030,53                                

27 MERCABARNA S.A. 2 3.352.315,66                                

28 GERENCIA INFR. Y EQUIPAM DE EDUCACIÓN Y CULTURA (MIN. EDUCACIÓN Y F.P.) 1 3.325.589,10                                

29 AJ. DE LLEIDA 5 3.106.794,67                                

30 INCASOL 5 2.796.254,04                                

31 AGÈNCIA DE L' HABITATGE DE CATALUNYA 2 2.551.053,48                                

32 AJ. DE SANT BOI DE LLOBREGAT 4 2.534.895,34                                

33 AJ. D' AMPOSTA 3 2.245.377,23                                

34 AJ. DE SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA 3 2.151.949,14                                

35 AJ. DE BRÀFIM 2 2.121.629,98                                

36 AJ. DE MATARÓ 9 2.095.868,20                                

37 AJ. D' IGUALADA 6 2.028.931,53                                

38 AJ. D' ALCANAR 1 1.994.863,58                                

39 PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A (PUMSA) 5 1.885.747,95                                

40 AJ. DE L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 4 1.875.846,12                                

41 CONSORCI HOSPITAL CLÍNIC  DE BARCELONA (HCB) 5 1.864.542,21                                

42 SOC. MUN. HABITATGE DE TERRASSA 1 1.800.000,00                                

43 CONSORCI SOCIOSANITARI D´IGUALADA 1 1.792.699,02                                

44 AJ. D´ ALFARRÀS 1 1.575.193,69                                

45 AJ. DE CASTELL-PLATJA D´ARO 1 1.535.662,81                                

46 AJ. DE SANT VICENÇ DELS HORTS 2 1.522.081,60                                

47 MARINA BADALONA S.A., PORT ESPORTIU I PESQUER. 1 1.484.819,85                                

48 AJ. D' ALMOSTER 1 1.481.516,05                                

49 C. COM. D' OSONA 4 1.456.257,48                                

50 VILADECANS MEDITERRÀNIA 7 1.404.004,29                                

ALTRES 764 108.819.967,18                           

TOTAL 1110 462.012.666,06                           
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 1r tr 2019   

PRINCIPALS OBRES LICITADES GENER-MARÇ 2019. CATALUNYA
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST 

SENSE IVA
DATA ANUNCI

TIPUS 

D'OBRA
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

1 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 12.957.738,61 17-ene-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Obres de ejecución del proyecto de instalaciones de seguridad y 

comunicaciones ferroviarias en fase provisional y definitiva de las 

línias de red convencional en las obras de la estructura y los 

accessos, en la Estación de la Sagrera.

2 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 4.355.468,00 11-feb-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Ejecución de las obras de renovación integral de catenaria entre 

Maçanet - Calders.

3 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 3.665.901,35 07-feb-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Ejecución de las obras del proyecto constructivo de la nueva 

subestación eléctrica de tracción de Taradell.

4 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 2.821.415,08 28-feb-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Obras de remodelación de la terminal de carga en la parcela 1.2 

del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

5 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 1.999.330,00 20-mar-19 Edificació Terminals de transport No residencial Construcción de oficinas Lado Tierra en Terminal T2.

6 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 1.490.100,00 06-feb-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Adecuación de Redes de Saneamiento en zona entre Aseos y 

Colectores de Terminal T2.

7 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 1.122.015,10 01-feb-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Proyecto constructivo de la acometida en 25 Kv a la nueva 

subestación eléctrica de tracción de el Prat de Llobregat.

8 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA 797.100,34 21-feb-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Proyecto de actuaciones de mejora de la superestructura en las 

cercanías de Catalunya, línia R16 Barcelona Estación de Francia-

Tortosa/Ulldecona. Tramo Tortosa-L'Aldea.

9 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 735.896,82 27-mar-19 Edificació Terminals de transport No residencial Proyecto de construcción de implantación y mejora de 

cerramientos en el sistema ferroviario del término municipal de 

Montcada i Reixac.

10 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 600.000,00 27-feb-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Adecuación mecánica y sistemas de filtrado de aire en unidades de 

tratamiento de aire de climatización.

11 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 499.862,00 15-mar-19 Edificació Terminals de transport No residencial Ejecución de las obras de sustitución de desvíos en las cercanias de 

Barcelona, estación de Mollet Santa Rosa. Línia  Barcelona-Ripoll.

12 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 320.089,97 17-ene-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Adecuación de la climatización en TWR E.

13 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 311.938,48 24-ene-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Adecuación de hipódromo de entrega de equipajes en T2C.

14 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 299.955,00 20-feb-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Renovación de equipos de climatización en centros de 

transformación.

15 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 232.804,77 13-feb-19 Edificació Terminals de transport No residencial Renovación de equipos de climatización pasarelas Terminal 2.

16 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 132.291,67 08-mar-19 Edificació Terminals de transport No residencial Actuaciones de mejora en las enfriadoras  5 y 7 del edificio CEN del 

aeropueto de Barcelona-El Prat.

17 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 119.985,69 20-mar-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Instalación de Letreros de pista disponible, Aeroport del Prat.

18 AENA AENA CENTRAL GIRONA 64.037,60 29-mar-19 Edificació Terminals de transport No residencial Construcción de nuevas juntas de dilatación en parking Rent a  Car 

y Compañias, Aeropuerto de Girona.

19 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 53.792,57 17-ene-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Desmontaje del local en el Hall de T2B.

20 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA 200.000,00 18-mar-19 Edificació Terminals de transport No residencial Obra de instalación de nuevas máquinas de climatización Edificio 

de Llegadas.

21 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA 159.864,76 14-mar-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Impermeabilización Cubierta Patio Carrillos.

22 AEROPORTS PÚBLICS DE 

CATALUNYA SLU

DEP. DE POLITICA 

TERRITORIAL I OBRES 

PÚBLIQUES

GENERALITAT LLEIDA 55.935,24 04-mar-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Projecte d'ampliació d'una zona de l'aeroport de Lleida-Alguaire 

per a destinar la seva superfície a la instal·lació d'una cuina.

23 AGENCIA CATALANA AIGUA 

(ACA)

DEP. MEDI AMBIENT GENERALITAT BARCELONA 79.136,06 22-mar-19 Edificació Administratives No residencial Execució de les obres i actuacions necessàries per a la 

racionalització i optimització d'espais de planta baixa, planta altell, 

planta cinquena i altres àmbits de l'edifici del carrer Provença 204, 

de l'ACA.
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 1r tr 2019   

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST 

SENSE IVA
DATA ANUNCI

TIPUS 

D'OBRA
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

24 AGENCIA CATALANA AIGUA 

(ACA)

DEP. MEDI AMBIENT GENERALITAT BARCELONA 73.597,80 28-ene-19 Edificació Administratives No residencial Realització de les obres per al implantació del Pla d'accions 

correctores de l'avaluació ambiental verificada segons llicència 

ambiental per a l'activitat de laboratori d'anàlisi i recerca amb 

oficines a l'edifici del carrer Provença, 204-208 de Barc

25 AGENCIA CATALANA AIGUA 

(ACA)

DEP. MEDI AMBIENT GENERALITAT LLEIDA 46.505,32 02-ene-19 Obra Civil Preses Obres Hidràuliques Obres d'execució d'una passarel·la metal·lica desmuntable d'accés 

als desguassos de fons de la presa de Sant Ponç.

26 AGENCIA CATALANA AIGUA 

(ACA)

DEP. MEDI AMBIENT GENERALITAT BARCELONA 37.780,31 05-mar-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Obres de manteniment forestal per a la prevenció d'incendis als 

embassaments i instal·lacions annexes que gestiona l'agència 

catalana de l'aigua. LOT3: Nord. Inclou els treballs a realitzar a 

l'entorn de les preses de Sau i Darnius-Boadella.

27 AGENCIA CATALANA AIGUA 

(ACA)

DEP. MEDI AMBIENT GENERALITAT BARCELONA 28.812,47 05-mar-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Obres de manteniment forestal per a la prevenció d'incendis als 

embassaments i instal·lacions annexes que gestiona l'agència 

catalana de l'aigua. LOT2: Centre. Inclou els treballs a realitzar a 

l'entorn de les preses de Siurana i Foix.

28 AGENCIA CATALANA AIGUA 

(ACA)

DEP. MEDI AMBIENT GENERALITAT BARCELONA 23.750,00 18-ene-19 Obra Civil Depuradores, 

desalinitzadores, EDAR, 

ETAP

Obres Hidràuliques Construcció de 4 piezòmetres a la Llacuna.

29 AGENCIA CATALANA AIGUA 

(ACA)

DEP. MEDI AMBIENT GENERALITAT BARCELONA 13.019,17 05-mar-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Obres de manteniment forestal per a la prevenció d'incendis als 

embassaments i instal·lacions annexes que gestiona l'agència 

catalana de l'aigua. LOT1: Sud. Inclou els treballs a realitzar a 

l'entorn de les preses de Siurana i Foix.

30 AGENCIA CATALANA AIGUA 

(ACA)

DEP. MEDI AMBIENT GENERALITAT GIRONA 4.128,56 23-ene-19 Obra Civil Preses Obres Hidràuliques Execució d'obres de retirada de material prodedent de 

despreniments a instal·lacions annexes a la presa Darnius Boadella.

31 AGENCIA CATALANA DE LA 

JOVENTUT

DEP. ACCIÓ SOCIAL I 

CIUTADANIA

GENERALITAT BARCELONA 775.000,00 31-ene-19 Edificació Altres No residencial Realització de les obres corresponents a la instal·lació geotèrmica 

per a calefacció i ACS DE L'Alberg Pic de l'Àliga, a la Vall de Núria.

32 AGÈNCIA DE L' HABITATGE DE 

CATALUNYA

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA 2.015.835,84 15-ene-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Reforma de l'edifici del bloc dels Mestres al carrer Campoamor 

núm. 98 de Sabadell.

33 AGÈNCIA DE L' HABITATGE DE 

CATALUNYA

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA 535.217,64 29-ene-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres de rehabilitació d'escales, blocs 16,19,25,26,28,31,38,41 i 42 

al grup N.S. Montserrat de Terrassa.

34 AIGÜES DE MANRESA, S.A. AIGÜES DE MANRESA, S.A. LOCAL BARCELONA 114.360,88 22-feb-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Execució dels treballs d'obra civil per a la millora del clavegueram 

de la carretera de Vic, 428-262 de Manresa.

35 AIGÜES DE MATARÓ S.A. AIGÜES DE MATARÓ S.A. LOCAL BARCELONA 296.815,11 30-ene-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Obres del projecte del clavegueram de la Ronda Cervantes (entre 

Camí Ral i carrer Herrera).

36 AIGÜES DEL PRAT S.A. AJ. DEL PRAT DE LLOBREGAT LOCAL BARCELONA 114.880,12 30-ene-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Subministrament de material  pel manteniment xarxa aigua i 

clavegueram i per obres de renovació de la xarxa aigua potable a 

l'àmbit dels barris St. Jordi i St. Cosme del Prat de Llobregat.

37 AIGÜES DEL PRAT S.A. AJ. DEL PRAT DE LLOBREGAT LOCAL BARCELONA 103.803,33 11-feb-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Obra civil segons consta a la memòria tècnica valorada de les obres 

de substitució de les canonades de la xarxa d'abastament d'aigua 

potable en el barri de Sant Cosme. Any 2019.

38 AIGÜES DEL PRAT S.A. AJ. DEL PRAT DE LLOBREGAT LOCAL BARCELONA 87.615,59 26-mar-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Execució del treballs d'obra civil per a la substitució de la xarxa 

d'aigua potable existent a determinats indrets del barri de Sant 

Jordi del Prat de Llobregat.

39 AJ. D' ABRERA LOCAL BARCELONA 286.206,28 09-ene-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Lot 4. Pavimentació del carrer Major entre l'Avinguda Lluís 

Companys i el carrer Era. Diverses execucions d'obres de millora al 

municipi  d'Abrera.
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 1r tr 2019   

LICITACIÓ OFICIAL DE SERVEIS. CATALUNYA. PER ADMINISTRACIÓ
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 8,4                  12,2               35,2                55,8                   55,8                 

Trim2 16,2               15,5               64,4                96,1                   151,9               

Trim3 14,1               66,0               69,2                149,3                 301,2               

Trim4 6,0                  17,6               122,3              145,9                 447,1               

Total 44,7               111,3             291,1              447,1                 

2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 9,4                  17,0               198,2              224,6                 224,6               

Trim2 8,0                  14,3               47,5                69,9                   294,4               

Trim3 88,9               48,5               87,6                225,0                 519,5               

Trim4 13,8               16,8               2.362,3           2.392,9             2.912,4            

Total 120,1             96,6               2.695,6           2.912,4             

2019 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 198,9             22,0               86,2                307,1                 307,1               

Variació anual, en %

2018/2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 12% 39% 463% 302% 302%

Trim2 -51% -8% -26% -27% 94%

Trim3 531% -26% 27% 51% 72%

Trim4 130% -4% 1831% 1540% 551%

Variació anual, en %

2019/2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 2012% 30% -57% 37% 37%

9,4   17,0   

198,2   
224,6   

198,9   

22,0   

86,2   

307,1   

CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL

Licitació Oficial de Serveis. Catalunya 
Per administració. M€

Gener-Març 2018 Gener-Març 2019

30%

2012%

37%

-57%

La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), per 2.233,3 
M€ i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en l'enllumenat públic, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import de 
65 M€, han disparat, l'any 2018, la licitació de serveis. 
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 1r tr 2019   

LICITACIÓ OFICIAL DE SERVEIS. CATALUNYA. PER TIPUS DE SERVEI
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 -                  2,5                 47,5              5,7                55,8                55,8               

Trim2 -                  8,7                 63,9              23,5              96,1                151,9             

Trim3 16,9               15,8               110,4            6,2                149,3             301,2             

Trim4 0,2                 4,9                 100,9            39,9              145,9             447,1             

Total 17,1               31,9               322,8            75,3              447,1             

2018 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 0,0                 8,5                 172,6            43,4              224,6             224,6             

Trim2 -                  7,2                 34,1              28,6              69,9                294,4             

Trim3 0,0                 42,4               162,5            20,1              225,0             519,5             

Trim4 3,7                 17,4               101,8            2.270,0        2.392,9          2.912,4         

Total 3,8                 75,5               471,0            2.362,1        2.912,4          

2019 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 0,2                 9,7                 288,9            8,4                307,1             307,1             

Variació anual, en %

2018/2017 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 - 238% 263% 658% 302% 302%

Trim2 - -18% -47% 22% -27% 94%

Trim3 -100% 168% 47% 226% 51% 72%

Trim4 1773% 258% 1% 5585% 1540% 551%

Nota: No s'inclou la neteja d'edificis.

Variació anual, en %

2019/2018 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 984% 13% 67% -81% 37% 37%

LICITACIÓ TOTAL D'OBRES I SERVEIS. M€
DATA OBRES SERVEIS TOTAL

Gen-març 2019 462,0             307,1             769,1            

0,0   8,5   

172,6   

43,4   

224,6   

0,2   9,7   

288,9   

8,4   

307,1   

Altres Instal·lacions Manteniment Neteja TOTAL

Licitació Oficial de Serveis. Catalunya 
Per tipus de servei. M€

Gener-Març 2018 Gener-Març 2019

13%

37%

67%

984%

-81%

La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), per 2.233,3 M€
i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en l'enllumenat públic, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import de 65 M€, han disparat, 
l'any 2018, la licitació de serveis. 

3036%
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Licitació Oficial de Serveis. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense iva. 

Per data publicació anunci.  Per trimestres.
4t 2018: 2.393 M€

La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), 
per 2.233,3 M€ i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en 
l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, per import de 65 M€, han disparat, l'any 2018, la licitació de serveis. 
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LICITACIÓ OFICIALS DE SERVEIS GENER-MARÇ 2019. CATALUNYA. PRINCIPALS ORGANISMES
Per data de publicació de l'anunci, imports sense IVA

Nº Organisme Nº de serveis / lots  Pressupost licitat

1 ADIF 7 137.313.639,38                            

2 D.G. CARRETERAS (M. FOMENTO) 4 46.258.883,01                              

3 FERROCARRIL METROP. BCN, SA 9 35.731.649,18                              

4 AENA 16 14.519.057,17                              

5 CONSORCI GESTIÓ RESIDUS VALLÈS OCCIDENTAL 5 9.309.791,76                                

6 AGENCIA CATALANA AIGUA (ACA) 9 7.957.740,51                                

7 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM) 6 5.710.746,66                                

8 AJ. DE SABADELL 8 4.266.972,56                                

9 U.P.C.-UNIV. POLITECNICA DE CATALUNYA 2 3.413.834,04                                

10 U.A.B.- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 5 2.746.571,87                                

11 AJ. DE PALLEJÀ 1 2.544.825,44                                

12 INST. MUN. HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA 1 2.000.000,00                                

13 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA 1 1.979.391,44                                

14 DIPUTACIÓ GIRONA 6 1.715.265,37                                

15 F.G.C. 6 1.570.190,00                                

16 AJ. DE MARTORELLES 3                                  1.052.550,96   

17 AJ. DE PARETS DEL VALLÈS 3 1.009.922,94                                

18 AJ. DE CABRILS 1 960.006,81                                    

19 SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, S.A.(SEMSA) 1 954.133,96                                    

20 AJ. DE GIRONA 6 930.901,28                                    

21 AJ. DE PALAFRUGELL 3 858.222,61                                    

22 AJ. DE VILA-SECA 1 849.987,40                                    

23 CONSORCI PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA 4 831.245,70                                    

24 AJ. DE TERRASSA 4 809.706,90                                    

25 AJ. DE VILADECANS 7 760.962,75                                    

26 AGÈNCIA DE L' HABITATGE DE CATALUNYA 4 656.857,00                                    

27 AJ. DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 2 635.806,26                                    

28 CEMENTIRIS DE BARCELONA S.A. 2 623.400,00                                    

29 AJ. DE BADIA DEL VALLÈS 1 599.447,20                                    

30 DEP. AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ 6 580.492,25                                    

31 INST. MUN. PARCS I JARDINS 3 570.625,92                                    

32 TRANSPORTS DE BARCELONA, SA 4 531.228,00                                    

33 AJ. DE LA GARRIGA 1 515.000,00                                    

34 AJ. DE LA CANONJA 3 423.195,00                                    

35 DEP. TERRITORI I SOSTENIBILITAT 6 420.895,61                                    

36 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 25 394.675,45                                    

37 AJ. DE CASTELLDEFELS 2 387.646,24                                    

38 AJ. DE SANT BOI DE LLOBREGAT 6 373.522,80                                    

39 AJ. D´ ALGUAIRE 1 365.958,10                                    

40 CONSORCI GESTIÓ RESIDUS VALLÈS ORIENTAL 4 346.871,25                                    

41 AJ. DE DOSRIUS 2 346.357,84                                    

42 SUBDIR. D'EDIFICACIÓ UNITAT CONTRACTACIÓ 5 338.167,86                                    

43 DEP. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 7 327.676,45                                    

44 AJ. D' ARGENTONA 2 311.674,33                                    

45 AJ. DE GRANOLLERS 4 304.483,48                                    

46 INST. DE CULTURA DE BARCELONA 2 290.780,00                                    

47 INST. MUN. INFORMÀTICA 2 284.546,57                                    

48 AJ. DE TORREDEMBARRA 6 283.038,93                                    

49 AJ. DE BESCANÓ 1 276.051,08                                    

50 AJ. DEL MASNOU 5 274.054,24                                    

ALTRES 198 10.605.437,48                              

TOTAL 423 307.124.089,04                            

14



CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 1r tr 2019   

PRINCIPALS SERVEIS LICITATS GENER-MARÇ 2019. CATALUNYA 
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST SENSE 

IVA
DATA ANUNCI

TIPUS DE 

SERVEI
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

1 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA             69.652.909,80   26/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicios de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas 

complementarios de la línia de alta velocidad Madrid-Puigverd de Lleida.

2 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA             66.957.732,00   01/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de línia de alta 

velocidad madrid-noreste, LOT 2: Bases de Montagut , Vilafranca y Sant Feliu.

3 D.G. CARRETERAS (M. 

FOMENTO)

MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA             13.821.830,88   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: A-2; L-11; N-II; E-22; E-23 y E-25. Provincia de Lleida.

4 D.G. CARRETERAS (M. 

FOMENTO)

MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA             13.638.852,45   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: N-340; B-24 y N-340a. Província de Barcelona.

5 D.G. CARRETERAS (M. 

FOMENTO)

MIN. FOMENTO CENTRAL GIRONA             11.167.999,98   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: A-26 Y N-260. Provincia de Girona.

6 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA             10.519.499,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 2. Escales i ascensors fabricant Thyssen Zona Sud. Manteniment integral de 

les escales mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

7 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA             10.356.022,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 1. Escales i ascensors fabricant Thyssen Zona Nord. Manteniment integral de 

les escales mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

8 D.G. CARRETERAS (M. 

FOMENTO)

MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA               7.630.199,70   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: N-340; A-7; N-235 Y N-340a. Provincia de Tarragona.

9 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA               5.643.214,29   05/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de edificios terminales y 

edificios anexos del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

10 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA               4.624.583,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 6. Escales i ascensors fabricant Orona. Manteniment integral de les escales 

mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

11 CONSORCI GESTIÓ 

RESIDUS VALLÈS 

OCCIDENTAL

CONSORCI GESTIÓ 

RESIDUS VALLÈS 

OCCIDENTAL

LOCAL BARCELONA               4.506.655,25   13/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Concessió de serveis per a l'explotació de la Planta de tractament de FORM de 

Can Barba.

12 AJ. DE SABADELL ÀREA D'URBANISME 

I ESPAI PÚBLIC - AJ. 

DE SABADELL

LOCAL BARCELONA               3.752.066,12   15/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Reparación y mantenimiento de calzadas y elementos de las vías públicas de la 

ciudad de Sabadell.

13 U.P.C.-UNIV. POLITECNICA 

DE CATALUNYA

UNIVERSITATS GENERALITAT BARCELONA               3.303.647,20   08/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servei de manteniment de les instal·lacions i elements constructius de la UPC.

14 AGENCIA CATALANA 

AIGUA (ACA)

DEP. MEDI 

AMBIENT

GENERALITAT BARCELONA               3.101.014,68   13/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servei d'explotació, consaervació i manteniment de la planta de tractament 

tèrmic eficient de fangs de l'estació depuradora d'aigües residuals de Rubí.

15 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA               2.968.746,34   05/03/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Servicio de Limpieza de viales y urbanización del Aeropuerto de Barcelona-El 

Prat.

16 CONSORCI GESTIÓ 

RESIDUS VALLÈS 

OCCIDENTAL

CONSORCI GESTIÓ 

RESIDUS VALLÈS 

OCCIDENTAL

LOCAL BARCELONA               2.966.400,00   13/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio para el tratamiento de residuos voluminosos de los municipios 

consorciados del Vallès Occidental.

17 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA               2.749.511,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 3. Ascensors fabricant ERSCE Zona Nord. Manteniment integral de les 

escales mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

18 AJ. DE PALLEJÀ LOCAL BARCELONA               2.544.825,44   21/01/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Serveis de recollida i transport dels residus municipals i de neteja viària, a 

Pallejà.

19 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA               2.498.226,44   05/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Renovación de enfriadoras y bombas de climatización en terminal T2. 

Aeropuerto Barcelona-El Prat.

20 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA               2.467.002,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 4. Ascensors fabricant ERSCE Zona Sud. Manteniment integral de les escales 

mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

21 AGENCIA CATALANA 

AIGUA (ACA)

DEP. MEDI 

AMBIENT

GENERALITAT BARCELONA               2.455.115,56   11/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicios de explotación, conservación y mantenimiento de la planta de 

tratamiento térmico eficiente de fangos de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de Montornés del Vallès.

22 AGENCIA CATALANA 

AIGUA (ACA)

DEP. MEDI 

AMBIENT

GENERALITAT BARCELONA               2.360.000,00   08/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis de mantiment del sistema de control de l'aigua en el territori (SICAT) 

sota gestió de l'agència catalana de l'aigua.

23 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA               2.332.723,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 5. Escales i ascensors fabricant Kone. Manteniment integral de les escales 

mecàniques, andanes mòbils i ascensors.
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Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST SENSE 

IVA
DATA ANUNCI

TIPUS DE 

SERVEI
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

24 BARCELONA DE SERVEIS 

MUNICIPALS S.A. (B:SM)

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA               2.000.000,00   15/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Acord Marc per a la selecció de proveidors de serveis tècnics en les obres de 

Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. i 

Cementiris de Barcelona, S.A.

25 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA               2.000.000,00   21/01/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general dels 

edificis adscrits a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 

(zona 7), amb mesures de contractació pública sostenible.

26 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA GENERALITAT BARCELONA               1.979.391,44   08/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis de manteniment dels sistemes d'alarma, instal·lacions contra incendis i 

Serveis de seguretat dels edificis públics escolars del Consorci d'Educació de 

Barcelona (CEB).

27 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA               1.857.298,82   28/03/2019 Serveis Manteniment enllumenat Manteniment Serveis de manteniment de l'enllumenat del Ferrocarril Metropolità de 

Barcelona, LOT 1: Manteniment enllumenat estacions.

28 CONSORCI GESTIÓ 

RESIDUS VALLÈS 

OCCIDENTAL

CONSORCI GESTIÓ 

RESIDUS VALLÈS 

OCCIDENTAL

LOCAL BARCELONA               1.463.674,85   08/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Remodelació de la Planta de Compostatge i Biometanització de Can Barba, LOT 

1: Pretractament i refí.

29 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA               1.373.731,00   05/03/2019 Serveis Instal.lacions Instal·lacions Suministro e instalación de Grupos 1 y 2 de torres de refrigeración de T1. 

Aeropuerto de Barcelona - El Prat.

30 BARCELONA DE SERVEIS 

MUNICIPALS S.A. (B:SM)

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA               1.326.554,00   05/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y mejoras de las 

dependencias de la División de Aparcamientos de Barcelona de Serveis 

Municipals (BSM). LOT 1: Aparcamientos Zona Norte.

31 F.G.C. DEP. P. 

TERRITORIAL I O.P.

GENERALITAT ALTRES               1.274.000,00   25/03/2019 Serveis Instal.lacions Instal·lacions Subministrament per la substitució, instal·lació i posada en marxa de 7 escales 

mecàniques a la xarxa de Ferrocarrils de la Gereralitat de Catalunya.

32 BARCELONA DE SERVEIS 

MUNICIPALS S.A. (B:SM)

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA               1.183.966,75   05/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y mejoras de las 

dependencias de la División de Aparcamientos de Barcelona de Serveis 

Municipals (BSM). LOT 2: Aparcamientos Zona Sur.

33 BARCELONA DE SERVEIS 

MUNICIPALS S.A. (B:SM)

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA               1.168.775,91   28/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Contractació del servei de manteniment integral, preventiu, correctiu i millores 

de les dependències de la Divisió de Transports de Barcelona de Serveis 

Municipals.

34 U.A.B.- UNIVERSITAT 

AUTONOMA DE 

BARCELONA

UNIVERSITATS GENERALITAT BARCELONA               1.078.682,81   04/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 1. Manteniment multitècnic de l'edifici C, l'enllumenat de vials i la 

infraestructura de baixa tensió exterior als edificis. Servicio de mantenimiento 

multitécnico de edificios e instalaciones contra incendios.

35 AJ. DE MARTORELLES LOCAL BARCELONA               1.024.684,59   02/01/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Servei de neteja viària habitual del municipi i netejes punutals per actes o 

situacions no previstes.

36 U.A.B.- UNIVERSITAT 

AUTONOMA DE 

BARCELONA

UNIVERSITATS GENERALITAT BARCELONA               1.002.116,92   04/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 2. Manteniment multitècnic de l'edifici B, l'edifici B13, l'aulari J, l'edifici 

Torre Pintor Vila Puig, de la infraestructura de lampisteria i gas de la 

urbanització i galeries de servei dels edificis de la UAB.

37 AJ. DE CABRILS LOCAL BARCELONA                  960.006,81   13/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Contrato mixto de suministro de energía y servicio de mantenimiento integral 

para la instalación de un sistema de calefacción y producción de agua caliente 

sanitaria a partir del uso de biomasa, a Cabrils.

38 SISTEMA D'EMERGÈNCIES 

MÈDIQUES, S.A.(SEMSA)

DEP. SALUT GENERALITAT BARCELONA                  954.133,96   04/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servei de manteniment integral de les seus de l'empresa pública Sistema 

d'Emergències Mèdiques.

39 AJ. DE PARETS DEL VALLÈS LOCAL BARCELONA                  890.146,02   15/02/2019 Serveis Manteniment Parcs i 

Jardins

Manteniment És objecte del present plec la contractació promoguda pel Departament de Via 

Publica consistent en la contractació del servei de manteniment de jardineria 

dels espais verds del municipi de Parets del Vallès.

40 AJ. DE VILA-SECA LOCAL TARRAGONA                  849.987,40   26/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de conservación y mantenimiento de la vía pública en el municipio de 

Vila-seca.

41 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA                  705.010,36   28/03/2019 Serveis Manteniment enllumenat Manteniment Serveis de manteniment de l'enllumenat del Ferrocarril Metropolità de 

Barcelona, LOT 2: Manteniment enllumenat túnel.

42 AJ. DE VILADECANS LOCAL BARCELONA                  674.889,39   04/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis de neteja i conservació de part dels Parcs i Jardins així com de la 

jardineria lligada als recintes d'equipaments públics de Viladecans amb personal 

amb diversitat funcional, a Viladecans.

43 AJ. DE PALAFRUGELL LOCAL GIRONA                  674.799,34   05/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicios de mantenimiento y conservación de las vías públicas, mobiliario 

urbano y patrimonio inmobiliario del término municipal de Palafrugell.

44 AGÈNCIA DE L' HABITATGE 

DE CATALUNYA

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                  643.285,00   15/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servei manteniment preventiu i correctiu de les instal.lacions solars i 

instal.lacions tèrmiques interiors als polígons i habitatges de promoció pública, 

administrats per l'Agència.
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Informe de Licitació d’Obres i Serveis 

Catalunya 2n trimestre 2019 

 
 

 Repunt de la licitació oficial d’obres, tot i que encara se situa en volums 
molt inferiors a la mitjana històrica. 
 

 El baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit d’inversió en 
infraestructures, doncs “la licitació d’avui és la producció/inversió de 
demà”. 

 

 La CCOC insisteix a recordar que la inversió pública ha d’ésser estable i 
previsible per suavitzar els cicles econòmics, donar certesa als agents 
econòmics i evitar forts ajustaments del sector en temps de crisi. 

 

La licitació oficial d’obres a Catalunya ha augmentat, entre gener i juny del 2019, el 
39% respecte el mateix període de l’any passat, amb un import de 970 milions d’euros, 
havent augmentat en tots els nivell d’administració, malgrat que, tant l’Administració 
General de l’Estat com la Generalitat, tenen els pressupostos prorrogats. Les 
administracions locals, per altra banda,  després de les eleccions, acostumen a entrar 
en una marcada fase de desacceleració de la licitació d’obres, que ja es detecta,  
respecte el segon semestre del 2018, amb una caiguda del 22% (Adm. Local 2n sem 
2018: 630 milions d’euros, 1r sem 2019: 494 milions d’euros). 

L’import dels concursos, que ha assolit 510 milions d’euros el segon trimestre del 2019, 
és molt inferior a la mitjana dels darrers vint anys, que és d’uns 940 milions d’euros 
trimestrals (3.750 milions anuals, a preus constants). Per això, el baix volum de licitació 
agreuja el crònic dèficit d’inversió en infraestructures, doncs “la licitació d’avui és la 
producció/inversió de demà”, fet que també produeix una pèrdua neta d’estoc de 
capital a causa de la depreciació. 
 
L’Administració Local, que ha augmentat el volum en un 14%, de gener a juny,  respecte 
el mateix període del 2018 (però una caiguda del 22% respecte el 2n semestre del 2018), 
és encara el nivell administratiu més actiu, amb un 51% sobre el total licitat, havent 
publicat anuncis de sol·licitud d’ofertes per un import de 494 milions d’euros. Malgrat 
el bon comportament en el primer semestre, la sèrie històrica ens indica que, un cop 
s’han celebrat eleccions municipals, la contractació d’obres disminueix molt 
significativament. 

L’Administració General de l’Estat (AGE) ha augmentat la licitació, de gener a juny,  un 
118% respecte el mateix període de l’any passat. L’import ha estat de 234 milions 
d’euros, el 24% del total, incloent-hi organismes amb ingressos d’explotació propis, en 
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gran part sufragats pel pagament dels usuaris, com per exemple, AENA-ENAIRE, ADIF, 
Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona, Renfe o Correus. Malgrat l’impuls de la 
licitació de l’Administració General de l’Estat a Catalunya durant el primer semestre de 
l’any, que partia, però, de valors molt baixos, aquesta encara és molt inferior a la mitjana 
històrica i totalment insuficient per la competitivitat de l’economia catalana i el benestar 
dels seus habitants, doncs les infraestructures de la seva competència són totes de 
caràcter estratègic per al desenvolupament. 

Finalment, la Generalitat ha augmentat la licitació un 56% en relació al mateix primer 
semestre del 2018, essent el valor dels concursos de 242 milions d’euros, el 25% del 
total. 

Per altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores 
i els seus grups ha assolit el primer semestre de l’any 2019 uns 606 milions d’euros, que 
representa un increment substancial respecte el mateix període de l’any 2018, del 106%, 
gràcies a l’activitat del l’Administració General de l’Estat i de la Generalitat, que 
compensa la caiguda del 13% dels ens locals. 

La CCOC reitera la necessitat que les infraestructures es planifiquin a mig-llarg termini 
(10-15 anys), independentment dels períodes electorals, en funció de la seva 
demanda, i que siguin prèviament avaluades segons criteris de cost benefici que 
n’assegurin la seva sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 

La CCOC també insisteix en recordar que la inversió pública ha d’ésser estable i 
previsible per suavitzar els cicles econòmics, donar certesa als agents econòmics i evitar 
forts ajustaments del sector en temps de crisi, i que la licitació mínima regular i 
recurrent de totes les administracions que requereix Catalunya per satisfer les seves 
necessitats en infraestructures econòmiques i socials1, presents i futures, hauria de 
ser, aproximadament, del 2,2% del PIB (uns 5.000 milions anuals).  

 

Barcelona, 9 de juliol del 2019 

Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 

                                                           
1 Les infraestructures les podem dividir en econòmiques o directament productives (per exemple, les de transport, 
serveis públics, serveis de telecomunicacions o la gestió del sòl), que afecten directament el procés productiu i la 
productivitat dels factors, i les infraestructures socials (com les educatives, sanitàries, centres assistencials i culturals, 
edificis i equipaments emprats per l’administració), que només participen indirectament en la producció a partir dels 
serveis que ofereixen a la població.  
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LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER ADMINISTRACIÓ
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 19,3                89,4                184,2              293,0                 293,0                

Trim2 32,7                78,8                217,2              328,8                 621,8                

Trim3 31,4                153,0             216,9              401,3                 1.023,0            

Trim4 134,2              92,7                405,7              632,5                 1.655,6            

Total 217,7              413,9             1.024,0           1.655,6              

2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 49,8                96,4                243,5              389,6                 389,6                

Trim2 57,8                59,2                189,5              306,4                 696,1                

Trim3 80,9                94,8                321,0              496,7                 1.192,7            

Trim4 64,1                105,9             308,6              478,5                 1.671,2            

Total 252,5              356,1             1.062,6           1.671,2              

2019 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 122,0              111,9             226,4              460,3                 460,3                

Trim2 112,1              130,4             267,4              509,9                 970,2                

Variació anual, en %

2018/2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 157% 8% 32% 33% 33%

Trim2 77% -25% -13% -7% 12%

Trim3 158% -38% 48% 24% 17%

Trim4 -52% 14% -24% -24% 1%

Total 16% -14% 4% 1%

Variació anual, en %

2019/2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 145% 16% -7% 18% 18%

Trim2 94% 120% 41% 66% 39%

107,6   155,5   

433,0   

696,1   

234,1   242,3   

493,8   

970,2   

CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL

Licitació Oficial d'Obres. Catalunya 
Per administració. M€

Gener-Juny 2018 Gener-Juny 2019

56%118%

39%

14%
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LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER TIPUS D'OBRA
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 119,0              174,0             293,0              293,0                 

Trim2 170,5              158,3             328,8              621,8                 

Trim3 162,7              238,5             401,3              1.023,0              

Trim4 276,8              355,7             632,5              1.655,6              

Total 729,0              926,6             1.655,6           

2018 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 182,6              207,0             389,6              389,6                 

Trim2 146,5              160,0             306,4              696,1                 

Trim3 173,7              323,0             496,7              1.192,7              

Trim4 245,6              232,8             478,5              1.671,2              

Total 748,4              922,8             1.671,2           

2019 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 236,9              223,4             460,3              460,3                 

Trim2 228,2              281,7             509,9              970,2                 

Variació anual, en %

2018/2017 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 53% 19% 33% 33%

Trim2 -14% 1% -7% 12%

Trim3 7% 35% 24% 17%

Trim4 -11% -35% -24% 1%

Variació anual, en %

2019/2018 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 30% 8% 18% 18%

Trim2 56% 76% 66% 39%

329,1   367,0   

696,1   

465,1   505,1   

970,2   

EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL

Licitació Oficial d'Obres. Catalunya 
Per tipus d'obra. M€

Gener-Juny 2018 Gener-Juny 2019

41%
38%

39%
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Licitació Oficial d'Obres. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense iva. 

Per data publicació anunci.  Per trimestres.

Adm. Central Generalitat Adm. Local Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Adm. Central 2.636,1 1.779,5 1.758,6 279,0 327,3 172,5 420,8 479,7 317,1 283,5 217,7 252,5

Generalitat 3.161,5 4.369,5 1.488,0 1.771,8 130,4 244,4 117,4 460,8 312,4 297,5 413,9 356,1

Adm. Local 1.702,8 1.915,7 2.489,9 1.490,1 585,7 380,5 544,5 747,0 519,3 549,5 1.024,0 1.062,6

Total 7.500,4 8.064,7 5.736,6 3.540,9 1.043,4 797,4 1.082,7 1.687,5 1.148,8 1.130,5 1.655,6 1.671,2

Var. Interanual (Esc. Dreta) 13,3% 7,5% -28,9% -38,3% -70,5% -23,6% 35,8% 55,9% -31,9% -1,6% 46,5% 0,9%
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LICITACIÓ OFICIALS D'OBRES GENER-JUNY 2019. CATALUNYA. PRINCIPALS ORGANISMES
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nª Organisme Nº d'obres / lots  Pressupost licitat

1 INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 74 97.572.732,21                             

2 ADIF-ALTA VELOCIDAD 13 94.266.716,51                             

3 CILSA 6 60.022.459,83                             

4 BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.BIMSA 48 49.404.303,67                             

5 F.G.C. 93 47.805.372,71                             

6 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA 7 34.918.491,86                             

7 INST. MUN. HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA 13 29.748.725,78                             

8 D.G. CARRETERAS 2 25.372.655,39                             

9 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 15 20.686.228,46                             

10 AJ. DE TARRAGONA 12 15.881.852,36                             

11 AENA 27 14.776.040,84                             

12 GERENCIA DE S. D'INFRAESTRUC. VIÀRIES I MOBILITAT (DIP. BARCELONA) 29 14.375.925,98                             

13 IMPSOL 2 13.997.668,72                             

14 TRANSPORTS DE BARCELONA, SA 22 13.553.217,02                             

15 AGENCIA CATALANA AIGUA (ACA) 17                               12.770.036,72   

16 AJ. DE SABADELL 41 12.444.943,83                             

17 INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME DE BARCELONA (EPEL) 10 12.360.670,04                             

18 RENFE 7 11.520.462,83                             

19 AJ. DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 9 9.154.207,74                                

20 INST. MUN. DE MERCATS DE BARCELONA 12 9.044.362,05                                

21 FERROCARRIL METROP. BCN, SA 27 8.069.013,48                                

22 PARC ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.U. 2 8.054.015,03                                

23 INST. CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 41 7.830.510,92                                

24 MERCABARNA S.A. 5 7.477.283,44                                

25 DIPUTACIÓ GIRONA 6 6.648.293,37                                

26 AJ. D' ESPLUGUES DE LLOBREGAT 8 5.900.833,42                                

27 ENTE PUBLICO RTVE 2 5.735.122,72                                

28 AJ. DE SITGES 4 5.580.754,47                                

29 AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA 5 5.501.954,09                                

30 AJ. DE SANT BOI DE LLOBREGAT 7 5.372.831,10                                

31 PROMUSA 1 5.361.082,90                                

32 MARINA BADALONA S.A., PORT ESPORTIU I PESQUER. 3 5.330.174,77                                

33 BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT S.A. 1 5.133.923,10                                

34 PORTS DE LA GENERALITAT 6 4.781.249,03                                

35 INCASOL 12 4.521.698,14                                

36 AJ. DE LLEIDA 16 4.308.007,87                                

37 AJ. DE L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 9 4.195.866,81                                

38 CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 1 4.098.794,79                                

39 AJ. DE GIRONA 8 3.925.714,13                                

40 AJ. DE GRANOLLERS 9 3.873.572,76                                

41 AJ. DE CANET DE MAR 6 3.538.290,87                                

42 SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 5 3.370.659,27                                

43 AJ. DE RUBÍ 1 3.356.030,53                                

44 GERENCIA INFR. Y EQUIPAM DE EDUCACIÓN Y CULTURA (M. EDUCACIÓN) 1 3.325.589,10                                

45 ADSA APARCAMIENTOS DESPÍ, S.A. 1 3.304.399,85                                

46 VILADECANS MEDITERRÀNIA 8 3.148.956,49                                

47 AJ. DE MATARÓ 17 3.079.876,73                                

48 AJ. DE SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA 7 3.044.352,12                                

49 AUTORITAT PORTUARIA  TARRAGONA 7 2.992.498,24                                

50 CONSORCI HOSPITAL CLÍNIC  DE BARCELONA (HCB) 8 2.865.597,60                                

ALTRES 1462 226.757.068,59                           

TOTAL 2155 970.161.090,28                           
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PRINCIPALS OBRES LICITADES GENER-JUNY 2019. CATALUNYA
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST 

SENSE IVA
DATA ANUNCI

TIPUS 

D'OBRA
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

1 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 68.802.690,40 22-abr-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración 

del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat.

2 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 33.930.826,56 08-feb-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de dos naves logísticas en las parcelas ZAM y 24.2 de 

la ZAL Port (Prat), LOT 1: Construcción de una nave logística en la 

parcela ZAM de la ZAL Port (Prat).

3 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA GENERALITAT BARCELONA 28.800.000,00 13-feb-19 Edificació Docents No residencial Acord marc - homologació d'empreses d'empreses per a la 

realització de les obres necessàries als equipaments educatius del 

CEB, necessàries per garantir la nova escolarització anual i 

consistents en nova construcció, ampliació, reforma i/o adequació

4 BARCELONA 

D´INFRAESTRUCTURES 

MUNICIPALS, S.A.BIMSA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 23.575.010,83 18-abr-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obres corresponents al projecte d'adaptació a la ITT i ajustos de les 

instal·lacions i acabats dels túnels viaris a la plaça de les Glòries de 

Barcelona, amb mesures de ci¡ontractació pública sostenible.

5 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL ALTRES 22.699.738,47 02-ene-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Acondicionamiento de la carretera N-II. Tramo Tordera-Maçanet de 

la Selva. Provincias de Barcelona y Girona.

6 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 17.779.012,00 10-abr-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de una nave  de frío en la parcela 23.2 de la ZAL Port 

(Prat).

7 ÀREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA

A.M.B. LOCAL BARCELONA 17.135.610,64 21-jun-19 Obra Civil Plantes de tractament de 

residus sòlids urbans i 

abocadors

Medi Ambient Obres de clausura de l'abocador de Vall de Joan, al terme municipal 

de Begues.

8 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 16.998.028,77 05-abr-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres de construcció d'un edifici de 108 habitatges, locals i 

aparcaments als carrers C/ Cal Cisó núm. 49-51 i Pontils núm. 10 del 

barri de la Marina del Prat Vermell Sector 10 P24 de Barcelona.

9 AJ. DE TARRAGONA LOCAL TARRAGONA 15.229.268,54 28-mar-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obres compreses en el projecte d'urbanització del PPU-10. Autovía 

de Reus.

10 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 12.957.738,61 17-ene-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Obres de ejecución del proyecto de instalaciones de seguridad y 

comunicaciones ferroviarias en fase provisional y definitiva de las 

línias de red convencional en las obras de la estructura y los 

accessos, en la Estación de la Sagrera.

11 IMPSOL A.M.B. LOCAL BARCELONA 12.950.460,20 09-abr-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Contrato de obras para la construcción de viviendas protegidas 

(VPO) sector Pla de Ponent B2 en el municipio de Gavà.

12 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT GIRONA 9.753.176,71 17-jun-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. 

Seguretat viària. Millores de seguretat i reestudi de la secció 

transversal. Carretera C-66, PK 41+900 AL 50+450. Tram: Cornellà 

de Terri-Serinyà, LOT 1: Obra Civil.

13 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 8.017.137,63 12-abr-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Execució de les obres de la millora de l'accessibilitat i adaptació a la 

normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d' 

FMB). Fase 1. LOT 1: Obra Civil i Instal·lacions.

14 INSTITUT MUNICIPAL 

D'URBANISME DE BARCELONA 

(EPEL)

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 7.820.307,92 02-abr-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Contracte de les obres del Projecte d'urbanització de l'àmbit del 

PEI DEL BARRI DE LA MARINA DE LA ZONA FRANCA. FASE 1B 

SEGREGAT 2 FASE A+B I DEL Projecte Segregat 1 interiors del Sector 

8 i obres definides al projecte executiu de la xarxa troncal…

15 PARC ATRACCIONS TIBIDABO, 

S.A.U.

PARC ATRACCIONS TIBIDABO, 

S.A.U.

LOCAL BARCELONA 7.533.715,10 08-abr-19 Edificació Terminals de transport No residencial Contracte relatiu a la substitució de la plataforma de vies per a la 

circulació dels nous vehicles del funicular, daptació de les andanes i 

estacions i reforma dels lavabos de l'estació superior del Parc 

d'Atraccions del Tibidabo.

16 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.268.121,27 08-feb-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de dos naves logísticas en las parcelas ZAM y 24.2 de 

la ZAL Port (Prat), LOT 2: Construcción de una nave logística en la 

parcela 24.2 de la ZAL Port (Prat).

17 INST. MUN. DE MERCATS DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 7.171.886,29 09-may-19 Edificació Altres No residencial Contracte mixt d'obres de construcció del nou mercat de Sant 

Andreu i servei de manteniment normatiu, preventiu i corrrectiu de 

totes les instal·lacions del mercat.

18 RENFE MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.131.460,17 14-mar-19 Obra Civil Renovacions de via Infraestructures 

Ferroviaries

Obras de mejora de la accesibilidad de la estación de Molins de Rei. 

Barcelona.

19 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 6.877.656,57 05-abr-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres de construcció de 54 habitatges, equipament i aparcaments 

al carrer de Lluís Borrassà núm. 23 de Barcelona.
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Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST 

SENSE IVA
DATA ANUNCI

TIPUS 

D'OBRA
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

20 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 6.690.066,87 11-abr-19 Edificació Administratives No residencial Execució de les obres RAM per a la substitució de les cobertes al 

Centre Penitenciari de Quatre Camins, incloent els mitjants de 

seguretat de les mateixes.

21 AJ. DE SANTA COLOMA DE 

GRAMENET

LOCAL BARCELONA 5.784.196,41 29-may-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Obres del projecte executiu de remodelació del passeig de la 

Salzareda, Fase II a Santa Coloma de Gramenet.

22 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT GIRONA 5.449.705,32 24-abr-19 Edificació Docents No residencial Execució de les obres d'ampliació i adequació a Institut 4/3 línies + 

cicles formatius a l'Institut Josep Brugulat de Banyoles.

23 DIPUTACIÓ GIRONA DIPUTACIO GIRONA LOCAL GIRONA 5.375.965,91 28-jun-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Contracte d'obres d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les 

comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, 

amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) i incorporació d'una inf. De canalització.

24 PROMUSA AJ. DE ST. CUGAT DEL VALLES LOCAL BARCELONA 5.361.082,90 11-ene-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres d'nederroc de les estructures existents i seguidament les 

obres de construcció de 60 habitatges amb protecció oficial i 

aparcament a l'avinguda Puig de Rimila núm. 10-12 i carrer Jeroni 

de Pujades núm. 18 de Sant Cugat del Vallès.

25 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 5.344.525,01 17-ene-19 Edificació Docents No residencial Execució de les obres de nova construcció Institut 3/2 L 

(actualització) Angeleta Ferrer i Sensat a Barcelona, LOT 1: Obres 

de nova construcció Institut 3/2 L.

26 BARCELONA SAGRERA ALTA 

VELOCITAT S.A.

BARCELONA SAGRERA ALTA 

VELOCITAT S.A.

CENTRAL BARCELONA 5.133.923,10 03-abr-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obras de urbanización de las calles Gran de la Sagrera, Garcilaso y 

Berenguer de Palou entre las calles Costa Rica y Ferran Turné. PAU 

1 (parcial) Sector Entorno Sagrera.

27 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT GIRONA 5.121.480,68 06-mar-19 Edificació Docents No residencial Execució de les obres de Nova construcció 4/3 L de l'Institut 

Vilablareix. Lot 1: Obres d'implantació i edificació.

28 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA GENERALITAT BARCELONA 5.100.000,00 04-jun-19 Edificació Docents No residencial Acord Marc - homologació d'empreses per a la realizació de les 

obres de rehabilitació i reparació de cobertes als centres educatius 

del Consorci d'Educació de Barcelona.

29 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT LLEIDA 4.845.166,14 06-mar-19 Obra Civil Canals, canalitzacions i 

col.lectors

Obres Hidràuliques Execució de les obres del projecte de modernització del reg del 

Canal de Pinyana. Projecte constructiu actualitzat de la 

modernització del reg de la demarcació de Lleida de la Junta de 

Sequiatge del Canal de Pinyana T.M.

30 AGENCIA CATALANA AIGUA 

(ACA)

DEP. MEDI AMBIENT GENERALITAT BARCELONA 4.656.255,07 29-may-19 Edificació Administratives No residencial Execució de les obres de remodelació d'espais a les oficines de 

l'agència catalana de l'aigua ubicades al carrer Provença 260 de 

Barcelona.

31 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT LLEIDA 4.488.475,53 31-ene-19 Edificació Docents No residencial Execució de les obres de nova construcción de l'Escola El Vinyet de 

Solsona. LOT 1: Nova construcció escola 1L.(sense ascensor).

32 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 4.355.468,00 11-feb-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Ejecución de las obras de renovación integral de catenaria entre 

Maçanet - Calders.

33 ENTE PUBLICO RTVE ENTE PUBLICO RTVE CENTRAL BARCELONA 4.266.134,88 25-feb-19 Edificació Altres No residencial Obras de adecuación de la instal·lación de climatización de Sant 

Cugat del Vallés.

34 RENFE MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 4.152.261,88 01-abr-19 Edificació Terminals de transport No residencial Obras de reforma integral de la estación de Ocata, núcleo de 

cercanías de Barcelona.

35 CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC 

TAULÍ

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC 

TAULÍ

LOCAL BARCELONA 4.098.794,79 22-feb-19 Edificació Sanitaries No residencial Obres d'ampliació de l'edifici Taulí a la Façana Gran Via, a Sabadell.

36 MERCABARNA S.A. MERCABARNA S.A. LOCAL BARCELONA 3.943.998,02 05-jun-19 Edificació Altres No residencial Contracte d'execució de les obres relatives al Projecte Executiu de 

millora dels molls càrrega i urbanització del Mercat Central de 

Fruites i Hortalisses de Mercabarna (Barcelona).

37 F.G.C. DEP. P. TERRITORIAL I O.P. GENERALITAT BARCELONA 3.842.099,45 01-mar-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Obres de reposició de vies d'estacionament i accés a fossats de 

taller Motor 1 T a 7 T i substitució pòrtics funiculars per rígids de la 

platja de vies dels Tallers de Martorell enllaç dels FGC.

38 BARCELONA 

D´INFRAESTRUCTURES 

MUNICIPALS, S.A.BIMSA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 3.705.390,45 10-may-19 Edificació Socioculturals No residencial Obres del nou casal d'entitats i centre de serveis socials porta 

Trinitat al districte de Sant Andreu de Barcelona, amb mesures de 

contractació pública sostenible, LOT1: Edificació i treballs 

addicionals.

39 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 3.665.901,35 07-feb-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Ejecución de las obras del proyecto constructivo de la nueva 

subestación eléctrica de tracción de Taradell.
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LICITACIÓ OFICIAL DE SERVEIS. CATALUNYA. PER ADMINISTRACIÓ
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 8,4                   12,2                35,2                 55,8                    55,8                  

Trim2 16,2                15,5                64,4                 96,1                    151,9                

Trim3 14,1                66,0                69,2                 149,3                  301,2                

Trim4 6,0                   17,6                122,3               145,9                  447,1                

Total 44,7                111,3              291,1               447,1                  

2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 9,4                   17,0                198,2               224,6                  224,6                

Trim2 8,0                   14,3                47,5                 69,9                    294,4                

Trim3 88,9                48,5                87,6                 225,0                  519,5                

Trim4 13,8                16,8                2.362,3           2.392,9              2.912,4             

Total 120,1              96,6                2.695,6           2.912,4              

2019 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 199,7              21,1                85,7                 306,5                  306,5                

Trim2 20,3                152,1              127,3               299,6                  606,1                

Variació anual, en %

2018/2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 12% 39% 463% 302% 302%

Trim2 -51% -8% -26% -27% 94%

Trim3 531% -26% 27% 51% 72%

Trim4 130% -4% 1831% 1540% 551%

Variació anual, en %

2019/2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 2021% 24% -57% 36% 36%

Trim2 152% 963% 168% 329% 106%

17,4   31,3   

245,7   
294,4   

220,0   
173,2   

213,0   

606,1   

CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL

Licitació Oficial de Serveis. Catalunya 
Per administració. M€

Gener-Juny 2018 Gener-Juny 2019

454%

1161%

106%

-13%

La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), per 2.233,3 
M€ i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en l'enllumenat públic, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import de 
65 M€, han disparat, l'any 2018, la licitació de serveis. 
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LICITACIÓ OFICIAL DE SERVEIS. CATALUNYA. PER TIPUS DE SERVEI
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 -                  2,5                 47,5              5,7                55,8               55,8               

Trim2 -                  8,7                 63,9              23,5              96,1               151,9            

Trim3 16,9               15,8               110,4            6,2                149,3             301,2            

Trim4 0,2                 4,9                 100,9            39,9              145,9             447,1            

Total 17,1               31,9               322,8            75,3              447,1             

2018 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 0,0                 8,5                 172,6            43,4              224,6             224,6            

Trim2 -                  7,2                 34,1              28,6              69,9               294,4            

Trim3 0,0                 42,4               162,5            20,1              225,0             519,5            

Trim4 3,7                 17,4               101,8            2.270,0        2.392,9         2.912,4         

Total 3,8                 75,5               471,0            2.362,1        2.912,4         

2019 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 0,2                 10,0               287,9            8,4                306,5             306,5            

Trim2 -                  13,6               247,2            38,8              299,6             606,1            

Variació anual, en %

2018/2017 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 - 238% 263% 658% 302% 302%

Trim2 - -18% -47% 22% -27% 94%

Trim3 -100% 168% 47% 226% 51% 72%

Trim4 1773% 258% 1% 5585% 1540% 551%

Nota: No s'inclou la neteja d'edificis.

Variació anual, en %

2019/2018 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 984% 17% 67% -81% 36% 36%

Trim2 - 90% 625% 36% 329% 106%

LICITACIÓ TOTAL D'OBRES I SERVEIS. M€
DATA OBRES SERVEIS TOTAL

Gener-Juny 2019 970,2            606,1            1.576,3        

0,0   15,7   

206,7   

72,0   

294,4   

0,2   23,6   

535,1   

47,2   

606,1   

Altres Instal·lacions Manteniment Neteja TOTAL

Licitació Oficial de Serveis. Catalunya 
Per tipus de servei. M€

Gener-Juny 2018 Gener-Juny 2019

50%

106%

159%

984%

-34%

La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), per 2.233,3 M€
i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en l'enllumenat públic, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import de 65 M€, han disparat, 
l'any 2018, la licitació de serveis. 
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Licitació Oficial de Serveis. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense iva. 

Per data publicació anunci.  Per trimestres.
4t 2018: 2.393 M€

La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), 
per 2.233,3 M€ i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en 
l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, per import de 65 M€, han disparat, l'any 2018, la licitació de serveis. 
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LICITACIÓ OFICIALS DE SERVEIS GENER-JUNY 2019. CATALUNYA. PRINCIPALS ORGANISMES
Per data de publicació de l'anunci, imports sense IVA

Nº Organisme Nº de serveis / lots  Pressupost licitat

1 ADIF-ALTA VELOCIDAD 9 141.424.953,37                            

2 DEP. TERRITORI I SOSTENIBILITAT 26 114.389.581,70                            

3 D.G. CARRETERAS 4 46.258.883,01                              

4 FERROCARRIL METROP. BCN, SA 19 43.077.567,34                              

5 AENA 23 25.547.345,73                              

6 AGENCIA CATALANA AIGUA (ACA) 13 12.334.303,22                              

7 AJ. DE CANOVELLES 1 11.560.122,64                              

8 AJ. DE BEGUR 3 11.325.256,32                              

9 CONSORCI GESTIÓ RESIDUS VALLÈS OCCIDENTAL 5 9.309.791,76                                

10 HOSPITAL UNIV. VALL D´HEBRON 4 9.261.867,50                                

11 INST. MUN. PARCS I JARDINS 6 8.174.813,94                                

12 C. COM. PLA DE L´ESTANY 1 7.767.316,41                                

13 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM) 7 7.546.124,46                                

14 INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA 1 7.502.739,59                                

15 AJ. DE FIGUERES 2 6.496.418,25                                

16 AJ. DE PALAFRUGELL 4                                  6.435.591,61   

17 AJ. DE SABADELL 23 6.287.082,30                                

18 AJ. DE CUBELLES 1 5.440.000,00                                

19 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 7 4.829.242,02                                

20 F.G.C. 14 4.628.099,90                                

21 TRANSPORTS DE BARCELONA, SA 7 4.508.802,96                                

22 GERENCIA DE S. D'INFRAESTRUC. VIÀRIES I MOBILITAT (DIP. BARCELONA) 8 4.270.188,47                                

23 INST. MUN. HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA 3 4.007.503,48                                

24 AJ. DE LA GARRIGA 2 3.965.368,28                                

25 AJ. DE L' ESCALA 2 3.485.731,82                                

26 U.P.C.-UNIV. POLITECNICA DE CATALUNYA 3 3.454.294,04                                

27 CONSORCI GRAN TEATRE DEL LICEU 1 3.287.384,93                                

28 U.A.B.- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 5 2.746.571,87                                

29 AJ. DE PALLEJÀ 1 2.544.825,44                                

30 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER 1 2.388.385,47                                

31 AJ. DE LLINARS DEL VALLÈS 3 2.161.255,27                                

32 AJ. DE VILA-SECA 2 2.048.760,01                                

33 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA 2 2.028.185,82                                

34 AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA 3 1.824.768,00                                

35 AJ. DE TORELLÓ 2 1.814.781,31                                

36 INST. CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 13 1.795.302,50                                

37 DIPUTACIÓ GIRONA 6 1.715.265,37                                

38 AJ. DE BADIA DEL VALLÈS 2 1.671.147,27                                

39 VILA UNIVERSITÀRIA S.A. 2 1.532.000,00                                

40 INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 1.511.368,01                                

41 FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL STA CREU I ST PAU 2 1.499.560,00                                

42 AJ. D' ABRERA 2 1.493.381,75                                

43 AJ. DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 2 1.266.396,15                                

44 HOSPITAL UNIV. DE GIRONA DR JOSEP TRUETA 1 1.214.453,00                                

45 AJ. DE MATARÓ 5 1.209.983,23                                

46 AJ. DE PREMIÀ DE MAR 5 1.183.514,09                                

47 REUS SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 2 1.165.084,48                                

48 AJ. DE LLEIDA 3 1.137.867,04                                

49 AJ. DE MARTORELLES 6 1.124.881,06                                

50 DEP. INTERIOR 16 1.093.524,00                                

ALTRES 593 51.344.911,40                              

TOTAL 880 606.092.547,59                           
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PRINCIPALS SERVEIS LICITATS GENER-JUNY 2019. CATALUNYA 
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST SENSE 

IVA
DATA ANUNCI

TIPUS DE 

SERVEI
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

1 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA             69.652.909,80   26/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicios de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas 

complementarios de la línia de alta velocidad Madrid-Puigverd de Lleida.

2 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA             66.957.732,00   01/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de línia de alta velocidad 

madrid-noreste, LOT 2: Bases de Montagut , Vilafranca y Sant Feliu.

3 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA             13.821.830,88   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: A-2; L-11; N-II; E-22; E-23 y E-25. Provincia de Lleida.

4 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA             13.638.852,45   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: N-340; B-24 y N-340a. Província de Barcelona.

5 AJ. DE CANOVELLES LOCAL BARCELONA             11.560.122,64   03/04/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Servei de neteja viària i de recollida, tractament i eliminació de residus del 

municipi de Canovelles.

6 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL GIRONA             11.167.999,98   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: A-26 Y N-260. Provincia de Girona.

7 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA             10.577.168,44   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 1: Conservació 

d'obra civil. Lleida.

8 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA             10.552.023,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 7: Conserv Obra Civil Girona.

9 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA             10.519.499,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 2. Escales i ascensors fabricant Thyssen Zona Sud. Manteniment integral de 

les escales mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

10 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA             10.356.022,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 1. Escales i ascensors fabricant Thyssen Zona Nord. Manteniment integral de 

les escales mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

11 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA               8.890.456,96   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 3: Conservació 

d'obra civil. Esterri d'Àneu.

12 HOSPITAL UNIV. VALL 

D´HEBRON

INSTITUT CATALÀ 

DE LA SALUT

GENERALITAT BARCELONA               8.743.202,92   14/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de la eficiència energética y de su mantenimiento, en la modalidad de 

contrato de rendimiento energético con ahorros garantizados en el conjunto de 

edificios del Campus Vall d'Hebron, LOT 1.

13 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA               8.086.350,04   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 9: Conserv Obra Civil Vidreres.

14 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA               8.055.356,64   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 4: Conservació Obra Civil Berga.

15 C. COM. PLA DE L´ESTANY C. COM. PLA DE 

L´ESTANY

LOCAL GIRONA               7.767.316,41   23/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicios de explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de 

saneamiento del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

16 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA               7.630.199,70   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: N-340; A-7; N-235 Y N-340a. Provincia de Tarragona.

17 INSTITUT DE SEGURETAT 

PUBLICA DE CATALUNYA

DEP.INTERIOR, 

RELAC. 

INSTITUCIONALS I 

PARTICIPACIO

GENERALITAT BARCELONA               7.502.739,59   07/06/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis d'eficiència energètica en la modalitat de contracte de rendiment 

energètic amb estalvis garantits, implementació de la biomassa i manteniment 

integral.

18 INST. MUN. PARCS I 

JARDINS

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA               7.225.991,56   02/04/2019 Serveis Manteniment Parcs i 

Jardins

Manteniment Prestació del servei de mateniment d'àrees de joc infantil, espais lúdics, àrees 

per a gent gran, circuits de salut i calistènia, tanques i elements de joc de les 

àrees d'esbarjo de gossos, bancs, papereres, taules de picnic, taules ping-pong i 

futto

19 AJ. DE BEGUR LOCAL GIRONA               7.204.717,15   13/05/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Licitació per a la contractació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, 

neteja viària i neteja de platges, al municipi de Begur.

20 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA               6.419.122,92   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 6: Conserv Obra Civil Igualada.

21 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA               6.250.955,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 13: Conserv Obra Civil. Reus.

22 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA               6.119.549,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 11: Conserv Obra Civil Solsona.
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Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST SENSE 

IVA
DATA ANUNCI

TIPUS DE 

SERVEI
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

23 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA               6.109.026,60   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 2: Conservació 

d'obra civil. Tremp.

24 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA               6.048.020,16   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 10: Conserv Obra Civil Ponts.

25 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA               5.917.284,36   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 12: Conserv Obra Civil 

Montblanc.

26 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA               5.817.749,72   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 2: Conservació Obra Civil Vic.

27 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA               5.643.214,29   05/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de edificios terminales y 

edificios anexos del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

28 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA               5.628.534,44   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 14: Conserv Obra Civil. Tortosa.

29 AJ. DE PALAFRUGELL LOCAL GIRONA               5.577.369,00   04/06/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis de reparació, conservació i manteniment de les vies públiques, mobiliari 

urbà i del patrimoni inmobiliari del municipi de palafrugell.

30 AJ. DE CUBELLES LOCAL BARCELONA               5.440.000,00   09/05/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Contracte de serveis de neteja viària del municipi de Cubelles.

31 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA               5.067.000,00   08/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de operación y mantenimiento integral de las redes hidráulicas del 

aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

32 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA               4.970.911,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 8: Conserv Obra Civil Bianya.

33 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA               4.890.746,68   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 3: Conservació Obra Civil 

Sabadell.

34 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA               4.757.346,72   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 5: Conserv Obra Civil Viladecans.

35 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA               4.624.583,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 6. Escales i ascensors fabricant Orona. Manteniment integral de les escales 

mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

36 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA               4.601.458,28   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 1: Conservació Obra Civil 

Argentona

37 AJ. DE FIGUERES LOCAL GIRONA               4.590.733,36   15/05/2019 Serveis Manteniment Parcs i 

Jardins

Manteniment Contracte de serveis de manteniment dels espais verds públics de Figueres.

38 CONSORCI GESTIÓ 

RESIDUS VALLÈS 

OCCIDENTAL

CONSORCI GESTIÓ 

RESIDUS VALLÈS 

OCCIDENTAL

LOCAL BARCELONA               4.506.655,25   13/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Concessió de serveis per a l'explotació de la Planta de tractament de FORM de 

Can Barba.

39 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA               4.500.000,00   16/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Renovación Parcial de La Red Tetra del Aeropuerto de Barcelona El Prat.

40 AGENCIA CATALANA 

AIGUA (ACA)

DEP. MEDI 

AMBIENT

GENERALITAT BARCELONA               4.067.722,15   28/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de explotación, conservación, mantenimiento y mejoras dels sistema de 

saneamiento de Martorell.

41 AJ. DE SABADELL ÀREA D'URBANISME 

I ESPAI PÚBLIC - AJ. 

DE SABADELL

LOCAL BARCELONA               3.752.066,12   15/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Reparación y mantenimiento de calzadas y elementos de las vías públicas de la 

ciudad de Sabadell.

42 AJ. DE LA GARRIGA LOCAL BARCELONA               3.450.368,28   26/04/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Serveis de neteja viària a la Garriga.

43 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA               3.432.561,60   06/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de mantenimiento integral de instalaciones en las estaciones de 

Barcelona Sants, Barcelona Passeig de Gràcia y Barcelona Estació de França.

44 U.P.C.-UNIV. POLITECNICA 

DE CATALUNYA

UNIVERSITATS GENERALITAT BARCELONA               3.303.647,20   08/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servei de manteniment de les instal·lacions i elements constructius de la UPC.
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Informe de Licitació d’Obres i Serveis 

Catalunya 3r trimestre 2019 

 
 

 Repunt de la licitació oficial d’obres, que augmenta un 25%, tot i que 
encara se situa en volums molt inferiors a la mitjana històrica. 
 

 El baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit d’inversió en infraes-
tructures, doncs “la licitació d’avui és la producció/inversió de demà”. 

 

 La CCOC insisteix a recordar que la inversió pública ha de ser estable i 
previsible per suavitzar els cicles econòmics, donar certesa als agents 
econòmics i evitar forts ajustaments del sector en temps de crisi. 

 

La licitació oficial d’obres a Catalunya ha augmentat, entre gener i setembre del 2019, 
un 25% respecte del mateix període de l’any passat, amb un import global de 1.489 
milions d’euros, gràcies a l’increment experimentat per l’Administració General de 
l’Estat i la Generalitat, malgrat que ambdues han prorrogar enguany els seus pressu-
postos. Les administracions locals, per altra banda, han disminuït la licitació un 10%. 

L’import dels concursos, que ha assolit 525 milions d’euros el tercer trimestre del 2019, 
és molt inferior a la mitjana dels darrers vint anys, que és d’uns 940 milions d’euros 
trimestrals (3.750 milions anuals, a preus constants). Per això, el baix volum de licitació 
agreuja el crònic dèficit d’inversió en infraestructures, doncs “la licitació d’avui és la 
producció/inversió de demà”, i ocasiona una pèrdua neta d’estoc de capital en infraes-
tructures degut a que la seva depreciació no es veu compensada amb més inversió. 
 
L’Administració Local, que ha disminuït el volum de licitació de gener a setembre en un 
10% respecte del mateix període del 2018, és encara el nivell administratiu més actiu, 
amb un 46% sobre el total licitat, havent publicat anuncis de sol·licitud d’ofertes per un 
import de 681 milions d’euros. Amb aquesta caiguda de la licitació sembla que es con-
firma, però, que, un cop s’han celebrat eleccions municipals, es contrau significativa-
ment la contractació d’obres, tal com la sèrie històrica ens indica, fet que dificulta la 
planificació de les empreses i el sosteniment de plantilles estables en el temps. 

L’Administració General de l’Estat (AGE) ha augmentat la licitació, de gener a setembre,  
un 136% respecte del mateix període de l’any passat. L’import ha estat de 445 milions 
d’euros, el 30% del total, incloent-hi organismes amb ingressos d’explotació propis, en 
gran part sufragats pel pagament dels usuaris, com per exemple, AENA-ENAIRE, ADIF, 
Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona, Renfe o Correus. Malgrat l’impuls de la 
licitació de l’Administració General de l’Estat a Catalunya durant aquest període, 
aquesta encara és molt inferior a la mitjana històrica i totalment insuficient per impulsar 
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la competitivitat de l’economia catalana i el benestar dels seus habitants, doncs la ma-
joria de les infraestructures de la seva competència són classificades d’interès general i, 
per tant, de caràcter estratègic. 

Finalment, la Generalitat ha augmentat la licitació un 45% en relació al mateix període 
del 2018, essent el valor dels concursos de 363 milions d’euros, el 24% del total. 

Per altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores 
i els seus grups ha assolit, de gener a setembre de l’any 2019, uns 860 milions d’euros. 
Aquest increment, del 66%, ha estat impulsat per l’activitat de la Generalitat i de l’Ad-
ministració General de l’Estat, que compensa la caiguda del 36% dels ens locals. 

La CCOC reitera la necessitat que les infraestructures es planifiquin a mig-llarg termini 
(10-15 anys), independentment dels períodes electorals, en funció de la seva de-
manda, i que siguin prèviament avaluades segons criteris de cost-benefici que n’asse-
gurin la seva sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 

La CCOC també insisteix a recordar que la inversió pública ha de ser estable i previsible 
per suavitzar els cicles econòmics, donar certesa als agents econòmics i evitar forts ajus-
taments del sector en temps de crisi, i que la licitació mínima, regular i recurrent de 
totes les administracions que requereix Catalunya per satisfer les seves necessitats en 
infraestructures econòmiques i socials1, presents i futures, hauria de ser, aproximada-
ment, del 2,2% del PIB (uns 5.000 milions anuals). 2 

 

Barcelona, 8 d’octubre del 2019 

Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 

                                                           
1 Les infraestructures les podem dividir en econòmiques o directament productives (per exemple, les de transport, serveis públics, 
serveis de telecomunicacions o la gestió del sòl), que afecten directament el procés productiu i la productivitat dels factors, i les 
infraestructures socials (com les educatives, sanitàries, centres assistencials i culturals, edificis i equipaments emprats per l’admi-
nistració), que només participen indirectament en la producció a partir dels serveis que ofereixen a la població.  
2 Aproximació teòrica. Inversió pública 1995-2018: Euro Àrea (12 països)  3,1% del PIB ; Espanya 3,6% del PIB (no hi ha dades oficials 
publicades sobre Catalunya).  El 70% de la inversió pública es dedicaria a infraestructures econòmiques i socials (2,2% PIB Euro Àrea). 
Idealment, d'acord amb bones pràctiques internacionals, les infraestructures s'haurien de planificar a mig-llarg termini, cosa que 
ara no es fa. Aquesta planificació analitzaria les necessitats reals, mitjançant dades objectives i anàlisis cost-benefici, que determi-
narien on hi ha dèficits d'infraestructures i com prioritzar-les, tenint en compte els costos d'oportunitat, quin cost tindrien, com es 
finançarien i en quin termini s'executarien.  
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 3r tr 2019   

LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER ADMINISTRACIÓ
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 19,3                89,4                184,2              293,0                 293,0                

Trim2 32,7                78,8                217,2              328,8                 621,8                

Trim3 31,4                153,0             216,9              401,3                 1.023,0            

Trim4 134,2              92,7                405,7              632,5                 1.655,6            

Total 217,7              413,9             1.024,0           1.655,6              

2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 49,8                96,4                243,5              389,6                 389,6                

Trim2 57,8                59,2                189,5              306,4                 696,1                

Trim3 80,9                94,8                321,0              496,7                 1.192,7            

Trim4 64,1                105,9             308,6              478,5                 1.671,2            

Total 252,5              356,1             1.062,6           1.671,2              

2019 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 119,1              109,4             225,2              453,8                 453,8                

Trim2 112,1              131,1             266,5              509,7                 963,5                

Trim3 213,3              122,6             189,3              525,2                 1.488,8            

Variació anual, en %

2019/2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 139% 14% -8% 16% 16%

Trim2 94% 122% 41% 66% 38%

Trim3 164% 29% -41% 6% 25%

188,4   250,3   

754,0   

1.192,7   

444,6   
363,2   

681,0   

1.488,8   

CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL

Licitació Oficial d'Obres. Catalunya 
Per administració. M€

Gener-Setembre 2018 Gener-Setembre 2019

45%136%

25%

-10%
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 3r tr 2019   

LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER TIPUS D'OBRA
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 119,0              174,0             293,0              293,0                 

Trim2 170,5              158,3             328,8              621,8                 

Trim3 162,7              238,5             401,3              1.023,0              

Trim4 276,8              355,7             632,5              1.655,6              

Total 729,0              926,6             1.655,6           

2018 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 182,6              207,0             389,6              389,6                 

Trim2 146,5              160,0             306,4              696,1                 

Trim3 173,7              323,0             496,7              1.192,7              

Trim4 245,6              232,8             478,5              1.671,2              

Total 748,4              922,8             1.671,2           

2019 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 230,4              223,4             453,8              453,8                 

Trim2 228,9              280,9             509,7              963,5                 

Trim3 208,8              316,5             525,2              1.488,8              

Variació anual, en %

2019/2018 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 26% 8% 16% 16%

Trim2 56% 76% 66% 38%

Trim3 20% -2% 6% 25%

502,7   

690,0   

1.192,7   

668,0   
820,7   

1.488,8   

EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL

Licitació Oficial d'Obres. Catalunya 
Per tipus d'obra. M€

Gener-Setembre 2018 Gener-Setembre 2019

33%
19%

25%
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 3r tr 2019   
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 348 47 58 27 40 112 40 126 60 71 109 43 19 33 31 134 50 58 81 64 119 112 213

Generalitat 35 74 248 104 48 127 78 60 35 80 89 94 89 79 153 93 96 59 95 106 109 131 123

Adm. Local 185 179 177 206 150 184 103 82 88 117 186 159 184 217 217 406 244 189 321 309 225 266 189

Total 568 300 482 337 238 423 220 267 183 267 383 296 293 329 401 633 390 306 497 478 454 510 525

0
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200
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400

500

600

700

Licitació Oficial d'Obres. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense iva. 

Per data publicació anunci.  Per trimestres.

Adm. Central Generalitat Adm. Local Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Adm. Central 2.636,1 1.779,5 1.758,6 279,0 327,3 172,5 420,8 479,7 317,1 283,5 217,7 252,5

Generalitat 3.161,5 4.369,5 1.488,0 1.771,8 130,4 244,4 117,4 460,8 312,4 297,5 413,9 356,1

Adm. Local 1.702,8 1.915,7 2.489,9 1.490,1 585,7 380,5 544,5 747,0 519,3 549,5 1.024,0 1.062,6

Total 7.500,4 8.064,7 5.736,6 3.540,9 1.043,4 797,4 1.082,7 1.687,5 1.148,8 1.130,5 1.655,6 1.671,2

Var. Interanual (Esc. Dreta) 13,3% 7,5% -28,9% -38,3% -70,5% -23,6% 35,8% 55,9% -31,9% -1,6% 46,5% 0,9%
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Licitació Oficial d'Obres. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense iva. 

Per data publicació anunci.  Per anys.

Adm. Central Generalitat Adm. Local Total Var. Interanual (Esc. Dreta)
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2n tr 2019   

LICITACIÓ OFICIALS D'OBRES GENER-SETEMBRE 2019. CATALUNYA. PRINCIPALS ORGANISMES
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nª Organisme Nº d'obres / lots  Pressupost licitat

1 INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 97 135.211.750,15                           

2 CILSA 8 112.295.362,83                           

3 ADIF-ALTA VELOCIDAD 19 103.297.211,86                           

4 ADIF 3 98.483.696,49                             

5 F.G.C. 102 54.383.116,62                             

6 BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.BIMSA 55 53.455.360,39                             

7 PORTS DE LA GENERALITAT 20 45.904.420,46                             

8 INST. MUN. HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA 15 45.630.738,96                             

9 D.G. CARRETERAS 5 40.698.487,92                             

10 AENA 48 39.659.560,89                             

11 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA 11 38.070.727,75                             

12 VILADECANS MEDITERRÀNIA 9 34.237.996,92                             

13 AGENCIA CATALANA AIGUA (ACA) 29 30.152.664,35                             

14 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 18 21.862.786,51                             

15 INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME DE BARCELONA (EPEL) 15                               19.747.131,93   

16 GERENCIA DE S. D'INFRAESTRUC. VIÀRIES I MOBILITAT (DIP. BARCELONA) 37 17.631.456,37                             

17 AJ. DE TARRAGONA 16 16.787.977,77                             

18 TRANSPORTS DE BARCELONA, SA 24 16.036.027,45                             

19 RENFE 11 15.064.554,87                             

20 IMPSOL 2 13.997.668,72                             

21 AJ. DE SABADELL 42 12.592.815,21                             

22 PROMUSA 3 12.385.514,05                             

23 FERROCARRIL METROP. BCN, SA 35 11.740.600,67                             

24 INST. MUN. DE MERCATS DE BARCELONA 25 10.605.489,97                             

25 INST. CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 63 10.451.072,78                             

26 AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA 8 9.191.112,55                                

27 AJ. DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 9 9.154.207,74                                

28 DIPUTACIÓ TARRAGONA 12 8.702.249,77                                

29 DIPUTACIÓ GIRONA 14 8.502.615,99                                

30 PARC ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.U. 2 8.054.015,03                                

31 MERCABARNA S.A. 6 7.601.125,08                                

32 AJ. D' ESPLUGUES DE LLOBREGAT 12 6.586.828,78                                

33 AJ. DE SANT BOI DE LLOBREGAT 11 6.335.284,74                                

34 DEP. AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ 8 6.204.283,82                                

35 ENTE PUBLICO RTVE 2 5.735.122,72                                

36 AJ. DE GRANOLLERS 15 5.701.929,32                                

37 AJ. DE SITGES 4 5.580.754,47                                

38 MARINA BADALONA S.A., PORT ESPORTIU I PESQUER. 3 5.330.174,77                                

39 BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT S.A. 1 5.133.923,10                                

40 AJ. DE VILA-SECA 2 4.900.527,04                                

41 AUTORITAT PORTUARIA  TARRAGONA 11 4.561.217,32                                

42 AJ. DE L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 10 4.334.265,93                                

43 AJ. DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 24 4.332.364,78                                

44 AJ. DE GIRONA 10 4.122.326,15                                

45 CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 1 4.098.794,79                                

46 CONSORCI ZONA FRANCA BCN 2 3.977.957,10                                

47 AJ. DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 7 3.943.154,23                                

48 CONSORCI HOSPITAL CLÍNIC  DE BARCELONA (HCB) 11 3.634.816,72                                

49 AJ. DE LLEIDA 15 3.592.653,17                                

50 AJ. DE CANET DE MAR 6 3.538.290,87                                

ALTRES 2082 335.535.033,79                           

TOTAL 3000 1.488.769.221,66                        
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PRINCIPALS OBRES LICITADES GENER-SETEMBRE 2019. CATALUNYA
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST 

SENSE IVA
DATA ANUNCI

TIPUS 

D'OBRA
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

1 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 98.113.183,27 08-ago-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Ejecución de obra y mantenimiento para la señalización, 

telecomunicaciones fijas y ertms nivel 2 de las rodalies de 

Barcelona, Tram: Manresa-Barcelona Sants-Sant Vicenç de Calders.

2 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 68.802.690,40 22-abr-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración 

del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat.

3 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 51.932.903,00 02-ago-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de una nave logística en la Parcela BZ1 de la Zal Port - 

Ciutat.

4 PORTS DE LA GENERALITAT DEP. P. TERRITORIAL I O.P. GENERALITAT BARCELONA 38.118.856,80 23-jul-19 Obra Civil Concessions Concessions Concessió de serveis amb obres per a l'explotació de la dàrsena 

esportiva del port de Garraf.

5 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 33.930.826,56 08-feb-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de dos naves logísticas en las parcelas ZAM y 24.2 de 

la ZAL Port (Prat), LOT 1: Construcción de una nave logística en la 

parcela ZAM de la ZAL Port (Prat).

6 VILADECANS MEDITERRÀNIA VILADECANS MEDITERRÀNIA LOCAL BARCELONA 31.089.040,43 30-jul-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obres d'urbanització necessaries per al desenvolupament 

urbanístic de la modificació del pla parcial "Sector Llevant" a 

Viladecans.

7 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA GENERALITAT BARCELONA 28.800.000,00 13-feb-19 Edificació Docents No residencial Acord marc - homologació d'empreses d'empreses per a la 

realització de les obres necessàries als equipaments educatius del 

CEB, necessàries per garantir la nova escolarització anual i 

consistents en nova construcció, ampliació, reforma i/o adequació

8 BARCELONA 

D´INFRAESTRUCTURES 

MUNICIPALS, S.A.BIMSA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 23.575.010,83 18-abr-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obres corresponents al projecte d'adaptació a la ITT i ajustos de les 

instal·lacions i acabats dels túnels viaris a la plaça de les Glòries de 

Barcelona, amb mesures de ci¡ontractació pública sostenible.

9 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL ALTRES 22.699.738,47 02-ene-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Acondicionamiento de la carretera N-II. Tramo Tordera-Maçanet de 

la Selva. Provincias de Barcelona y Girona.

10 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 17.779.012,00 10-abr-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de una nave  de frío en la parcela 23.2 de la ZAL Port 

(Prat).

11 ÀREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA

A.M.B. LOCAL BARCELONA 17.135.610,64 21-jun-19 Obra Civil Plantes de tractament de 

residus sòlids urbans i 

abocadors

Medi Ambient Obres de clausura de l'abocador de Vall de Joan, al terme municipal 

de Begues.

12 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 16.998.028,77 05-abr-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres de construcció d'un edifici de 108 habitatges, locals i 

aparcaments als carrers C/ Cal Cisó núm. 49-51 i Pontils núm. 10 del 

barri de la Marina del Prat Vermell Sector 10 P24 de Barcelona.

13 AJ. DE TARRAGONA LOCAL TARRAGONA 15.229.268,54 28-mar-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obres compreses en el projecte d'urbanització del PPU-10. Autovía 

de Reus.

14 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 12.957.738,61 17-ene-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Obres de ejecución del proyecto de instalaciones de seguridad y 

comunicaciones ferroviarias en fase provisional y definitiva de las 

línias de red convencional en las obras de la estructura y los 

accessos, en la Estación de la Sagrera.

15 IMPSOL A.M.B. LOCAL BARCELONA 12.950.460,20 09-abr-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Contrato de obras para la construcción de viviendas protegidas 

(VPO) sector Pla de Ponent B2 en el municipio de Gavà.

16 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT GIRONA 9.753.176,71 17-jun-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. 

Seguretat viària. Millores de seguretat i reestudi de la secció 

transversal. Carretera C-66, PK 41+900 AL 50+450. Tram: Cornellà 

de Terri-Serinyà, LOT 1: Obra Civil.

17 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 9.737.515,23 01-ago-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres construcció d'un edifici de 48 habitatges, un casal de barri i 

un aparcament al carrer Puigcerdà, 100-104 i d'un edifici de 27 

habitatges, un local i un aparcament al carrer Maresme, 89-93.

18 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 8.017.137,63 12-abr-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Execució de les obres de la millora de l'accessibilitat i adaptació a la 

normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d' 

FMB). Fase 1. LOT 1: Obra Civil i Instal·lacions.

19 INSTITUT MUNICIPAL 

D'URBANISME DE BARCELONA 

(EPEL)

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 7.820.307,92 02-abr-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Contracte de les obres del Projecte d'urbanització de l'àmbit del 

PEI DEL BARRI DE LA MARINA DE LA ZONA FRANCA. FASE 1B 

SEGREGAT 2 FASE A+B I DEL Projecte Segregat 1 interiors del Sector 

8 i obres definides al projecte executiu de la xarxa troncal…

9



CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 3r tr 2019   

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST 

SENSE IVA
DATA ANUNCI

TIPUS 

D'OBRA
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

20 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA 7.752.341,34 01-jul-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

32-L-3840; 51.471/19 Rehabilitación superficial y puntualmente 

estructural del firme de la Autovía A-2 autovía del Nordeste. PPKK 

460+000 al 475+000. Provincia de Lleida.

21 PARC ATRACCIONS TIBIDABO, 

S.A.U.

PARC ATRACCIONS TIBIDABO, 

S.A.U.

LOCAL BARCELONA 7.533.715,10 08-abr-19 Edificació Terminals de transport No residencial Contracte relatiu a la substitució de la plataforma de vies per a la 

circulació dels nous vehicles del funicular, daptació de les andanes i 

estacions i reforma dels lavabos de l'estació superior del Parc 

d'Atraccions del Tibidabo.

22 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.376.088,02 01-jul-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de 

las carreteras B-30, B-22, B-24, B-30 y N-340. Tramos Varios.

23 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.268.121,27 08-feb-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de dos naves logísticas en las parcelas ZAM y 24.2 de 

la ZAL Port (Prat), LOT 2: Construcción de una nave logística en la 

parcela 24.2 de la ZAL Port (Prat).

24 INST. MUN. DE MERCATS DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 7.171.886,29 09-may-19 Edificació Altres No residencial Contracte mixt d'obres de construcció del nou mercat de Sant 

Andreu i servei de manteniment normatiu, preventiu i corrrectiu de 

totes les instal·lacions del mercat.

25 RENFE MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.131.460,17 14-mar-19 Obra Civil Renovacions de via Infraestructures 

Ferroviaries

Obras de mejora de la accesibilidad de la estación de Molins de Rei. 

Barcelona.

26 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.009.523,99 02-ago-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Operación y mantenimiento de equipos electromecánicos de los 

edificios terminales y edificios anexos del aeropuerto Josep 

Tarradellas Barcelona-El Prat.

27 PROMUSA AJ. DE ST. CUGAT DEL VALLES LOCAL BARCELONA 6.963.128,28 05-sep-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Ejecución obras construcción viviendas protección oficial y 

aparcamiento en Sant Cugat del Vallès.

28 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 6.877.656,57 05-abr-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres de construcció de 54 habitatges, equipament i aparcaments 

al carrer de Lluís Borrassà núm. 23 de Barcelona.

29 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 6.690.066,87 11-abr-19 Edificació Administratives No residencial Execució de les obres RAM per a la substitució de les cobertes al 

Centre Penitenciari de Quatre Camins, incloent els mitjants de 

seguretat de les mateixes.

30 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 6.144.497,94 01-ago-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres de construcció de 47 habitatges i aparcament al carrer 

Escolapi Càncer 10, Torre Baró Illa F de Barcelona, amb mesures de 

contractació pública sostenible.

31 AGENCIA CATALANA AIGUA 

(ACA)

DEP. MEDI AMBIENT GENERALITAT BARCELONA 5.912.525,69 02-ago-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Redacció del projecte i execució de les obres d'ampliació i 

remodelació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Rubí. TM 

El Papiol i Sant Cugat del Vallès. Comarca del Baix Llobregat i Vallès 

Occidental.

32 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT TARRAGONA 5.859.193,84 17-jul-19 Edificació Administratives No residencial Execució de les obres de nova construcció d'un Centre Penitenciari 

obert a Tarragona, LOT 2: Envolvent, acabats interiors i 

instal·lacions.

33 AJ. DE SANTA COLOMA DE 

GRAMENET

LOCAL BARCELONA 5.784.196,41 29-may-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Obres del projecte executiu de remodelació del passeig de la 

Salzareda, Fase II a Santa Coloma de Gramenet.

34 AGENCIA CATALANA AIGUA 

(ACA)

DEP. MEDI AMBIENT GENERALITAT GIRONA 5.753.593,67 18-sep-19 Obra Civil Depuradores, 

desalinitzadores, EDAR, 

ETAP

Obres Hidràuliques Ejecución de la obra del proyecto constructivo de la ampliación de 

la estación depuradora de aguas residuales de Maçanet de la Selva 

. T.m: Maçanet de la Selva.

35 F.G.C. DEP. P. TERRITORIAL I O.P. GENERALITAT BARCELONA 5.534.443,88 09-jul-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Contractació de la redacció del projecte i execució de les obres de 

remodelació de la Nau Tallers Del COR dels Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya.

36 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT GIRONA 5.449.705,32 24-abr-19 Edificació Docents No residencial Execució de les obres d'ampliació i adequació a Institut 4/3 línies + 

cicles formatius a l'Institut Josep Brugulat de Banyoles.

37 PROMUSA AJ. DE ST. CUGAT DEL VALLES LOCAL BARCELONA 5.361.082,90 11-ene-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres d'nederroc de les estructures existents i seguidament les 

obres de construcció de 60 habitatges amb protecció oficial i 

aparcament a l'avinguda Puig de Rimila núm. 10-12 i carrer Jeroni 

de Pujades núm. 18 de Sant Cugat del Vallès.

38 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENRALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 5.344.525,01 17-ene-19 Edificació Docents No residencial Execució de les obres de nova construcció Institut 3/2 L 

(actualització) Angeleta Ferrer i Sensat a Barcelona, LOT 1: Obres 

de nova construcció Institut 3/2 L.

39 BARCELONA SAGRERA ALTA 

VELOCITAT S.A.

BARCELONA SAGRERA ALTA 

VELOCITAT S.A.

CENTRAL BARCELONA 5.133.923,10 03-abr-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obras de urbanización de las calles Gran de la Sagrera, Garcilaso y 

Berenguer de Palou entre las calles Costa Rica y Ferran Turné. PAU 

1 (parcial) Sector Entorno Sagrera.
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LICITACIÓ OFICIAL DE SERVEIS. CATALUNYA. PER ADMINISTRACIÓ
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 8,4                  12,2                35,2                 55,8                    55,8                  

Trim2 16,2                15,5                64,4                 96,1                    151,9                

Trim3 14,1                66,0                69,2                 149,3                  301,2                

Trim4 6,0                  17,6                122,3               145,9                  447,1                

Total 44,7                111,3              291,1               447,1                  

2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 9,4                  17,0                198,2               224,6                  224,6                

Trim2 8,0                  14,3                47,5                 69,9                    294,4                

Trim3 88,9                48,5                87,6                 225,0                  519,5                

Trim4 13,8                16,8                2.362,3           2.392,9              2.912,4            

Total 120,1              96,6                2.695,6           2.912,4              

2019 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 199,7              21,1                85,7                 306,5                  306,5                

Trim2 19,5                150,7              127,3               297,5                  604,0                

Trim3 13,3                148,1              94,3                 255,7                  859,7                

Variació anual, en %

2019/2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 2021% 24% -57% 36% 36%

Trim2 143% 954% 168% 326% 105%

Trim3 -85% 205% 8% 14% 66%

106,4   79,8   

333,3   

519,5   

232,5   

319,9   307,3   

859,7   

CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL

Licitació Oficial de Serveis. Catalunya 
Per administració. M€

Gener-Setembre 2018 Gener-Setembre 2019

301%
119%

66%

-8%

La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), per 2.233,3 
M€ i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en l'enllumenat públic, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import de 
65 M€, han disparat, l'any 2018, la licitació de serveis. 
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LICITACIÓ OFICIAL DE SERVEIS. CATALUNYA. PER TIPUS DE SERVEI
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 -                 2,5                 47,5              5,7                55,8               55,8              

Trim2 -                 8,7                 63,9              23,5             96,1               151,9            

Trim3 16,9              15,8              110,4           6,2                149,3             301,2            

Trim4 0,2                 4,9                 100,9           39,9             145,9             447,1            

Total 17,1              31,9              322,8           75,3             447,1             

2018 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 0,0                 8,5                 172,6           43,4             224,6             224,6            

Trim2 -                 7,2                 34,1              28,6             69,9               294,4            

Trim3 0,0                 42,4              162,5           20,1             225,0             519,5            

Trim4 3,7                 17,4              101,8           2.270,0        2.392,9         2.912,4         

Total 3,8                 75,5              471,0           2.362,1        2.912,4         

2019 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 0,2                 10,0              287,9           8,4                306,5             306,5            

Trim2 -                 13,6              245,1           38,8             297,5             604,0            

Trim3 5,3                 14,1              233,0           3,2                255,7             859,7            

Nota: No s'inclou la neteja d'edificis.

Variació anual, en %

2019/2018 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 984% 17% 67% -81% 36% 36%

Trim2 - 90% 618% 36% 326% 105%

Trim3 25993% -67% 43% -84% 14% 66%

LICITACIÓ TOTAL D'OBRES I SERVEIS. M€
DATA OBRES SERVEIS TOTAL

Gener-set 2019 1.488,8         859,7            2.348,5        

0,0   
58,1   

369,2   

92,1   

519,5   

5,5   37,7   

766,1   

50,4   

859,7   

Altres Instal·lacions Manteniment Neteja TOTAL

Licitació Oficial de Serveis. Catalunya 
Per tipus de servei. M€

Gener-Setembre 2018 Gener-Setembre 2019

-35%

66%

107%

142,9%

-45%

La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), per 2.233,3 M€
i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en l'enllumenat públic, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import de 65 M€, han disparat, 
l'any 2018, la licitació de serveis. 
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Licitació Oficial de Serveis. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense iva. 

Per data publicació anunci.  Per trimestres.
4t 2018: 2.393 M€

La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), 
per 2.233,3 M€ i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en 
l'enllumenat públic, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, per import de 65 M€, han disparat, l'any 2018, la licitació de serveis. 
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LICITACIÓ OFICIALS DE SERVEIS GENER-SETEMBRE 2019. CATALUNYA. PRINCIPALS ORGANISMES
Per data de publicació de l'anunci, imports sense IVA

Nº Organisme Nº de serveis / lots  Pressupost licitat

1 DEP. TERRITORI I SOSTENIBILITAT 39 198.608.154,16                            

2 ADIF-ALTA VELOCIDAD 11 141.761.693,03                            

3 FERROCARRIL METROP. BCN, SA 27 51.202.390,22                              

4 D.G. CARRETERAS 5 46.367.883,01                              

5 AENA 31 31.140.788,73                              

6 CONSORCI BESÒS TORDERA 10 29.492.767,56                              

7 INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 18 28.507.040,21                              

8 AGENCIA CATALANA AIGUA (ACA) 31 15.327.325,45                              

9 AJ. DE VILANOVA I LA GELTRÚ 3 13.731.130,00                              

10 INST. CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 26 13.626.788,96                              

11 AJ. DE CANOVELLES 1 11.560.122,64                              

12 AJ. DE BEGUR 3 11.325.256,32                              

13 INST. MUN. PARCS I JARDINS 10 10.041.489,75                              

14 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM) 11 9.634.481,77                                

15 CONSORCI GESTIÓ RESIDUS VALLÈS OCCIDENTAL 5 9.309.791,76                                

16 HOSPITAL UNIV. VALL D´HEBRON 4                                  9.261.867,50   

17 C. COM. PLA DE L´ESTANY 1 7.767.316,41                                

18 INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA 1 7.502.739,59                                

19 AJ. DE SABADELL 30 7.366.694,99                                

20 AJ. DE FIGUERES 5 7.069.636,98                                

21 AJ. DE PALAFRUGELL 6 6.922.283,48                                

22 F.G.C. 16 6.842.436,42                                

23 AJ. DE BADALONA 9 5.783.090,08                                

24 CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. LOCL AIGÜA (CCB-ELA) 11 5.679.234,93                                

25 AJ. DE CUBELLES 1 5.440.000,00                                

26 TRANSPORTS DE BARCELONA, SA 9 4.847.376,69                                

27 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 7 4.829.242,02                                

28 GERENCIA DE S. D'INFRAESTRUC. VIÀRIES I MOBILITAT (DIP. BARCELONA) 9 4.320.621,27                                

29 INST. MUN. HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA 7 4.276.696,00                                

30 AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA 6 4.076.788,00                                

31 AJ. DE LA GARRIGA 2 3.965.368,28                                

32 AJ. DE GIRONA 22 3.504.639,63                                

33 AJ. DE L' ESCALA 2 3.485.731,82                                

34 AJ. DE CASTELL-PLATJA D´ARO 2 3.472.606,82                                

35 U.P.C.-UNIV. POLITECNICA DE CATALUNYA 3 3.454.294,04                                

36 SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 3 3.359.651,84                                

37 CONSORCI GRAN TEATRE DEL LICEU 1 3.287.384,93                                

38 AJ. D' ABRERA 3 2.892.633,98                                

39 U.A.B.- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 6 2.846.571,87                                

40 AJ. DE PALLEJÀ 1 2.544.825,44                                

41 ATLL CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 2.536.048,50                                

42 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER 1 2.388.385,47                                

43 AGÈNCIA DE L' HABITATGE DE CATALUNYA 11 2.255.171,12                                

44 DEP. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 20 2.176.124,42                                

45 AJ. DE LLINARS DEL VALLÈS 3 2.161.255,27                                

46 DIPUTACIÓ GIRONA 14 2.104.092,30                                

47 AJ. DE VILA-SECA 2 2.048.760,01                                

48 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA 2 2.028.185,82                                

49 AJ. DE BADIA DEL VALLÈS 3 1.886.971,64                                

50 AJ. DE TORELLÓ 2 1.814.781,31                                

ALTRES 868 91.873.810,00                              

TOTAL 1326 859.710.422,44                           
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PRINCIPALS SERVEIS LICITATS GENER-SETEMBRE 2019. CATALUNYA 
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST SENSE 

IVA
DATA ANUNCI

TIPUS DE 

SERVEI
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

1 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA              69.652.909,80   26/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicios de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas 

complementarios de la línia de alta velocidad Madrid-Puigverd de Lleida.

2 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA              66.957.732,00   01/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de línia de alta velocidad 

madrid-noreste, LOT 2: Bases de Montagut , Vilafranca y Sant Feliu.

3 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA              19.447.816,16   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 4: Conservació de ferms. Girona. Àmbit de Girona, 

Vidreres i Bianya.

4 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA              13.821.830,88   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: A-2; L-11; N-II; E-22; E-23 y E-25. Provincia de Lleida.

5 AJ. DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ

LOCAL BARCELONA              13.705.530,00   17/09/2019 Serveis Manteniment enllumenat Manteniment Concessió de serveis d'eficiència energetica de l'enllumenat públic del municipi 

de Vilanova i la Geltrú

6 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA              13.638.852,45   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: N-340; B-24 y N-340a. Província de Barcelona.

7 AJ. DE CANOVELLES LOCAL BARCELONA              11.560.122,64   03/04/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Servei de neteja viària i de recollida, tractament i eliminació de residus del 

municipi de Canovelles.

8 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL GIRONA              11.167.999,98   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: A-26 Y N-260. Provincia de Girona.

9 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA              10.577.168,44   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 1: Conservació 

d'obra civil. Lleida.

10 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA              10.552.023,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 7: Conserv Obra Civil Girona.

11 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA              10.519.499,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 2. Escales i ascensors fabricant Thyssen Zona Sud. Manteniment integral de 

les escales mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

12 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA              10.356.022,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 1. Escales i ascensors fabricant Thyssen Zona Nord. Manteniment integral de 

les escales mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

13 INST. CATALÀ DE LA SALUT 

(ICS)

DEP. SANITAT I SEG. 

SOCIAL

GENERALITAT BARCELONA                9.868.156,86   06/08/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servei de manteniment d'instal·lacions i elements constructius dels centres 

d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).

14 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                9.633.196,32   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 6: Conservació de ferms. Lleida. Àmbit de Ponts i 

Solsona.

15 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                9.324.080,64   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 10: Conservació de ferms.Terres de l'Ebre. Àmbit de 

Tortosa.

16 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                8.890.456,96   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 3: Conservació 

d'obra civil. Esterri d'Àneu.

17 HOSPITAL UNIV. VALL 

D´HEBRON

INSTITUT CATALÀ 

DE LA SALUT

GENERALITAT BARCELONA                8.743.202,92   14/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de la eficiència energética y de su mantenimiento, en la modalidad de 

contrato de rendimiento energético con ahorros garantizados en el conjunto de 

edificios del Campus Vall d'Hebron, LOT 1.

18 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                8.543.820,56   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 1: Conservació de ferms. Barcelona.Àmbit de Vic i 

Berga.

19 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA                8.086.350,04   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 9: Conserv Obra Civil Vidreres.

20 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                8.055.356,64   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 4: Conservació Obra Civil Berga.

21 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                8.054.014,88   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 7: Conservació de ferms. Lleida. Àmbit de Lleida.

22 C. COM. PLA DE L´ESTANY C. COM. PLA DE 

L´ESTANY

LOCAL GIRONA                7.767.316,41   23/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicios de explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de 

saneamiento del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

23 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA                7.630.199,70   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: N-340; A-7; N-235 Y N-340a. Provincia de Tarragona.
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Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST SENSE 

IVA
DATA ANUNCI

TIPUS DE 

SERVEI
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

24 INSTITUT DE SEGURETAT 

PUBLICA DE CATALUNYA

DEP.INTERIOR, 

RELAC. 

INSTITUCIONALS I 

PARTICIPACIO

GENERALITAT BARCELONA                7.502.739,59   07/06/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis d'eficiència energètica en la modalitat de contracte de rendiment 

energètic amb estalvis garantits, implementació de la biomassa i manteniment 

integral.

25 INST. MUN. PARCS I 

JARDINS

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA                7.225.991,56   02/04/2019 Serveis Manteniment Parcs i 

Jardins

Manteniment Prestació del servei de mateniment d'àrees de joc infantil, espais lúdics, àrees 

per a gent gran, circuits de salut i calistènia, tanques i elements de joc de les 

àrees d'esbarjo de gossos, bancs, papereres, taules de picnic, taules ping-pong i 

futto

26 AJ. DE BEGUR LOCAL GIRONA                7.204.717,15   13/05/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Licitació per a la contractació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, 

neteja viària i neteja de platges, al municipi de Begur.

27 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                6.888.144,00   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 2: Conservació de ferms. Barcelona. Àmbit de 

Viladecans Igualada.

28 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                6.419.122,92   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 6: Conserv Obra Civil Igualada.

29 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                6.315.169,92   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 5: Conservació de ferms. Lleida. Àmbit d'Esterri 

d'Àneu i Tremp.

30 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                6.250.955,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 13: Conserv Obra Civil. Reus.

31 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                6.119.549,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 11: Conserv Obra Civil Solsona.

32 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                6.109.026,60   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 2: Conservació 

d'obra civil. Tremp.

33 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                6.048.020,16   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 10: Conserv Obra Civil Ponts.

34 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                5.917.284,36   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 12: Conserv Obra Civil Montblanc.

35 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                5.817.749,72   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 2: Conservació Obra Civil Vic.

36 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA                5.643.214,29   05/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de edificios terminales y 

edificios anexos del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

37 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                5.628.534,44   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 14: Conserv Obra Civil. Tortosa.

38 CONSORCI BESÒS 

TORDERA

CONSORCI BESÒS 

TORDERA

LOCAL BARCELONA                5.583.275,52   15/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Servicio de operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento 

Montronés del Vallès y Vilanova del Vallès.

39 AJ. DE PALAFRUGELL LOCAL GIRONA                5.577.369,00   04/06/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis de reparació, conservació i manteniment de les vies públiques, mobiliari 

urbà i del patrimoni inmobiliari del municipi de palafrugell.

40 CONSORCI BESÒS 

TORDERA

CONSORCI BESÒS 

TORDERA

LOCAL BARCELONA                5.501.173,52   15/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Servicio de operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento Caldes 

de Montbui, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells Y 

EBAR Can Falguera.

41 AJ. DE CUBELLES LOCAL BARCELONA                5.440.000,00   09/05/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Contracte de serveis de neteja viària del municipi de Cubelles.

42 CONSOR. COSTA BRAVA-

ENT. LOCL AIGÜA (CCB-

ELA)

CONSOR. COSTA 

BRAVA-ENT. LOCL 

AIGÜA (CCB-ELA)

LOCAL GIRONA                5.411.760,00   25/09/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servei d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes d'abastament en 

alta gestionats pel Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua.

43 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                5.389.083,68   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 9: Conservació de ferms.Tarragona. Àmbit de 

Montblanc.

44 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                5.285.252,32   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 3: Argentona i Sabadell.
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Informe de Licitació d’Obres i Serveis 

Catalunya 2019 

 
 

 La licitació oficial d’obres a Catalunya augmenta un 17%, l’any 2019, 
assolint 1.947 milions d’euros, xifra molt inferior encara a la mitjana 
històrica. 
 

 Per a una bona gestió de la inversió pública, aquesta ha d’ésser estable 
i previsible i, per això, és important que cada administració aprovi els 
seus pressupostos. 

 

 La licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que 
requereix Catalunya per satisfer les seves necessitats en 
infraestructures econòmiques i socials hauria de ser, aproximadament, 
del 2,2% del PIB (uns 5.400 milions anuals), d’acord amb la mitjana 
històrica dels principals països europeus. 

 

La licitació1 oficial d’obres a Catalunya augmenta el 2019 un 17% respecte el 2018, 
assolint 1.947 milions d’euros. L’activitat de l’obra civil, que representa el 57% del total,  
s’incrementa en un 20%, i la de l’edificació, un 13%.  

Aquest import és lluny de la mitjana dels darrers vint anys, uns 3.750 milions anuals, a 
preus constants. Per això, el baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit d’inversió 
en infraestructures. 
 
L’Administració Local és encara el nivell administratiu més actiu, amb el 45% de tota la  
licitació, 877 milions d’euros, tot i que cau un 18% (186 milions d’euros menys) respecte 
el 2018, any en què aquesta fou de 1.063 milions d’euros. Com és habitual, l’activitat 
licitadora disminueix sensiblement un cop transcorreguts els comicis locals, que l’any 
passat es van celebrar el maig. 

El restant 55% del volum de licitació es distribueix pràcticament a parts iguals entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat.  

L’import licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) ha estat de 551 milions 
d’euros, el 28% del total, amb un augment del 118%, si bé partia d’una activitat 

                                                           
1 Una licitació pública és el procediment mitjançant el qual un comprador públic dóna a conèixer una 
necessitat, d’adquirir un bé, un servei o una obra, i sol·licita a aquelles empreses que la puguin cobrir, i 
que reuneixin els requisits exigits pels plecs, presentin les seves ofertes; les ofertes presentades seran 
seleccionades i avaluades i s’adjudicarà el contracte a aquella que compleixi la millor relació qualitat preu. 
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inusualment baixa els darrers anys. Destaquen com a principals organismes: CILSA, 
Centro Intermodal de Logística S.A, SME, participada en un 51,5% per l’Autoritat 
Portuària de Barcelona, 114 milions d’euros; ADIF-Alta Velocidad, 110; ADIF, 106;  
Dirección General de Carreteras, 66; AENA, 46; i l’Autoritat Portuaria de Tarragona, 43.  

Pel que fa a la Generalitat, la licitació ha augmentat un 46%, amb un import total de  
519 milions d’euros, el 27% del total. Destaquen com a principals organismes: 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U.,  241 milions d’euros;  Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, 60;  Ports de la Generalitat, 46;  i l’Agència Catalana de 
l’Aigua, 40. 

Per altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores 
i els seus grups ha assolit l’any 2019 uns 1.028 milions d’euros. Per administracions, la 
Generalitat ha licitat el 38% del total; l’Administració Local, el 37%; i l’Administració 
Central, el 25%. Els manteniments representen el 88% dels imports totals, seguits de les 
neteges viàries, amb un 6%.  

La CCOC també insisteix en recordar que, per a una bona gestió de la inversió pública, 
aquesta ha d’ésser estable i previsible i, per això, és important que cada administració 
aprovi els seus pressupostos. 

La licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que requereix 
Catalunya per satisfer les seves necessitats en infraestructures econòmiques i socials2, 
presents i futures, hauria de ser, aproximadament, del 2,2% del PIB (uns 5.400 milions 
anuals), d’acord amb la mitjana històrica dels principals països europeus.  

 

Barcelona, 4 de febrer del 2020. 

Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 

                                                           
2 Les infraestructures les podem dividir en econòmiques o directament productives (per exemple, les de transport, 
serveis públics, serveis de telecomunicacions o la gestió del sòl), que afecten directament el procés productiu i la 
productivitat dels factors, i les infraestructures socials (com les educatives, sanitàries, centres assistencials i culturals, 
edificis i equipaments emprats per l’administració), que només participen indirectament en la producció a partir dels 
serveis que ofereixen a la població.  
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LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER ADMINISTRACIÓ
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 19,3                89,4                184,2              293,0                 293,0                

Trim2 32,7                78,8                217,2              328,8                 621,8                

Trim3 31,4                153,0             216,9              401,3                 1.023,0            

Trim4 134,2              92,7                405,7              632,5                 1.655,6            

Total 217,7              413,9             1.024,0           1.655,6              

2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 49,8                96,4                243,5              389,6                 389,6                

Trim2 57,8                59,2                189,5              306,4                 696,1                

Trim3 80,9                94,8                321,0              496,7                 1.192,7            

Trim4 64,1                105,9             308,6              478,5                 1.671,2            

Total 252,5              356,1             1.062,6           1.671,2              

2019 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 120,1              105,1             224,5              449,7                 449,7                

Trim2 126,0              128,5             265,0              519,5                 969,2                

Trim3 209,0              119,3             184,8              513,1                 1.482,3            

Trim4 96,3                166,3             202,2              464,7                 1.947,0            

Total 551,4              519,1             876,5              1.947,0              

Variació anual, en %

2019/2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 141% 9% -8% 15% 15%

Trim2 118% 117% 40% 70% 39%

Trim3 158% 26% -42% 3% 24%

Trim4 50% 57% -34% -3% 17%

Total 118% 46% -18% 17%

252,5   
356,1   

1.062,6   

1.671,2   

551,4   519,1   

876,5   

1.947,0   

CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL

Licitació Oficial d'Obres. Catalunya 
Per administració. M€

Gener-Desembre 2018 Gener-Desembre 2019

46%118%

17%

-18%
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LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER TIPUS D'OBRA
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 119,0              174,0             293,0              293,0                 

Trim2 170,5              158,3             328,8              621,8                 

Trim3 162,7              238,5             401,3              1.023,0              

Trim4 276,8              355,7             632,5              1.655,6              

Total 729,0              926,6             1.655,6           

2018 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 182,6              207,0             389,6              389,6                 

Trim2 146,5              160,0             306,4              696,1                 

Trim3 173,7              323,0             496,7              1.192,7              

Trim4 245,6              232,8             478,5              1.671,2              

Total 748,4              922,8             1.671,2           

2019 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 226,3              223,4             449,7              449,7                 

Trim2 241,1              278,4             519,5              969,2                 

Trim3 200,8              312,3             513,1              1.482,3              

Trim4 174,7              290,0             464,7              1.947,0              

Total 843,0              1.104,0          1.947,0           

Variació anual, en %

2019/2018 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 24% 8% 15% 15%

Trim2 65% 74% 70% 39%

Trim3 16% -3% 3% 24%

Trim4 -29% 25% -3% 17%

Total 13% 20% 17%

748,4   
922,8   

1.671,2   

843,0   
1.104,0   

1.947,0   

EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL

Licitació Oficial d'Obres. Catalunya 
Per tipus d'obra. M€

Gener-Desembre 2018 Gener-Desembre 2019

13%
20%

17%
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Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 348 47 58 27 40 112 40 126 60 71 109 43 19 33 31 134 50 58 81 64 120 126 209 96

Generalitat 35 74 248 104 48 127 78 60 35 80 89 94 89 79 153 93 96 59 95 106 105 129 119 166

Adm. Local 185 179 177 206 150 184 103 82 88 117 186 159 184 217 217 406 244 189 321 309 225 265 185 202

Total 568 300 482 337 238 423 220 267 183 267 383 296 293 329 401 633 390 306 497 478 450 519 513 465
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Licitació Oficial d'Obres. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense IVA 

Per data publicació anunci.  Per trimestres.

Adm. Central Generalitat Adm. Local Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 2.636,1 1.779,5 1.758,6 279,0 327,3 172,5 420,8 479,7 317,1 283,5 217,7 252,5 551,4

Generalitat 3.161,5 4.369,5 1.488,0 1.771,8 130,4 244,4 117,4 460,8 312,4 297,5 413,9 356,1 519,1

Adm. Local 1.702,8 1.915,7 2.489,9 1.490,1 585,7 380,5 544,5 747,0 519,3 549,5 1.024,0 1.062,6 876,5

Total 7.500,4 8.064,7 5.736,6 3.540,9 1.043,4 797,4 1.082,7 1.687,5 1.148,8 1.130,5 1.655,6 1.671,2 1.947,0

Var. Interanual (Esc. Dreta) 13,3% 7,5% -28,9% -38,3% -70,5% -23,6% 35,8% 55,9% -31,9% -1,6% 46,5% 0,9% 16,5%
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Adm. Central Generalitat Adm. Local Total Var. Interanual (Esc. Dreta)
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LICITACIÓ OFICIALS D'OBRES 2019. CATALUNYA. PRINCIPALS ORGANISMES
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

Nª Organisme Nº d'obres / lots  Pressupost licitat

1 INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 133 241,3                                    

2 CILSA 11 114,5                                    

3 ADIF-ALTA VELOCIDAD 20 110,0                                    

4 ADIF 8 105,7                                    

5 D.G. CARRETERAS 7 66,4                                      

6 INST. MUN. HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA 16 61,9                                      

7 F.G.C. 112 60,0                                      

8 BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.BIMSA 69 57,5                                      

9 CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. LOCL AIGÜA (CCB-ELA) 49 48,6                                      

10 PORTS DE LA GENERALITAT 20 45,9                                      

11 AENA 56 45,9                                      

12 AUTORITAT PORTUARIA  TARRAGONA 17 42,6                                      

13 AGENCIA CATALANA AIGUA (ACA) 34 39,8                                      

14 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA 12 38,5                                      

15 VILADECANS MEDITERRÀNIA 10 34,8                                      

16 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 22 23,5                                      

17 GERENCIA DE S. D'INFRAESTRUC. VIÀRIES I MOBILITAT (DIP.BARCELONA) 51 21,6                                      

18 INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME DE BARCELONA (EPEL) 15 19,7                                      

19 IMPSOL 3 18,3                                      

20 RENFE 19 18,0                                      

21 TRANSPORTS DE BARCELONA, SA 28 17,0                                      

22 AJ. DE TARRAGONA 20 16,9                                      

23 INCASOL 18 15,3                                      

24 AJ. DE SABADELL 46 15,2                                      

25 FERROCARRIL METROP. BCN, SA 43 15,0                                      

26 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER 3 14,5                                      

27 INST. CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 81 12,9                                      

28 PROMUSA 3 12,4                                      

29 C.C. BAIX EBRE 1 11,9                                      

30 DIPUTACIÓ TARRAGONA 15 10,9                                      

31 INST. MUN. DE MERCATS DE BARCELONA 28 10,8                                      

32 AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA 10 9,4                                        

33 AJ. DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 10 9,3                                        

34 AJ. DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 32 8,8                                        

35 AJ. DE L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 23 8,7                                        

36 DIPUTACIÓ GIRONA 14 8,5                                        

37 PARC ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.U. 4 8,4                                        

38 MERCABARNA S.A. 6 7,6                                        

39 AJ. DE MATARÓ 34 6,8                                        

40 AJ. D' ESPLUGUES DE LLOBREGAT 12 6,6                                        

41 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM) 22 6,6                                        

42 SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 12 6,5                                        

43 AJ. DE SANT BOI DE LLOBREGAT 12 6,4                                        

44 DEP. AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ 9 6,3                                        

45 AJ. DE GRANOLLERS 21 6,2                                        

46 AJ. DE SITGES 6 5,8                                        

47 ENTE PUBLICO RTVE 2 5,7                                        

48 CONSORCI ZONA FRANCA BCN 4 5,7                                        

49 MARINA BADALONA S.A., PORT ESPORTIU I PESQUER. 3 5,3                                        

50 AJ. DE VILA-SECA 6 5,2                                        

ALTRES ORGANISMES 2619 445,7                                    

TOTAL 3831 1.947,0                                
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PRINCIPALS OBRES LICITADES 2019. CATALUNYA
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST 

SENSE IVA
DATA ANUNCI

TIPUS 

D'OBRA
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

1 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 98.113.183,27 08-ag-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Ejecución de obra y mantenimiento para la señalización, 

telecomunicaciones fijas y ertms nivel 2 de las rodalies de 

Barcelona, Tram: Manresa-Barcelona Sants-Sant Vicenç de Calders.

2 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 68.802.690,40 22-abr-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración 

del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat.

3 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 47.211.730,00 02-ag-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de una nave logística en la Parcela BZ1 de la Zal Port - 

Ciutat.

4 PORTS DE LA GENERALITAT DEP. P. TERRITORIAL I O.P. GENERALITAT BARCELONA 38.118.856,80 23-jul-19 Obra Civil Concessions Concessions Concessió de serveis amb obres per a l'explotació de la dàrsena 

esportiva del port de Garraf.

5 AUTORITAT PORTUARIA  

TARRAGONA

MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA 34.599.994,30 08-des-19 Obra Civil Obres Portuaries (excepte 

terminals)

Ports Proyecto constructivo del Muelle Baleares Fase 1 a Tarragona.

6 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 33.930.826,56 08-febr-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de dos naves logísticas en las parcelas ZAM y 24.2 de 

la ZAL Port (Prat), LOT 1: Construcción de una nave logística en la 

parcela ZAM de la ZAL Port (Prat).

7 VILADECANS MEDITERRÀNIA VILADECANS MEDITERRÀNIA LOCAL BARCELONA 31.089.040,43 30-jul-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obres d'urbanització necessaries per al desenvolupament 

urbanístic de la modificació del pla parcial "Sector Llevant" a 

Viladecans.

8 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA GENERALITAT BARCELONA 28.800.000,00 13-febr-19 Edificació Docents No residencial Acord marc - homologació d'empreses d'empreses per a la 

realització de les obres necessàries als equipaments educatius del 

CEB, necessàries per garantir la nova escolarització anual i 

consistents en nova construcció, ampliació, reforma i/o adequació

9 CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. 

LOCL AIGÜA (CCB-ELA)

CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. 

LOCL AIGÜA (CCB-ELA)

LOCAL GIRONA 25.504.315,00 30-des-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Lot 2. Zona centre 2 i sud. Servei d'explotació, conservació, 

manteniment i millores dels sistemes de sanejament en alta 

gestionats pel Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua 

(CCB-ELA)

10 BARCELONA 

D´INFRAESTRUCTURES 

MUNICIPALS, S.A.BIMSA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 23.575.010,83 18-abr-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obres corresponents al projecte d'adaptació a la ITT i ajustos de les 

instal·lacions i acabats dels túnels viaris a la plaça de les Glòries de 

Barcelona, amb mesures de ci¡ontractació pública sostenible.

11 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL ALTRES 22.699.738,47 02-gen-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Acondicionamiento de la carretera N-II. Tramo Tordera-Maçanet de 

la Selva. Provincias de Barcelona y Girona.

12 CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. 

LOCL AIGÜA (CCB-ELA)

CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. 

LOCL AIGÜA (CCB-ELA)

LOCAL GIRONA 21.342.456,00 30-des-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Lot 1. Zona nord i centre 1. Servei d'explotació, conservació, 

manteniment i millores dels sistemes de sanejament en alta 

gestionats pel Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua 

(CCB-ELA)

13 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT GIRONA 20.581.859,10 23-des-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Lot 1. Obra civil. Execució de les obres del projecte constructiu de 

millora general. Condicionament. Corredor Brugent - Ter. Variant 

d'Anglès. De la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-141e, PK 

101+150. Tram: Anglès.

14 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 17.779.012,00 10-abr-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de una nave  de frío en la parcela 23.2 de la ZAL Port 

(Prat).

15 ÀREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA

A.M.B. LOCAL BARCELONA 17.135.610,64 21-juny-19 Obra Civil Plantes de tractament de 

residus sòlids urbans i 

abocadors

Medi Ambient Obres de clausura de l'abocador de Vall de Joan, al terme municipal 

de Begues.

16 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 16.998.028,77 05-abr-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres de construcció d'un edifici de 108 habitatges, locals i 

aparcaments als carrers C/ Cal Cisó núm. 49-51 i Pontils núm. 10 

del barri de la Marina del Prat Vermell Sector 10 P24 de Barcelona.

17 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 16.282.422,02 16-des-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obras de construcción de un edificio de 152 viviendas, 

aparcamiento y casal para gente joven, en la calle Antonio 

Santiburcio, 4-10 de Barcelona.

18 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA 15.346.409,55 30-des-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

30.1020/19-2; 51-L-0106. Ejecución de diversas operaciones de 

conservación y explotación en las carreteras del sector L-01. 

Provincia de Lleida.

19 AJ. DE TARRAGONA LOCAL TARRAGONA 15.229.268,54 28-març-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obres compreses en el projecte d'urbanització del PPU-10. Autovía 

de Reus.

20 BARCELONA 

SUPERCOMPUTING CENTER

BARCELONA 

SUPERCOMPUTING CENTER

CENTRAL BARCELONA 14.000.000,00 30-maig-19 Edificació Altres No residencial Contratación del servicio de redacción de los proyectos técnicos y 

la construcción del nuevo Site para la ubicación del Marenostrum 

5.

21 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 12.957.738,61 17-gen-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Obres de ejecución del proyecto de instalaciones de seguridad y 

comunicaciones ferroviarias en fase provisional y definitiva de las 

línias de red convencional en las obras de la estructura y los 

accessos, en la Estación de la Sagrera.
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Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST 

SENSE IVA
DATA ANUNCI

TIPUS 

D'OBRA
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

22 IMPSOL A.M.B. LOCAL BARCELONA 12.950.460,20 09-abr-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Contrato de obras para la construcción de viviendas protegidas 

(VPO) sector Pla de Ponent B2 en el municipio de Gavà.

23 C.C. BAIX EBRE C. COM. BAIX EBRE LOCAL TARRAGONA 11.878.165,12 13-nov-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Serveis de clavegueram i eliminació de deixalles: serveis de 

sanejament i serveis similars de la Comarca del Baix Ebre (Ametlla 

de Mar, l'Ampolla, El Perelló, Tortosa-Roquetes, Deltebre, 

Camarles, Marina Sant Jordi, L'Aldea, Alfara de Carles, Benif.

24 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA 10.375.232,84 07-nov-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación 

en las carreteras del sector T-04. Provincia de Tarragona.

25 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT GIRONA 9.753.176,71 17-juny-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. 

Seguretat viària. Millores de seguretat i reestudi de la secció 

transversal. Carretera C-66, PK 41+900 AL 50+450. Tram: Cornellà 

de Terri-Serinyà, LOT 1: Obra Civil.

26 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 9.737.515,23 01-ag-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres construcció d'un edifici de 48 habitatges, un casal de barri i 

un aparcament al carrer Puigcerdà, 100-104 i d'un edifici de 27 

habitatges, un local i un aparcament al carrer Maresme, 89-93.

27 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 9.041.619,94 24-des-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Lot 1. Obra civil. Execució de les obres de Millora general. Tercer 

carril calçada sentit sud a la carretera C-17, del PK 14+700 al 

18+700. Tram: Parets del Vallès - Granollers.

28 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 8.017.137,63 12-abr-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Execució de les obres de la millora de l'accessibilitat i adaptació a la 

normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d' 

FMB). Fase 1. LOT 1: Obra Civil i Instal·lacions.

29 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 7.880.590,17 20-des-19 Obra Civil Carreteres Carreteres i pistes 

d'aeroports

Lot 3. Municipi de Viladecans. Execució de les obres del projecte 

constructiu del nou carril bus i via ciclista a la ctra. C-245 entre 

Castelldefels i Cornellà de Llobregat.

30 INSTITUT MUNICIPAL 

D'URBANISME DE BARCELONA 

(EPEL)

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 7.820.307,92 02-abr-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Contracte de les obres del Projecte d'urbanització de l'àmbit del PEI 

DEL BARRI DE LA MARINA DE LA ZONA FRANCA. FASE 1B SEGREGAT 

2 FASE A+B I DEL Projecte Segregat 1 interiors del Sector 8 i obres 

definides al projecte executiu de la xarxa troncal…

31 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA 7.752.341,34 01-jul-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

32-L-3840; 51.471/19 Rehabilitación superficial y puntualmente 

estructural del firme de la Autovía A-2 autovía del Nordeste. PPKK 

460+000 al 475+000. Provincia de Lleida.

32 PARC ATRACCIONS TIBIDABO, 

S.A.U.

PARC ATRACCIONS TIBIDABO, 

S.A.U.

LOCAL BARCELONA 7.533.715,10 08-abr-19 Edificació Terminals de transport No residencial Contracte relatiu a la substitució de la plataforma de vies per a la 

circulació dels nous vehicles del funicular, daptació de les andanes i 

estacions i reforma dels lavabos de l'estació superior del Parc 

d'Atraccions del Tibidabo.

33 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 7.488.012,27 20-des-19 Obra Civil Carreteres Carreteres i pistes 

d'aeroports

Lot 4. Municipi de Sant Boi de Llobregat. Execució de les obres del 

projecte constructiu del nou carril bus i via ciclista a la ctra. C-245 

entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat.

34 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.376.088,02 01-jul-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de 

las carreteras B-30, B-22, B-24, B-30 y N-340. Tramos Varios.

35 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.268.121,27 08-febr-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de dos naves logísticas en las parcelas ZAM y 24.2 de 

la ZAL Port (Prat), LOT 2: Construcción de una nave logística en la 

parcela 24.2 de la ZAL Port (Prat).

36 INST. MUN. DE MERCATS DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 7.171.886,29 09-maig-19 Edificació Altres No residencial Contracte mixt d'obres de construcció del nou mercat de Sant 

Andreu i servei de manteniment normatiu, preventiu i corrrectiu 

de totes les instal·lacions del mercat.

37 RENFE MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.131.460,17 14-març-19 Obra Civil Renovacions de via Infraestructures 

Ferroviaries

Obras de mejora de la accesibilidad de la estación de Molins de Rei. 

Barcelona.

38 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.009.523,99 02-ag-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Operación y mantenimiento de equipos electromecánicos de los 

edificios terminales y edificios anexos del aeropuerto Josep 

Tarradellas Barcelona-El Prat.

39 PROMUSA AJ. DE ST. CUGAT DEL VALLES LOCAL BARCELONA 6.963.128,28 05-set-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Ejecución obras construcción viviendas protección oficial y 

aparcamiento en Sant Cugat del Vallès.
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2019   

LICITACIÓ OFICIAL DE SERVEIS. CATALUNYA. PER ADMINISTRACIÓ
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 8,4                   12,2                35,2                 55,8                    55,8                  

Trim2 16,2                15,5                64,4                 96,1                    151,9                

Trim3 14,1                66,0                69,2                 149,3                  301,2                

Trim4 6,0                   17,6                122,3               145,9                  447,1                

Total 44,7                111,3              291,1               447,1                  

2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 9,4                   17,0                198,2               224,6                  224,6                

Trim2 8,0                   14,3                47,5                 69,9                    294,4                

Trim3 88,9                48,5                87,6                 225,0                  519,5                

Trim4 13,8                16,8                       2.362,3* 2.392,9              2.912,4             

Total 120,1              96,6                2.695,6           2.912,4              

2019 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 198,9              21,1                85,7                 305,7                  305,7                

Trim2 19,3                150,7              124,7               294,8                  600,5                

Trim3 13,3                147,3              88,2                 248,7                  849,2                

Trim4 20,3                73,6                84,5                 178,4                  1.027,6             

Total 251,9              392,7              383,0               1.027,6              

Variació anual, en %

2019/2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 2012% 24% -57% 36% 36%

Trim2 141% 954% 162% 322% 104%

Trim3 -85% 204% 1% 11% 63%

Trim4 48% 337%                 '-96%* -93% -65%

Total 110% 306% -86% -65%

120,1   96,6   

2.695,6   
2.912,4   

251,9   
392,7   383,0   

1.027,6   

CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL

Licitació Oficial de Serveis. Catalunya 
Per administració. M€

Gener-Desembre 2018 Gener-Desembre 2019

306%110%

-65%

-86%*

*

*La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), per 
2.233,3 M€ i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en l'enllumenat públic, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import de 
65 M€, van disparat, l'any 2018, la licitació de serveis. 
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2019   

LICITACIÓ OFICIAL DE SERVEIS. CATALUNYA. PER TIPUS DE SERVEI
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 -                 2,5                 47,5              5,7                55,8               55,8              

Trim2 -                 8,7                 63,9              23,5              96,1               151,9            

Trim3 16,9              15,8              110,4            6,2                149,3             301,2            

Trim4 0,2                 4,9                 100,9            39,9              145,9             447,1            

Total 17,1              31,9              322,8            75,3              447,1             

2018 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 0,0                 8,5                 172,6            43,4              224,6             224,6            

Trim2 -                 7,2                 34,1              28,6              69,9               294,4            

Trim3 0,0                 42,4              162,5            20,1              225,0             519,5            

Trim4 3,7                 17,4              101,8                  2.270,0* 2.392,9          2.912,4         

Total 3,8                 75,5              471,0            2.362,1        2.912,4          

2019 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 0,2                 9,6                 287,5            8,4                305,7             305,7            

Trim2 -                 13,5              242,4            38,8              294,8             600,5            

Trim3 5,3                 13,8              226,4            3,2                248,7             849,2            

Trim4 0,0                 12,7              150,5            15,2              178,4             1.027,6         

Total 5,5                 49,6              906,9            65,6              1.027,6          

Nota: No s'inclou la neteja d'edificis.

Variació anual, en %

2019/2018 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 984% 13% 67% -81% 36% 36%

Trim2 - 89% 611% 36% 322% 104%

Trim3 25993% -67% 39% -84% 11% 63%

Trim4 -99% -27% 48%    '         '-99%* -93% -65%

Total 47% -34% 93% -97% -65%

LICITACIÓ TOTAL D'OBRES I SERVEIS. M€
DATA OBRES SERVEIS TOTAL

Gener-des 2019 1.947,0         1.027,6         2.974,7        

3,8   75,5   

471,0   

2.362,1   

2.912,4   

5,5   49,6   

906,9   

65,6   

1.027,6   

Altres Instal·lacions Manteniment Neteja TOTAL

Licitació Oficial de Serveis. Catalunya 
Per tipus de servei. M€

Gener-Desembre 2018 Gener-Desembre 2019

-34%

65%

93%

47%

-97%*

*La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), per 2.233,3 
M€ i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en l'enllumenat públic, amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import de 65 M€, van 
disparat, l'any 2018, la licitació de serveis. 

*
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2019   

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 19 5 21 8 13 26 12 9 30 2 7 13 8 16 31 6 9 8 89 14 199 19 13 20

Generalitat 26 87 112 36 7 18 69 40 14 84 29 57 9 16 71 18 17 14 49 17 21 151 147 74

Adm. Local 111 79 192 71 143 14 40 107 88 49 141 51 35 72 71 124 198 48 88 2.3 86 125 88 84

Total 156 171 325 115 163 58 122 156 133 135 177 120 53 103 173 148 225 70 225 2.3 306 295 249 178
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Licitació Oficial de Serveis. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense IVA. 

Per data publicació anunci.  Per trimestres.
4t 2018: 2.393 M€*
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2019   

LICITACIÓ OFICIALS DE SERVEIS 2019. CATALUNYA. PRINCIPALS ORGANISMES
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

Nº Organisme Nº de serveis / lots  Pressupost licitat

1 DEP. TERRITORI I SOSTENIBILITAT 50 244,1                            

2 ADIF-ALTA VELOCIDAD 10 141,2                            

3 FERROCARRIL METROP. BCN, SA 38 55,6                              

4 D.G. CARRETERAS 6 51,8                              

5 AENA 35 35,4                              

6 CONSORCI BESÒS TORDERA 11 29,6                              

7 INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 20 28,6                              

8 U.A.B.- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 7 17,4                              

9 AGENCIA CATALANA AIGUA (ACA) 31 15,3                              

10 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM) 21 15,2                              

11 INST. CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 30 14,1                              

12 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 13 13,8                              

13 AJ. DE VILANOVA I LA GELTRÚ 3 13,7                              

14 AJ. DE REUS 5 12,7                              

15 AJ. DE BEGUR 5 11,9                              

16 AJ. DE CANOVELLES 2 11,7                              

17 INST. MUN. PARCS I JARDINS 12 11,1                              

18 AJ. DE SABADELL 38 9,8                                

19 CONSORCI GESTIÓ RESIDUS VALLÈS OCCIDENTAL 5 9,3                                

20 HOSPITAL UNIV. VALL D´HEBRON 4 9,3                                

21 F.G.C. 26 9,0                                

22 C.C. PLA DE L´ESTANY 1 7,8                                

23 AJ. DE PALAFRUGELL 7 7,6                                

24 INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA 1 7,5                                

25 AJ. DE LLINARS DEL VALLÈS 4 7,4                                

26 AJ. DE FIGUERES 5 7,1                                

27 AJ. DE BADALONA 13 6,1                                

28 AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA 9 5,7                                

29 CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. LOCL AIGÜA (CCB-ELA) 11 5,6                                

30 AJ. DE CUBELLES 1 5,4                                

31 TRANSPORTS DE BARCELONA, SA 13 5,0                                

32 GERENCIA DE S. D'INFRAESTRUC. VIÀRIES I MOBILITAT 10 5,0                                

33 INST. MUN. HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA 7 4,3                                

34 GERENCIA URBANISTICA PORT 2000 2 4,1                                

35 AJ. DE CASTELL-PLATJA D´ARO 6 4,1                                

36 AJ. DE LA GARRIGA 4 4,1                                

37 DIPUTACIÓ GIRONA 20 3,8                                

38 AJ. DE GIRONA 25 3,7                                

39 AJ. DE L' ESCALA 2 3,5                                

40 U.P.C.-UNIV. POLITECNICA DE CATALUNYA 4 3,5                                

41 SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 3 3,4                                

42 DEP. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 36 3,4                                

43 CONSORCI GRAN TEATRE DEL LICEU 1 3,3                                

44 ADIF 10 3,0                                

45 HOSPITAL UNIV.  SAN JOAN DE REUS 6 2,8                                

46 CONSORCI SANITARI ALT PENEDÈS 1 2,8                                

47 AJ. DE TERRASSA 14 2,8                                

48 ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT (ATL) 3 2,6                                

49 FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL STA CREU I ST PAU 4 2,6                                

50 AJ. DE PALLEJÀ 1 2,5                                

ALTRES ORGANISMES 1225 136,9                            

TOTAL 1821 1.027,6                        
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2019   

PRINCIPALS SERVEIS LICITATS 2019. CATALUNYA 
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST SENSE 

IVA
DATA ANUNCI

TIPUS DE 

SERVEI
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

1 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA              69.652.909,80   26/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicios de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas 

complementarios de la línia de alta velocidad Madrid-Puigverd de Lleida.

2 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA              66.957.732,00   01/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de línia de alta velocidad 

madrid-noreste, LOT 2: Bases de Montagut , Vilafranca y Sant Feliu.

3 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA              21.956.419,48   23/10/2019 Serveis Manteniment Manteniment Execució d'operacions de conservació integral als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació de Zona est i Zona oest de Barcelona. LOT 2: Conservació 

integral. Zona oest de Barcelona.

4 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA              21.671.468,52   23/10/2019 Serveis Manteniment Manteniment Execució d'operacions de conservació integral als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació de Zona est i Zona oest de Barcelona. LOT 1: Conservació 

integral. Zona est de Barcelona.

5 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA              19.447.816,16   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 4: Conservació de ferms. Girona. Àmbit de Girona, 

Vidreres i Bianya.

6 U.A.B.- UNIVERSITAT 

AUTONOMA DE 

BARCELONA

UNIVERSITATS GENERALITAT BARCELONA              14.536.472,69   12/11/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis de manteniment d’obra civil dels edificis i de la urbanització del Campus.

7 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA              13.821.830,88   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: A-2; L-11; N-II; E-22; E-23 y E-25. Provincia de Lleida.

8 AJ. DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ

LOCAL BARCELONA              13.705.530,00   17/09/2019 Serveis Manteniment enllumenat Manteniment Concessió de serveis d'eficiència energetica de l'enllumenat públic del municipi 

de Vilanova i la Geltrú

9 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA              13.638.852,45   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: N-340; B-24 y N-340a. Província de Barcelona.

10 AJ. DE CANOVELLES LOCAL BARCELONA              11.560.122,64   03/04/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Servei de neteja viària i de recollida, tractament i eliminació de residus del 

municipi de Canovelles.

11 AJ. DE REUS LOCAL TARRAGONA              11.479.300,00   04/11/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municiapals, de gestió i el 

manteniment de les deixalleries, i de gestió, explotació i manteniment de la 

planta de voluminosos de la ciutat de Reus. LOT 1: Serveis de neteja de l'espai 

públic.

12 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL GIRONA              11.167.999,98   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: A-26 Y N-260. Provincia de Girona.

13 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA              10.577.168,44   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 1: Conservació 

d'obra civil. Lleida.

14 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA              10.552.023,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 7: Conserv Obra Civil Girona.

15 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA              10.519.499,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 2. Escales i ascensors fabricant Thyssen Zona Sud. Manteniment integral de 

les escales mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

16 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA              10.356.022,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 1. Escales i ascensors fabricant Thyssen Zona Nord. Manteniment integral de 

les escales mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

17 INST. CATALÀ DE LA SALUT 

(ICS)

DEP. SANITAT I SEG. 

SOCIAL

GENERALITAT BARCELONA                 9.868.156,86   06/08/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servei de manteniment d'instal·lacions i elements constructius dels centres 

d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).

18 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 9.633.196,32   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 6: Conservació de ferms. Lleida. Àmbit de Ponts i 

Solsona.

19 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                 9.324.080,64   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 10: Conservació de ferms.Terres de l'Ebre. Àmbit de 

Tortosa.

20 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 8.890.456,96   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 3: Conservació 

d'obra civil. Esterri d'Àneu.

21 HOSPITAL UNIV. VALL 

D´HEBRON

INSTITUT CATALÀ 

DE LA SALUT

GENERALITAT BARCELONA                 8.743.202,92   14/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de la eficiència energética y de su mantenimiento, en la modalidad de 

contrato de rendimiento energético con ahorros garantizados en el conjunto de 

edificios del Campus Vall d'Hebron, LOT 1.

22 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                 8.543.820,56   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 1: Conservació de ferms. Barcelona.Àmbit de Vic i 

Berga.

23 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA                 8.086.350,04   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 9: Conserv Obra Civil Vidreres.
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2019   

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST SENSE 

IVA
DATA ANUNCI

TIPUS DE 

SERVEI
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

24 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                 8.055.356,64   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 4: Conservació Obra Civil Berga.

25 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 8.054.014,88   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 7: Conservació de ferms. Lleida. Àmbit de Lleida.

26 C.C. PLA DE L´ESTANY C. COM. PLA DE 

L´ESTANY

LOCAL GIRONA                 7.767.316,41   23/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicios de explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de 

saneamiento del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

27 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA                 7.630.199,70   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: N-340; A-7; N-235 Y N-340a. Provincia de Tarragona.

28 INSTITUT DE SEGURETAT 

PUBLICA DE CATALUNYA

DEP.INTERIOR, 

RELAC. 

INSTITUCIONALS I 

PARTICIPACIO

GENERALITAT BARCELONA                 7.502.739,59   07/06/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis d'eficiència energètica en la modalitat de contracte de rendiment 

energètic amb estalvis garantits, implementació de la biomassa i manteniment 

integral.

29 AJ. DE BEGUR LOCAL GIRONA                 7.204.717,15   13/05/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Licitació per a la contractació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, 

neteja viària i neteja de platges, al municipi de Begur.

30 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                 6.888.144,00   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 2: Conservació de ferms. Barcelona. Àmbit de 

Viladecans Igualada.

31 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                 6.419.122,92   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 6: Conserv Obra Civil Igualada.

32 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 6.315.169,92   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 5: Conservació de ferms. Lleida. Àmbit d'Esterri 

d'Àneu i Tremp.

33 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                 6.250.955,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 13: Conserv Obra Civil. Reus.

34 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 6.119.549,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 11: Conserv Obra Civil Solsona.

35 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 6.109.026,60   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 2: Conservació 

d'obra civil. Tremp.

36 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 6.048.020,16   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 10: Conserv Obra Civil Ponts.

37 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                 5.917.284,36   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 12: Conserv Obra Civil Montblanc.

38 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                 5.817.749,72   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 2: Conservació Obra Civil Vic.

39 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA                 5.643.214,29   05/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de edificios terminales y 

edificios anexos del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

40 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                 5.628.534,44   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 14: Conserv Obra Civil. Tortosa.

41 CONSORCI BESÒS 

TORDERA

CONSORCI BESÒS 

TORDERA

LOCAL BARCELONA                 5.583.275,52   15/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Servicio de operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento 

Montronés del Vallès y Vilanova del Vallès.

42 AJ. DE PALAFRUGELL LOCAL GIRONA                 5.577.369,00   04/06/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis de reparació, conservació i manteniment de les vies públiques, mobiliari 

urbà i del patrimoni inmobiliari del municipi de palafrugell.

43 CONSORCI BESÒS 

TORDERA

CONSORCI BESÒS 

TORDERA

LOCAL BARCELONA                 5.501.173,52   15/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Servicio de operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento Caldes 

de Montbui, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells Y 

EBAR Can Falguera.

44 AJ. DE CUBELLES LOCAL BARCELONA                 5.440.000,00   09/05/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Contracte de serveis de neteja viària del municipi de Cubelles.
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LA CONCURRÈNCIA EN EL MERCAT D’OBRA PÚBLICA A CATALUNYA L’ANY 2019 

 

 Disminució significativa del nombre de licitadors per obra i de les baixes de les ofertes. 

 Les administracions públiques continuen, però, acceptant ofertes sota cost, que les empreses han 

d’assumir per la necessitat d’aconseguir adjudicacions.  

 

 

Nombre de licitadors per obra 

 

El nombre de licitadors per obra va anar descendint des de l’any 2011, quan es va produir la màxima 

concurrència, amb 28,8 licitadors de mitjana per obra, fins assolir el 2019 un mínim de 8,0 empreses.  

 

El pic de licitadors que es va produir el 2011 pot respondre a que, havent disminuït progressivament el 

nombre de licitacions, augmentà inversament el nombre d’ofertes que rebien les diverses administraci-

ons. A més, arran de la crisi de la construcció d’habitatges que s’inicià el 2008, moltes empreses que no-

més participaven en el mercat d’obra privada varen optar per ampliar el seu mercat amb la licitació pú-

blica. 

 

El canvi de tendència des de l’any 2013 podria estar relacionat amb la progressiva desaparició d’empreses 

i per la renúncia de moltes de les que van sobreviure a la crisi a licitar. La manca de crèdit, el risc que 

assumirien a causa de les fortes baixes de les ofertes que es presentaven respecte al preu inicial i certes 

pràctiques de les administracions licitants desaconsellarien participar a l’obra pública.  

 

L’any 2019, el nombre de licitadors per obra ha disminuït, per tercer any consecutiu, fins els 8,0 licitadors, 

el mínim de la sèrie iniciada el 2007. Aquesta reducció de la concurrència s’ha produït, probablement, a 

causa del lleuger augment de la licitació, en comparació amb els anys anteriors, especialment per part de 

les administracions locals, i de l’alta demanda del sector privat, que ha permès les empreses ser més 

selectives en els projectes als qual opten. A més, els canvis que les diverses administracions han introduït  

els plecs administratius i l’ús de quadres de preus que no reflecteixen la realitat del mercat han ocasionat 

que la licitació pública sigui més complexa, de difícil accés i poc rendible econòmicament. 
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La concurrència en el mercat d’obra pública a Catalunya l’any 2019 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Baixa mitjana de les ofertes admeses respecte el pressupost inicial  

La baixa mitjana de les ofertes admeses respecte el preu de licitació de les obres de les administracions 

públiques va seguir una tendència ascendent des del 2010, en consonància amb la disminució de la licita-

ció, amb un màxim durant el 2014, any que paradoxalment va suposar una certa recuperació quant a la 

licitació. A partir del 2014, les baixes s’han anat moderant i el 2019 la mitjana ha estat de l’11,8%, la més 

baixa de la sèrie iniciada el 2007.  

Malgrat la reducció de les baixes, les administracions públiques continuen acceptant ofertes sota cost, 

que les empreses han d’assumir per la necessitat d’aconseguir adjudicacions. L’administració pública, 
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Edificació Obra Civil

MITJANA DE LICITADORS PER OBRA 

Administració 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 15,8 14,0 20,9 12,7 30,5 20,5 13,5 12,3 19,0 16,4 19,8 9,5 10,2

Generalitat 11,6 19,1 22,5 19,0 29,2 23,7 15,2 12,0 12,3 17,5 13,1 8,5 5,9

      Infraestructures.cat 11,2 19,1 24,1 17,6 30,3 24,1 13,0 11,7 12,5 19,7 15,0 6,6 4,6

      Incasòl 16,2 31,9 39,7 33,9 28,9 45,5 29,6 26,0 28,8 26,7 19,1 15,7 9,5

      Agència de l'Habitatge Cat. 5,8 8,9 18,2 27,2 20,7 15,4 14,5 9,0 14,5 17,5 10,9 4,0 9,2

      Resta Geneneralitat 11,0 16,2 19,4 20,6 28,9 23,5 15,7 11,6 9,8 8,9 8,8 10,6 7,6

Adm. Local 13,6 19,3 21,5 35,0 28,1 28,4 23,6 16,4 14,1 15,7 14,3 10,2 8,2

Edificació 11,9 19,8 24,8 22,7 29,4 25,2 21,7 16,8 14,8 16,2 14,7 9,1 6,2

Obra Civil 14,8 15,7 19,1 13,9 28,1 23,5 17,2 12,9 13,6 16,6 14,5 10,0 9,9

TOTAL 13,9 17,1 21,7 17,8 28,8 24,5 18,8 13,9 14,2 16,4 13,9 9,6 8,0

Font: CCOC. Nota: mitjana ponderada per l 'import de l'obra.

MITJANA DE LICITADORS PER OBRA. Variació internual.

Administració 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central -12% 49% -39% 139% -33% -34% -9% 55% -14% 21% -52% 7%

Generalitat 64% 18% -16% 54% -19% -36% -21% 3% 42% -25% -36% -31%

      Infraestructures.cat 72% 26% -27% 72% -20% -46% -10% 7% 58% -24% -56% -31%

      Incasòl 97% 24% -15% -15% 57% -35% -12% 11% -7% -29% -18% -40%

      Agència de l'Habitatge Cat. 54% 103% 50% -24% -26% -6% -38% 61% 21% -38% -63% 131%

      Resta Geneneralitat 47% 20% 6% 40% -19% -33% -26% -16% -10% 0% 20% -29%

Adm. Local 42% 11% 63% -20% 1% -17% -30% -14% 11% -9% -29% -19%

Edificació 66% 25% -9% 30% -14% -14% -23% -12% 9% -9% -38% -32%

Obra Civil 6% 22% -27% 102% -16% -27% -25% 5% 22% -13% -31% -1%

TOTAL 23% 26% -18% 62% -15% -23% -26% 2% 16% -15% -31% -17%

Font: CCOC

4



 

 

però, té una responsabilitat suplementaria com a compradora. De les obligacions del sector públic, a part 

d’aconseguir uns projectes i obres amb la millor relació qualitat preu, se’n deriva una responsabilitat social 

vers les empreses proveïdores i els seus treballadors. Quan l’administració admet ofertes sota cost, està 

perjudicant la viabilitat de les empreses i el manteniment dels llocs de treball. Alhora, quan en les adjudi-

cacions no es tenen en compte els costos reals dels projectes i les obres es produeixen interrupcions en 

els treballs, en alguns casos definitives, o endarreriments en la posada en servei en perjudici del ciutadà, 

i la qualitat del resultat pot no ser l’òptim cercat inicialment. A més, es corre el risc de reduir la compe-

tència per l’alta mortalitat empresarial que aquestes pràctiques poden ocasionar, especialment en temps 

de crisi. 

Aquesta situació hauria de canviar com a conseqüència de la plena implementació de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març del 2018. La llei pretén aconseguir una major trans-

parència en la contractació pública i una millor relació qualitat-preu, establint l’obligació dels òrgans de 

contractació de vetllar perquè el disseny dels criteris d'adjudicació permeti obtenir obres, subministra-

ments i serveis de qualitat mitjançant la inclusió d'aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innova-

dors vinculats a l'objecte del contracte. Per aconseguir els objectius esmentats també caldria que s’opti-

mitzin els projectes i l’execució de l’obra, així com tot el procés de gestió tècnica i administrativa, per tal 

que els contractes s’adjudiquin, s’executin i liquidin per l’import del projecte aprovat per la pròpia admi-

nistració (l’Objectiu 100). 
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BAIXA MITJANA DE TOTES LES OFERTES ADMESES

Administració 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 24,2% 21,8% 19,5% 13,8% 17,2% 28,7% 29,6% 33,2% 32,2% 26,2% 29,4% 21,2% 16,4%

Generalitat 13,8% 14,6% 13,4% 16,9% 21,4% 21,9% 22,0% 18,7% 17,5% 17,9% 18,9% 13,5% 7,0%

      Infraestructures.cat 14,2% 12,9% 11,0% 15,8% 17,3% 17,5% 19,3% 15,6% 17,4% 18,1% 19,6% 12,0% 5,9%

      Incasòl 9,4% 11,3% 17,9% 18,9% 25,2% 24,0% 26,1% 23,8% 24,5% 25,5% 23,8% 16,1% 8,4%

      Agència de l'Habitatge Cat. 11,7% 12,9% 17,6% 21,3% 23,5% 24,7% 25,5% 24,5% 16,2% 29,4% 26,8% 21,6% 10,5%

      Resta Geneneralitat 15,1% 17,7% 15,3% 18,7% 23,8% 24,6% 25,8% 22,1% 17,6% 14,7% 15,8% 15,9% 8,6%

Adm. Local 10,3% 12,5% 14,5% 18,9% 23,1% 22,6% 24,1% 22,3% 21,1% 20,1% 20,0% 16,0% 12,3%

Edificació 9,5% 10,7% 14,6% 16,6% 22,5% 23,3% 23,3% 20,5% 20,3% 18,3% 18,6% 13,2% 9,0%

Obra Civil 22,3% 20,5% 16,2% 15,5% 19,8% 25,1% 27,0% 28,0% 22,4% 24,1% 22,6% 18,9% 14,8%

TOTAL 18,6% 17,0% 15,5% 16,0% 21,4% 24,1% 25,7% 26,0% 21,4% 21,6% 20,9% 16,6% 11,8%

Font: CCOC

BAIXA MITJANA DE TOTES LES OFERTES ADMESES. Variació interanual en punts percentuals

Administració 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central -9,8 -10,4 -29,2 24,4 67,0 3,1 12,4 -3,2 -18,6 12,2 -27,9 -22,8

Generalitat 5,1 -8,3 26,7 26,6 2,2 0,4 -15,0 -6,3 2,1 5,8 -28,9 -47,9

      Infraestructures.cat -8,8 -15,1 44,1 9,5 0,9 10,6 -19,0 11,1 4,2 8,5 -39,1 -50,5

      Incasòl 20,6 58,8 5,6 33,1 -4,8 8,8 -8,9 3,0 4,0 -6,5 -32,5 -48,1

      Agència de l'Habitatge Cat. 10,3 36,1 21,0 10,3 5,1 3,5 -4,1 -33,9 81,8 -9,0 -19,4 -51,3

      Resta Geneneralitat 17,3 -13,7 22,3 27,2 3,4 4,6 -14,3 -20,2 -16,3 7,2 0,8 -46,0

Adm. Local 22,0 15,6 30,3 22,3 -2,3 6,7 -7,5 -5,1 -4,8 -0,3 -20,0 -23,0

Edificació 12,2 36,7 14,1 35,0 3,9 -0,3 -11,8 -1,2 -9,9 1,5 -29,1 -31,6

Obra Civil -8,1 -20,9 -4,0 27,3 26,9 7,5 3,8 -20,2 7,7 -6,4 -16,3 -21,7

TOTAL -8,7 -8,8 3,6 33,3 12,6 6,8 1,3 -17,8 0,9 -3,3 -20,5 -28,9

Font: CCOC
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1. Introducció 

 
1.1. Creixement de la construcció el 2019 i nova recessió el 2020 a causa de la 

pandèmia.  
 

El 2019 el PIB de la construcció va créixer a Catalunya un 2,8% (per sobre del conjunt de l’eco-
nomia, que ha estat de l’1,9%), assolint 19.754 milions d’euros d’inversió (12.208 milions d’eu-
ros de valor afegit), tot i la desacceleració del creixement a partir de la segona meitat de l’any. 
Els indicadors avançats del 2020 marcaven una tendència clarament positiva, però, a causa de 
l’impacte de la pandèmia del Coronavirus SARS-CoV-2, durant el primer trimestre del 2020 el 
PIB en construcció es va contraure un 8,4% en variació interanual i es preveu que el sector 
finalitzi l’any en recessió. 
  
Durant la crisi del 2007 fins el 2014,  la inversió en construcció va caure més del 60% en termes 
nominals. El 2014, darrer any de recessió, aquesta només suposava el 6,7% del PIB, quan el 
2007 va arribar a constituir el 16,6% de l’economia catalana, i el 2019 se situava en el 7,9%, 
molt per sota de la mitjana de la Unió Europea (10% del PIB) i d’Espanya (9,1% del PIB). Aquesta 
dràstica disminució de l’activitat llavors va ocasionar, com és notori, la pèrdua de milers de llocs 
de treball i d’empreses, crisi de la qual encara no s’havia recuperat plenament. Es preveu un 
impacte similar per a la crisi del Covid-19, si no es prenen mesures adequades per impulsar la 
producció i preservar les empreses i l’ocupació. 
 
 

 

Font: CCOC amb dades d'IDESCAT 
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Font: CCOC amb dades d'IDESCAT 

  

 

Font: CCOC amb dades d'AMECO (Base de dades macroeconòmica de la Comissió Europea). 2020-2021 previsions. 

 

 

1.2. La caiguda de l’obra pública 

En escassament 5 anys −2007 a 2012− el mercat de l’obra pública es va reduir en un 89%. 
Després de dos anys de creixements (36% el 2013 i 56% el 2014), els anys 2015 i 2016 la licitació 
va tornar a caure un 32% i un 2%, respectivament. L’any 2017, la licitació es va incrementar un 
46%, el 2018 un 1% i el 2019 un 17%, assolint 1.947 milions d’euros. Malgrat la millora experi-
mentada aquests tres darrers anys, aquest import només suposa la meitat de la licitació mit-
jana dels darrers 20 anys (3.750 milions d’euros anuals a preus constants) i resta lluny encara 
de les necessitats de l’economia catalana, d’aproximadament uns 5.400 milions anuals (l’equi-
valent al 2,2% del PIB, d’acord amb la tendència dels principals països europeus durant els dar-
rers 20 anys). Aquesta relativa recuperació es produeix en un marc de creixement econòmic 
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que difícilment es produirà en un futur proper. (Veure document adjunt Informe de Licitació 
Catalunya 2019) 
 

 
 
La disminució de la inversió pública en aquest període ha estat tant intensa que no arriba a 
cobrir la depreciació de l’estoc de capital i, per tant, aquest està disminuint, a diferència del que 
succeeix al conjunt de l’Euro àrea (12 països). S’estima que per a Espanya aquest estoc de capi-
tal va davallar en més de 25.000 M€, del 2012 al 2017. Segons les previsions de la Comissió 
Europea, aquesta pèrdua d’estoc continuarà en un futur immediat.  
 

 

Font: CCOC amb dades d'AMECO (Base de dades macroeconòmica de la Comissió Europea). 2020-2021 previsions. 
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També existeix un clar desequilibri entre l’oferta i la demanda que genera dinàmiques que, 
amb l’acceptació per part de les administracions públiques d’ofertes sota cost, produeixen per-
judicis, tant al propi sector com per al conjunt de la societat (vegeu el document adjunt La con-
currència en el mercat d’obra pública a Catalunya 2019). 
 

 
1.3. Catalunya pateix un clar dèficit en infraestructures i equipaments 

 
La inversió pública1 a la Zona Euro el 2019 va ser del 2,8% del PIB i a Espanya, del 2,1% 2 (el 
2017 va ser de l’1,9%, el seu valor mínim des del 1970, segons el Banco de España). No disposem 
de dades oficials sobre Catalunya, però, tal com mostren altres indicadors, la xifra se situa molt 
per sota del que li correspondria en termes de PIB i població. Si aquesta tendència no es re-
verteix, es pot posar en risc la competitivitat de l’economia catalana i la qualitat de vida dels 
ciutadans.  
 
La construcció és un sector econòmic estratègic per a l’economia catalana, perquè aporta les 
infraestructures socials i econòmiques necessàries per a les altres activitats, que en depenen 
per a la seva competitivitat i per al benestar dels ciutadans.  
 
Rodalies, l’Eix del Mediterrani, els accessos viaris i ferroviaris als ports, la B-40, l’enllaç A2-AP7, 
la N-II per Girona, l’A-27, l’ampliació de metro, les obres hidràuliques, etc, són només alguns 
exemples de les mancances detectades en infraestructures vitals per l’economia catalana 
(Veure  Foment del Treball Nacional (2019): Per a un nou model de gestió d’infraestructures a 
Catalunya,  Catàleg d'infraestructures bàsiques pendents a Catalunya [CAT 100]. 

 
Així mateix, el nombre i qualitat dels equipaments – hospitals, CAP, escoles, llars d’infants, 
residències de la tercera edat, etc  – encara és lluny de cobrir les necessitats bàsiques de la 
població. (Veure  Foment del Treball Nacional (2019): Propostes per a un nou model de gestió 
dels equipaments a Catalunya. Catàleg CAT-Equipaments. 

A més, l’economia i la societat s’hauran d’adaptar per fer front a la crisi climàtica, tot creixent 
de forma sostenible i inclusiva, d’acord amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. I, per tal d’aconseguir aquest fita, serà necessari que el sector públic i el privat 
inverteixin intensament.  

Segons els càlculs conservadors de la Unió Europea, caldrà una inversió addicional anual equi-
valent a l’1,5% del PIB del 2.018, uns 260 mil milions d’euros, per aconseguir els objectius cli-
màtics i energètics establerts per al 2030. S’haurà d’invertir més i aquesta inversió serà també 
qualitativament diferent, perquè haurà d’incorporar més aspectes tecnològics. 

Aquesta inversió generarà llocs de treball i nous mercats de productes i serveis innovadors. El 
sector de la construcció i de les infraestructures, pel fet que les activitats econòmiques i socials 
es desenvolupen en l’entorn construït i natural que es veuran profundament alterats pel canvi 
climàtic, és un dels sector que més pot aportar en la lluita contra el canvi climàtic en àmbits 

                                                           
1 La inversió pública (formació bruta de capital fix) inclou infraestructures, però també R+D pública, vehicles, ma-
quinària i propietat intel·lectual, entre d’altres conceptes. 
2 Font: Ameco. 
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com la gestió de l'aigua, l’urbanisme i l’habitatge, les infraestructures de mobilitat sostenible, 
el sector energètic, la indústria i els serveis. 3  

Alhora, el sector de la construcció serà clau per portar a terme la transició cap a una economia 
descarbonitzada. Per reduir les emissions netes de carboni incorporat, ha de transformar-se 
progressivament i requerirà plans d’ajuts de les Administracions públiques per facilitar la seva 
adaptació en bones condicions a aquest nou repte, especialment després de l’impacte negatiu 
de la pandèmia de Covid-19. 

Per això, s’estima que, per fer front a les necessitats actuals i futures de la societat catalana,  la 
licitació regular i recurrent de totes les administracions en infraestructures i equipaments hau-
ria de situar-se, com a mínim, al voltant del 2,2% del PIB de Catalunya, aproximadament uns 
5.500 milions anuals el 2019, en línia amb la mitjana dels principals països europeus durant els 
darrers vint anys. 

 
 

1.4. Catalunya té un patrimoni d’infraestructures i equipaments que cal pre-

servar i mantenir 
 

Tot l’esforç realitzat durant tants anys esdevindrà inútil i afectarà negativament la competitivi-
tat de les empreses i les condicions de vida dels ciutadans si no es conserven i mantenen les 
infraestructures (per exemple, es calcula que només en manteniment de carreteres a Catalu-
nya, segons la Asociación Española de la Carretera, el dèficit d’inversió és de més de 500 milions 
d’euros) o no es rehabilita i reformen els habitatges i equipaments.  
 
D’acord amb les polítiques d’eficiència energètica nacionals i comunitàries, mitjançant la reha-
bilitació energètica cal reduir la demanda energètica i les emissions de gasos d’efecte hiverna-
cle generats pels edificis, aprofitar les energies renovables i reformar els edificis perquè el con-
sum d'energia sigui gairebé nul, entre d’altres mesures. 
 
 
  

1.5. L’obra pública a Catalunya, un sector amb alt retorn econòmic i social4 
  

 El sector de la construcció és, dels deu principals sectors de l’economia catalana, el que 

més activitat genera en altres sectors:  Amb un multiplicador de l’1,92, cada milió d’euros 

demandats al sector construcció indueix la producció d’1,92 milions d’euros al conjunt de 

l’economia.  

 

 En la inversió en infraestructures el retorn fiscal de la inversió és del 49% d’allò invertit en 

concepte de recaptació de l’IVA, IRPF, Impost de Societats, cotitzacions socials o disminució 

de prestacions de desocupació. 

 

                                                           
3 Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (2020). El sector de la construcció davant l’emergència climàtica: 
propostes de bones pràctiques i oportunitats. 
4 ATKearney (2015). Contribución de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España. 
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 La construcció és dels sectors que més ocupació genera per milió d’euro (dels 14 llocs de 

treball en obra civil fins els 56 en rehabilitació), i ocupa tècnics d’elevat nivell, però també  

molt de personal altament qualificat per al seu ofici, però amb escassa formació, motiu pel 

qual llur inserció laboral resulta molt difícil.   

 

 La construcció és un sector clarament integrador que facilita la incorporació al mon del 

treball de col·lectius amb risc d’exclusió social.  

 

 La construcció és el sector que menys importa de l’exterior, amb un pes de les importaci-

ons sobre el volum total d’inversió de només el 9% (en el cas de l’automoció, per exemple, 

aquest és del 50%), la qual cosa afavoreix els productes i serveis locals. 

 

 

1.6. La construcció és un sector estratègic de l’economia  
 

El sector de la construcció serà la locomotora per a impulsar de nou l’economia, un cop s’hagi 
superat la pandèmia del Covid-19, com ho ha estat en períodes històrics en els que s’ha neces-
sitat generar activitat econòmica i ocupació per a un gran nombre de treballadors, tant de tèc-
nics qualificats com de persones provinents de capes desafavorides de la societat. I, per això, 
caldrà reforçar la inversió pública, que genera ocupació, consum i perspectives de guanys que 
atrauen més inversió privada.  
 
Davant les restriccions pressupostàries actuals de les administracions públiques i l’augment pre-
visible de la despesa social, és més necessari que mai eliminar el frau fiscal i gestionar millor 
els recursos públics. A tal efecte, caldria, per exemple, realitzant auditories de la despesa cor-
rent de totes les administracions públiques per identificar i eliminar el malbaratament de re-
cursos allà on es produeixi, i sistematitzar l’anàlisi cost benefici dels projectes, tant ex ante, és 
a dir, abans de la construcció, com ex post, un cop realitzada la inversió i la infraestructura està 
en funcionament. 
 
Així mateix, cal establir el principi de pagament per ús d’infraestructures en les vies d’alta ca-
pacitat, d’acord amb les directives europees que estableixen el principi de “qui usa, paga”. El 
pagament per ús, ja incorporada per la majoria de països europeus, té la finalitat de finançar el 
manteniment d’aquestes vies amb els recursos aportats pels usuaris, i no exclusivament a càr-
rec de tots els contribuents, doncs “el que no paga l’usuari, ho paga el contribuent”. 5 
 
Per altra banda, cal fer ús de les col·laboracions públicoprivades (CPP) perquè la seva aportació 
de capital privat pot contribuir a compensar la menor inversió de les administracions públiques 
en aquells projectes necessaris per al desenvolupament del país.6 
 
A més, les aportacions dels estats a les inversions estratègiques cofinançades per la U.E. per 
impulsar el creixement i l’ocupació (per exemple, el corredor mediterrani o els accessos als 

                                                           
5 Veure Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya (2018). Les vies d’alta capacitat: la urgència d’un nou 
model de gestió.  
6 Veure Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya (2019). La col·laboració publicoprivada: un model neces-
sari. 
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ports), no haurien de computar en cap cas per al dèficit públic. Així mateix, seria necessari 
emetre bons europeus o altres mecanismes adients per finançar aquestes mateixes inversions 
i altres que siguin competència exclusiva dels estats com a mesures de recuperació de la crisi 
(Fons europeu de reconstrucció). 
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2. El sector de la construcció a Catalunya 2019 

 
2.1. L’activitat constructora el 2019 

 
La inversió en construcció a Catalunya va augmentar l’any 2019 un 2,8% en volum, assolint 
19.754 milions d’euros (4,9% el 2018, 18.525 milions d’euros), en un context, durant la segona 
meitat de l’any, de desacceleració i menor confiança. L’activitat ha estat liderada per l’edificació 
privada i, en menor mesura, per l’obra pública, ambdues amb valors molt per sota de la mitjana 
històrica.  

L’augment de consum de ciment (18%), de la producció de formigó (7,8%, 3r trimestre) i de la 
afiliació al Règim General de la Seguretat social (5,1% en mitjana anual), així com l’augment del 
nombre d’empreses (2,5%), ens indiquen que a l’any 2019 ha augmentat l’activitat al sector de 
la construcció.  

 

 

Font: CCOC amb dades d’IDESCAT, ANEFHOP i INSS (consum de ciment, dades provisionals). 

D’altra banda, els nombre d’habitatges acabats a Catalunya ha augmentat un 78%, (amb un 
total de 12.919 habitatges construïts, que representen un 17% dels que es finalitzaren el 2007, 
any que el sector va produir 74.802 habitatges). A més, el valor de liquidació del pressupost 
d’execució material per a edificació residencial i no residencial de les certificacions de fi d’obra 
dels col·legis d’arquitectes tècnics i aparelladors mostra que la liquidació del pressupost ha es-
tat, el 2019, de 2.200 milions d’euros (un 76% superior a la de l’any 2018, si bé s’ha de tenir en 
compte que es partia de xifres molt baixes). 
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Font: CCOC amb dades del M. de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

El nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social (règim general i autònoms, en mitjana 
anual), s’ha incrementat en 7.846 persones (3,9% més, amb un total de 207.208). Per contra, 
el nombre d’ocupats de l’Enquesta de Població Activa (EPA), en mitjana anual, ha disminuït en 
17.775 treballadors, amb una variació interanual del -8,4%. El nombre d’afiliats, en consignar-
se en un registre administratiu, sembla més fiable que l’EPA, que és una enquesta i el seu resul-
tat depèn en gran mesura de la qualitat de la mostra. 

 

 

Font: CCOC amb dades de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
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Font: CCOC amb dades de l'Instituto Nacional de Estadística 

 

2.2. Els indicadors avançats d’activitat constructora 

 
Els indicadors avançats d’activitat, com ara la licitació oficial d’obres i els visats dels col·legis 
d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació, apuntaven que el 2020, en condici-
ons normals, l’edificació privada i l’obra pública haurien augmentat.  L’impacte de la pandè-
mia causada pel Coronavirus SARS-CoV-2 estronca aquesta tendència i, d’acord amb les pre-
visions, conduirà el sector i el conjunt de l’economia cap a la recessió.   

 

Font: CCOC amb dades pròpies i del M. de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
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La licitació oficial d’obres a Catalunya va augmentar, l’any 2019, un 17%, assolint 1.947 mili-
ons d’euros. L’activitat de l’obra civil, que representa el 57% del total, s’incrementà en un 20%, 
i la de l’edificació, un 13%.  

Aquest import és lluny de la mitjana dels darrers vint anys, uns 3.750 milions d’euros anuals, 
a preus constants. Per això, el baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit d’inversió en 
infraestructures. 
 
L’Administració Local va ser encara el nivell administratiu més actiu, amb el 45% de tota la  
licitació, 877 milions d’euros, tot i que va caure un 18% (186 milions d’euros menys) respecte 
el 2018, any en què aquesta fou de 1.063 milions d’euros. Com és habitual, l’activitat licitadora 
disminueix sensiblement un cop transcorreguts els comicis locals, que l’any passat es van cele-
brar el maig. 

El restant 55% del volum de licitació va distribuir-se pràcticament a parts iguals entre l’Admi-
nistració General de l’Estat i la Generalitat.  

L’import licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) va ser de 551 milions d’euros, el 
28% del total, amb un augment del 118%, si bé partia d’una activitat inusualment baixa els dar-
rers anys. Destaquen com a principals organismes: CILSA, Centro Intermodal de Logística S.A, 
SME, participada en un 51,5% per l’Autoritat Portuària de Barcelona, 114 milions d’euros; ADIF-
Alta Velocidad, 110; ADIF, 106;  Dirección General de Carreteras, 66; AENA, 46; i l’Autoritat Por-
tuaria de Tarragona, 43.  

Pel que fa a la Generalitat, la licitació va augmentar un 46%, amb un import total de  519 milions 
d’euros, el 27% del total. Destaquen com a principals organismes: Infraestructures de la Gene-
ralitat de Catalunya, S.A.U., 241 milions d’euros; Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 60;  
Ports de la Generalitat, 46; i l’Agència Catalana de l’Aigua, 40. 

Per a més informació, vegeu l’Annex “Informe de Licitació Catalunya 2019”. 

 

Font: CCOC  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 2.636,1 1.779,5 1.758,6 279,0 327,3 172,5 420,8 479,7 317,1 283,5 217,7 252,5 551,4

Generalitat 3.161,5 4.369,5 1.488,0 1.771,8 130,4 244,4 117,4 460,8 312,4 297,5 413,9 356,1 519,1

Adm. Local 1.702,8 1.915,7 2.489,9 1.490,1 585,7 380,5 544,5 747,0 519,3 549,5 1.024,0 1.062,6 876,5

Total 7.500,4 8.064,7 5.736,6 3.540,9 1.043,4 797,4 1.082,7 1.687,5 1.148,8 1.130,5 1.655,6 1.671,2 1.947,0

Var. Interanual (Esc. Dreta) 13,3% 7,5% -28,9% -38,3% -70,5% -23,6% 35,8% 55,9% -31,9% -1,6% 46,5% 0,9% 16,5%
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Un altre indicador avançat d’activitat que hauria tingut també efecte el 2020 és el nombre d’ha-
bitatges iniciats a Catalunya (21.974), que va créixer un 17,0%. L’obra nova va augmentar en 
un 6,8% i la reforma i ampliació, un 39,5%. Els projectes iniciats representen només el 25% dels 
que es van realitzar el 2007 (88.391 habitatges). 

D’acord amb els visats de direcció dels col·legis d’arquitectes tècnics i aparelladors, que és l’en-
càrrec professional per iniciar l’obra, la superfície d’obra nova començada a construir a Catalu-
nya el 2019, 2.529.730 m2

, va augmentar un 27% (4% en edificació residencial i 182% en edifi-
cació no residencial). L’augment respecte el 2018 es va produir sobretot en els habitatges uni-
familiars aïllats (18%) i en usos residencials col·lectius (37%).  

 

 

Font: CCOC amb dades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

Pel que fa a l’edificació no residencial (serveis comercials i magatzems, agrari i ramader, indus-
trial, oficines, turisme, esbarjo i esports, serveis de transport i altres serveis), els 994.187 m2 de 
projectes encarregats a Catalunya van suposar un augment del 182%), que constitueix el 28% 
del total d’obra nova. L’increment respecte el 2018 es van produir sobretot en serveis comerci-
als i magatzems (519%), en oficines (399%) i turisme, recreació i esport (120%), que va ser l’àm-
bit més actiu el 2019 amb 279.456 m2.   
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Font: CCOC amb dades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

 

Font: CCOC amb dades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

El nombre d’edificis amb visat de reforma i/o restauració dels col·legis d’arquitectes tècnics i 
aparelladors (8.795, dels quals 7.773 destinats a habitatge i 1.022 a d’altres usos) va augmentar  
l’any 2019, a Catalunya, un 36% respecte l’any anterior (un 36% els edificis que són habitatges 
i un 21% els edificis destinats a altres usos). A diferència de l’obra nova, la reforma i/o restau-
ració s’ha mantingut més constant al llarg de la sèrie, que se situa en uns 5.000 edificis de mit-
jana anual. 
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Font: CCOC amb dades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

2.3. La concurrència al mercat d’obra pública 

 
Quant a la concurrència en el mercat d’obra pública, el 2019 es va produir, per tercer any con-
secutiu, una disminució força significativa del nombre de licitadors per obra i de les baixes de 
les ofertes. Podrien explicar aquesta reducció el lleuger augment de la licitació de les adminis-
tracions, en comparació a anys anteriors, i l’alta demanda del sector privat, que permet a les 
empreses ser més selectives en els projectes als qual opten. També han pogut contribuir a la 
baixada del nombre de licitadors els canvis que s’han introduït en els plecs administratius de 
diverses administracions per adaptar-los a la nova llei de contractes del sector públic, i l’ús de 
quadres de preus que no reflecteixen la realitat del mercat. 

 

 

Font: CCOC 
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Així, l’any 2019, la mitjana de licitadors per obra es va situar en 8,0 (9,6 el 2018) i la baixa 
mitjana de les ofertes en el 11,8% (16,6% el 2018). 

 

 

A partir del 2014, la baixa mitjana de les ofertes respecte al preu inicial fixat per l’administra  

Les administracions públiques continuen acceptant ofertes sota cost que les empreses han 
d’assumir per poder mantenir-se en el mercat. De les obligacions del sector públic, a part 
d’aconseguir projectes i obres amb la millor relació qualitat preu, se’n deriva una responsabilitat 
social vers les empreses proveïdores i els seus treballadors. Quan l’administració admet ofertes 
sota cost, està perjudicant la viabilitat de les empreses i el manteniment dels llocs de treball. 
Alhora, quan en les adjudicacions no es tenen en compte els costos reals dels projectes i les 
obres, es produeixen interrupcions en els treballs, en alguns casos definitives, o endarreriments 
en la posada en servei de la infraestructura en perjudici del ciutadà, i la qualitat del resultat pot 
no ser l’òptim cercat inicialment.  

Aquesta situació hauria de canviar com a conseqüència de la plena implementació de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març del 2018. La llei pretén 
aconseguir una major transparència en la contractació pública i una millor relació qualitat-preu, 
establint l’obligació dels òrgans de contractació de vetllar perquè el disseny dels criteris d'ad-
judicació permeti obtenir obres, subministraments i serveis de qualitat mitjançant la inclusió 
d'aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l'objecte del contracte. 
Caldria també optimitzar els projectes i l’execució de l’obra, així com tot el procés de gestió 
tècnica i administrativa, per tal que els contractes s’adjudiquin, s’executin i liquidin per l’import 
del projecte aprovat per la pròpia administració (l’Objectiu 100). 

 

Per a més informació, vegeu l’Annex “La Concurrència en el Mercat d’Obra Pública a Catalunya 
2019”. 
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2.4. Estructura empresarial del sector de la construcció 

 

La greu situació del sector de la construcció arran de la crisi del 2008, provocada per la manca 
de projectes, l’extrema competència en preus entre les empreses i les dificultats financeres, va 
abocar al tancament de nombroses empreses. Només el 2017 es va començat a revertir míni-
mament aquesta tendència i es van crear noves empreses. 

 

Font: CCOC amb dades de l’INE 

 
Així, si el 2008 hi havia a Catalunya 47.869 empreses de construcció d’edificis, enginyeria civil i 
activitats de construcció amb un o més treballadors en alta al Directorio Central de Empresas 
(DIRCE), el 2019 n’hi havia 25.327. 

 

 

Font: CCOC amb dades de l’INE  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Construcció d'edificis 25.277 19.256 15.803 14.014 12.354 10.904 9.704 9.269 9.169 9.026 8.845 10.499

Enginyeria civil 419 414 448 458 420 409 354 297 316 408 568 381

Act. de cons. especialitzada 22.173 18.662 17.691 16.145 14.797 14.014 12.862 12.411 12.378 13.187 15.299 14.447

Total 47.869 38.332 33.942 30.617 27.571 25.327 22.920 21.977 21.863 22.621 24.712 25.327
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El 57% d’aquestes empreses es dedica a activitats de construcció especialitzada, el 41% a cons-
trucció d’edificis i el 2% a enginyeria civil, que ha experimentat una significativa disminució 
d’1/3 de les empreses existents l’any anterior. 

 

 

Font: CCOC amb dades de l’INE  

 
Es tracta d’un sector molt atomitzat en el qual el 89% de les empreses tenen menys de 10 
treballadors.  

Si l’any 2008 hi havia a Catalunya 200 empreses de la construcció amb més de 100 treballadors, 
el 2019 només en restaven 71.  

 

 

 

41%

2%

57%

Empreses de la construcció. Catalunya 2019
Amb un o més treballadors assalariats. Distribució per codi CNAE 2009

Construcció d'edificis

Enginyeria civil

Act. de cons.
especialitzada

NOMBRE D'EMPRESES DE LA CONSTRUCCIÓ. CATALUNYA
Per estrat de treballadors. CNAE: 412, 42, 43

Directorio Central de Empresas. 

Estrat de treballadors      2008      2009      2010      2011      2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sense assalariats 46.568     45.574     42.125     40.504     39.920     35.758    35.929     36.872     37.811     37.019     36.038     37.224   

D'1 a 2 assalariats 23.936     19.189     18.268     16.455     16.209     15.822    14.529     13.836     13.368     13.586     14.945     15.275   

De 3 a 5 assalariats 11.245     9.036        7.685        7.254        5.875        5.082      4.570       4.405       4.422       4.692       4.963       5.094     

De 6 a 9 assalariats 5.648        4.522        3.545        3.060        2.510        2.082      1.850       1.785       1.925       2.000       2.232       2.266     

De 10 a 19 assalariats 4.278        3.484        2.666        2.315        1.802        1.435      1.234       1.219       1.364       1.480       1.583       1.614     

De 20 a 49 assalariats 2.203        1.637        1.362        1.166        908           713          577           575           628           681           791           846        

De 50 a 99 assalariats 359           296           262           247           177           128          101           95             93             112           123           161        

De 100 a 199 assalariats 139           124           108           86             63             38            38             39             41             44             54             43           

De 200 a 499 assalariats 47             32             34             24             19             20            15             16             15             19             17             24           

De 500 a 999 assalariats 11             8                8                6                6                5              4               5               5               4               2               1             

De 1000 a 4999 assalariats 2                3                2                4                2                2              2               2               2               3               2               3             

De 5000 o més assalariats 1                1                2                -            -            -           -            - -            -            -            -         

Total 94.437     83.906     76.067     71.121     67.491     61.085    58.849     58.849     59.674     59.640     60.750     62.551   

Font: CCOC amb dades INE
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Font: CCOC amb dades de l’INE  

  

NOMBRE D'EMPRESES DE LA CONSTRUCCIÓ. CATALUNYA. Variació interanual
Per estrat de treballadors. CNAE: 412, 42, 43

Directorio Central de Empresas. 

Estrat de treballadors      2009      2010      2011      2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sense assalariats -2% -8% -4% -1% -10% 0% 3% 3% -2% 1% 3%

D'1 a 2 assalariats -20% -5% -10% -1% -2% -8% -5% -3% 2% 12% 2%

De 3 a 5 assalariats -20% -15% -6% -19% -13% -10% -4% 0% 6% 9% 3%

De 6 a 9 assalariats -20% -22% -14% -18% -17% -11% -4% 8% 4% 13% 2%

De 10 a 19 assalariats -19% -23% -13% -22% -20% -14% -1% 12% 9% 9% 2%

De 20 a 49 assalariats -26% -17% -14% -22% -21% -19% 0% 9% 8% 24% 7%

De 50 a 99 assalariats -18% -11% -6% -28% -28% -21% -6% -2% 20% 44% 31%

De 100 a 199 assalariats -11% -13% -20% -27% -40% 0% 3% 5% 7% -2% -20%

De 200 a 499 assalariats -32% 6% -29% -21% 5% -25% 7% -6% 27% 26% 41%

De 500 a 999 assalariats -27% 0% -25% 0% -17% -20% 25% 0% -20% -75% -50%

De 1000 a 4999 assalariats 50% -33% 100% -50% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50%

De 5000 o més assalariats 0% 100% -100% - - - - - - - -

Total -11% -9% -7% -5% -9% -4% 0% 1% 0% 5% 3%

Font: CCOC amb dades INE.
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2.5. Els costos de construcció 

 
D’acord amb l’Índex de Costos del Sector de la Construcció, que publica el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, els preus de la construcció van augmentat a Espanya, l’any 
2019, un 0,95%. Sense ponderar la mà d’obra, la variació va ser del -0,71%. Cal tenir en compte, 
però, que aquest índex es refereix als preus de sortida de fàbrica i que els costos reals d’una 
empresa constructora poden haver arribat a augmentar al voltant del 10%, a causa del dese-
quilibri entre l’oferta i la demanda dels proveïdors i subcontractistes.  

Des del 2013 fins el 2016, els preus van experimentar una caiguda sostinguda, tendència que 
es va capgirar a causa de la recuperació econòmica mundial, de l’increment del preu de les 
matèries primeres i de la moderada demanda interna. L’any 2019 els preus de les matèries pri-
meres van caure, de nou, a causa de la desacceleració econòmica global i les incerteses deriva-
des de la negociació dels tractats de comerç. Es preveu que el 2020 la seva cotització arribi a 
mínims històrics a causa de la recessió global provocada per la pandèmia de Covid-19. 

L’Índex de Preus Industrials (IPI) va finalitzat l’any 2019, a Catalunya, amb una variació anual 
de preus del 0% (1,9% el 2018) i al conjunt d’Espanya, del -1,8% (1,7% el 2018).  

Així mateix, segons l’Índex de Preus de Consum (IPC), la inflació a Catalunya va ser el 2019 del 
0,9% (1,4% el 2018) i del 0,8% (1,2% el 2018) a la resta de l’Estat. 

 

 

 

DATA TOTAL RESIDENCIAL
NO 

RESIDENCIAL

REHABILI- 

TACIÓ

2006 4,2% 4,4% 3,9% 4,4% 5,6% 4,6% 3,0%

2007 5,6% 5,3% 6,0% 5,6% 6,3% 5,8% 4,9%

2008 5,1% 5,1% 5,4% 4,9% 5,0% 5,1% 6,3%

2009 1,2% 1,1% 2,1% 0,6% 0,3% 0,9% 5,8%

2010 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 1,3% 0,7% -0,2%

2011 3,6% 3,7% 3,8% 3,3% 4,0% 3,7% 2,7%

2012 1,0% 1,1% 1,3% 0,7% 1,4% 1,1% 1,5%

2013 -0,2% -0,3% 0,3% -0,4% 0,5% 0,0% 0,4%

2014 0,0% -0,4% 0,8% -0,2% 0,5% 0,1% 0,4%

2015 -1,1% -0,7% -1,9% -0,9% -1,8% -1,3% -1,2%

2016 -1,2% -1,3% -1,1% -1,1% -1,3% -1,2% -2,4%

2017 1,7% 0,7% 3,8% 1,3% 3,4% 2,2% -2,9%

2018 2,1% 1,6% 3,1% 1,8% 2,9% 2,3% 0,8%

2019 1,2% 1,7% 0,3% 1,4% 0,2% 0,9% 4,6%

Font: CCOC amb dades del  Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Índexs de Costos del Sector de la Construcció. Espanya. Variació interanual %

ENGINYERIA 

CIVIL

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ

EDIFICIACIÓ

PONDERAT: MÀ D'OBRA I CONSUM DE MATERIALS

MÀ D'OBRA
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Segons els índexs de preus dels materials de la construcció a Espanya, que també publica el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, els derivats del guix han augmentat de 
preu a sortida de fàbrica un 4,9% interanual, el formigó 2,2%, el ciment 1,7% i la fusteria me-
tàl·lica l’1,4%, per exemple. Per contra, l’acer ha disminuït en un 5,4%. 

 

Font: CCOC amb dades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

Font: CCOC amb dades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Árids Ciment Cal Formigó Morter Ceràmica
Prefabricat

s
Guix Deriv. Guix

2013 2,4% 0,9% 0,7% 0,2% 2,0% 0,6% 2,0% 2,0% 3,5%

2014 1,1% 0,1% 0,2% -3,1% 6,8% -1,5% -0,2% -1,0% 0,5%

2015 -0,8% 1,3% 1,3% 0,3% -1,9% 0,5% 0,6% 1,3% 1,0%

2016 -2,4% 0,0% -1,0% -1,0% -0,3% 0,1% 0,2% -1,0% 1,6%

2017 0,3% -1,8% -0,7% 0,0% 1,3% -0,2% 0,2% -0,7% 0,9%

2018 2,0% 0,2% 0,7% 2,2% 4,2% 0,2% 1,6% 0,7% 0,9%

2019 0,9% 1,7% 0,8% 2,2% 0,7% 0,1% 1,4% 0,8% 4,9%
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Índex de preus materials de la construcció. Espanya.  
Variació interanual

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Acer Fusta Sintètics Asfàltics Cauxú Vidre pla Vidre buit Fusteria
Fust.

Metàl.
Ferratges

2013 1,8% -0,4% -0,2% 2,8% 0,7% 0,9% 0,8% -1,0% -0,8% -3,9%

2014 4,6% -0,2% 0,5% 8,2% -1,5% 1,9% 1,8% 0,4% 1,1% 4,8%

2015 -5,9% 1,0% 0,1% -5,1% -0,5% -0,6% -0,4% 1,0% 0,2% 1,5%

2016 -0,4% 1,1% -0,5% -3,3% -0,3% 4,6% -0,9% 1,1% -1,0% 0,4%

2017 18,8% 0,6% 0,5% 4,5% 0,8% 2,5% -1,1% 0,6% 2,4% 0,9%

2018 8,3% 2,0% 1,0% 3,3% 1,5% 5,3% 1,1% 2,0% 2,1% 1,0%

2019 -5,4% 1,5% -0,2% 0,1% 1,2% 1,5% 3,7% 1,5% 1,4% 1,6%

-10,0%
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Índex de preus materials de la construcció. Espanya (2).  
Variació interanual
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2.6. Instantània estadística de la construcció 

 

ESTADÍSTICA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CONSUM DE CIMENT (mi lers  de tones)

CATALUNYA 4.382      3.483      3.046      2.125      1.586     1.455     1.545      1.592      1.852      1.814      2.139      

PRODUCCIÓ DE FORMIGÓ PREPARAT (mi lers  de m3)

CATALUNYA 8.565      6.680      5.222      3.941      2.920     2.605     2.783      3.034      3.460      3.792      4006,1*

TREBALLADORS ASSALARIATS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL (a  fina ls  d'any)

CATALUNYA 183.133  161.870  129.967  105.996  94.550   96.894   104.544  114.352  123.583  132.997  136.060  

  Barcelona 125.056  110.483  88.743    71.831    64.172   66.099   71.451    78.756    85.668    91.907    93.838    

  Gi rona 22.229    20.019    16.271    13.655    12.154   12.374   13.539    14.411    15.800    17.205    17.551    

  Lleida 13.365    11.614    9.761      7.999      7.091     7.333     7.888      8.118      8.432      9.169      9.266      

  Tarragona 22.483    19.754    15.192    12.511    11.133   11.088   11.666    13.067    13.683    14.716    15.405    

POBLACIÓ OCUPADA (EPA) (mi lers  de persones ; IV trimestre)

CATALUNYA 309,9      264,7      231,2      179,6      186,9     191,9     177,8      185,4      211,8      217,1      206,0      

  Barcelona 215,4      175,1      156,2      113,5      123,9     131,0     117,9      127,3      143,3      154,1      144,6      

  Gi rona 36,0        34,7        26,4        24,4        21,5       20,8       18,8        22,7        24,6        23,0        26,3        

  Lleida 22,5        20,1        17,2        14,6        15,2       16,9       17,7        14,4        17,2        16,7        15,0        

  Tarragona 36,0        34,8        31,4        27,1        26,3       23,2       23,4        21,0        26,7        23,3        20,1        

COMPRA-VENDA D'HABITATGES. CATALUNYA (nombre d'habitatges)

  Noves 20.333    23.836    19.842    16.609    15.124   12.227   8.581      8.658      10.508    12.266    11.932    

  Usades 25.353    32.021    27.234    26.406    30.284   34.886   45.990    57.789    65.861    68.754    67.819    

TOTAL 45.686    55.857    47.076    43.015    45.408   47.113   54.571    66.447    76.369    81.020    79.751    

HABITATGES ACABATS. CATALUNYA (nombre d'habitatges)

  Promoció Privada 33.041    17.834    17.370    11.952    6.409     5.632     4.448      2.985      6.608      7.144      12.688    

  Promoció Públ ica 3.208      1.564      694         320         117        91          188         2             525         104         231         

TOTAL HABITATGES ACABATS 36.249    19.398    18.064    12.272    6.526     5.723     4.636      2.987      7.133      7.248      12.919    

HABITATGES INICIATS. CATALUNYA  (nombre d'habitatges)

  Obra  nova 11.554    9.537      6.437      3.938      2.401     3.635     5.423      7.489      10.091    12.917    13.796    

  Reforma i  ampl iació 5.053      9.003      8.858      6.182      6.059     6.102     7.005      6.985      6.587      5.861      8.178      

TOTAL HABITATGES INICIATS 16.607    18.540    15.295    10.120    8.460     9.737     12.428    14.474    16.678    18.778    21.974    

LICITACIÓN OFICIAL D'OBRES (dades  anuals , mi l l ions  d'€ corrents  IVA exclós ; % variació nominal )

  per TIPUS D'OBRA

    Edi ficació 2.648,1   1.845,6   529,0      461,7      332,0     564,5     425,1      450,9      729,0      748,4      843,0      

    Obra  Civi l 3.088,5   1.695,3   514,4      335,7      750,6     1.122,9  723,7      679,6      926,6      922,8      1.104,0   

  per ORGANISMES

    Adm. Genera l  de l 'Es tat 1.758,6   279,0      327,3      172,5      420,8     479,7     317,1      283,5      217,7      252,5      551,4      

    Genera l i tat 1.488,0   1.771,8   130,4      244,4      117,4     460,8     312,4      297,5      413,9      356,1      519,1      

    Adminis tració Local 2.489,9   1.490,1   585,7      380,5      544,5     747,0     519,3      549,5      1.024,0   1.062,6   876,5      

TOTAL LICITACIÓ OFICIAL 5.736,6   3.540,9   1.043,4   797,4      1.082,7  1.687,5  1.148,8   1.130,5   1.655,6   1.671,2   1.947,0   

font : CCOC amb dades  de Ciment Cata là , ANEFHOP, INSS, INE, Minis terio de Fomento i  CCOC.

Nota: Ciment, dades  provis ionals . 

*Formigó: dades  del  3r tr 2019

ESTADÍSTICA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CONSUM DE CIMENT (mi lers  de tones)

CATALUNYA -20,5% -12,6% -30,2% -25,4% -8,2% 6,2% 3,0% 16,4% -2,1% 18,0%

PRODUCCIÓ DE FORMIGÓ PREPARAT (mi lers  de m3)

CATALUNYA -22,0% -21,8% -24,5% -25,9% -10,8% 6,8% 9,0% 14,1% 9,6% 7,8%*

TREBALLADORS ASSALARIATS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL (a  fina ls  d'any)

CATALUNYA -11,6% -19,7% -18,4% -10,8% 2,5% 7,9% 9,4% 8,1% 7,6% 2,3%

  Barcelona -11,7% -19,7% -19,1% -10,7% 3,0% 8,1% 10,2% 8,8% 7,3% 2,1%

  Girona -9,9% -18,7% -16,1% -11,0% 1,8% 9,4% 6,4% 9,6% 8,9% 2,0%

  Lleida -13,1% -16,0% -18,1% -11,4% 3,4% 7,6% 2,9% 3,9% 8,7% 1,1%

  Tarragona -12,1% -23,1% -17,6% -11,0% -0,4% 5,2% 12,0% 4,7% 7,5% 4,7%

POBLACIÓ OCUPADA (EPA) (mi lers  de persones ; IV trimestre)

CATALUNYA -14,6% -12,7% -22,3% 4,1% 2,7% -7,3% 4,3% 14,2% 2,5% -5,1%

  Barcelona -18,7% -10,8% -27,3% 9,2% 5,7% -10,0% 8,0% 12,6% 7,5% -6,2%

  Girona -3,6% -23,9% -7,6% -11,9% -3,3% -9,6% 20,7% 8,4% -6,5% 14,3%

  Lleida -10,7% -14,4% -15,1% 4,1% 11,2% 4,7% -18,6% 19,4% -2,9% -10,2%

  Tarragona -3,3% -9,8% -13,7% -3,0% -11,8% 0,9% -10,3% 27,1% -12,7% -13,7%

COMPRA-VENDA D'HABITATGES. CATALUNYA (nombre d'habitatges)

  Noves 17,2% -16,8% -16,3% -8,9% -19,2% -29,8% 0,9% 21,4% 16,7% -2,7%

  Usades 26,3% -14,9% -3,0% 14,7% 15,2% 31,8% 25,7% 14,0% 4,4% -1,4%

TOTAL 22,3% -15,7% -8,6% 5,6% 3,8% 15,8% 21,8% 14,9% 6,1% -1,6%

HABITATGES ACABATS. CATALUNYA (nombre d'habitatges)

  Promoció Privada -46,0% -2,6% -31,2% -46,4% -12,1% -21,0% -32,9% 121,4% 8,1% 77,6%

  Promoció Públ ica -51,2% -55,6% -53,9% -63,4% -22,2% 106,6% -98,9% 26150% -80% 122%

TOTAL HABITATGES ACABATS -46,5% -6,9% -32,1% -46,8% -12,3% -19,0% -35,6% 138,8% 1,6% 78,2%

HABITATGES INICIATS. CATALUNYA  (nombre d'habitatges)

  Obra  nova -17,5% -32,5% -38,8% -39,0% 51,4% 49,2% 38,1% 34,7% 28,0% 6,8%

  Reforma i  ampl iació 78,2% -1,6% -30,2% -2,0% 0,7% 14,8% -0,3% -5,7% -11,0% 39,5%

TOTAL HABITATGES INICIATS 11,6% -17,5% -33,8% -16,4% 15,1% 27,6% 16,5% 15,2% 12,6% 17,0%

LICITACIÓN OFICIAL D'OBRES (dades  anuals , mi l l ions  d'€ corrents  IVA exclós ; % variació nominal )

  per TIPUS D'OBRA

    Edi ficació -30,3% -71,3% -12,7% -28,1% 70,0% -24,7% 6,1% 61,7% 2,7% 12,6%

    Obra  Civi l -45,1% -69,7% -34,7% 123,6% 49,6% -35,6% -6,1% 36,3% -0,4% 19,6%

  per ORGANISMES

    Adm. Genera l  de l 'Es tat -84,1% 17,3% -47,3% 143,9% 14,0% -33,9% -10,6% -23,2% 16,0% 118,4%

    Genera l i tat 19,1% -92,6% 87,3% -52,0% 292,4% -32,2% -4,8% 39,1% -14,0% 45,8%

    Adminis tració Local -40,2% -60,7% -35,0% 43,1% 37,2% -30,5% 5,8% 86,3% 3,8% -17,5%

TOTAL LICITACIÓ OFICIAL -38,3% -70,5% -23,6% 35,8% 55,9% -31,9% -1,6% 46,4% 0,9% 16,5%

*Formigó: dades  del  3r tr 2019
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3. El sector de la construcció a Catalunya. Previsions 2020 
 

3.1. Introducció 

L’impacte en un futur immediat de la pandèmia causada pel Covid-19 i la consegüent crisi 
ecònomica i social és difícil d’estimar, perquè el mètodes tradicionals de predicció econòmica 
no serveixen en entorns d’incertesa tan elevats causats per un esdeveniment impredictible i 
sobtat com és una epidèmia global.  

Les implicacions negatives en l’activitat i en les espectatives dels agents de la construcció 
vindran determinats, com és lògic, per la durada i intensitat de la crisi sanitària i dels efectes 
econòmics i socials que se’n deriven. Pel que fa a la crisi sanitària pròpiament, la seva resolució 
dependrà de les mesures farmacològiques (vacunes i medicaments, principalment) que es 
puguin adoptar, del comportament del virus als canvis de temperatura i radiació solar, i dels 
possibles rebrots que es puguin produir. Quant a les conseqüències econòmiques i socials, la 
seva durada i intensitat restarà en funció de la llargada del confinament, de les mesures 
restrictives del contacte personal i de l’efectivitat de les polítiques de manteniment de renda 
per a famílies, treballadors i autònoms, juntament amb els instruments de garantia de liquiditat 
per a les empreses i autònoms. 

No obtant, en aquest entorn d’incertesa, sí que es poden fer estimacions basades en escenaris 
a partir de les estadístiques disponibles i dels efectes de les mesures que s’han pres.  

 

3.2. Estimació de l’impacte del Covid-19 en el sector de la construcció 

El creixement de l’economia catalana durant els darrers sis anys (un 1,9 % el 2019), dins un 

context internacional positiu, havia proporcionat un entorn propici per al desenvolupament del 

sector de la construcció. Tot i la revisió a la baixa de les previsions econòmiques de la zona 

euro, d’Espanya i Catalunya, a causa d’un context internacional menys favorable, els indica-

dors avançats de la construcció feien preveure que el 2020 també seria un bon any per al 

sector. La licitació d’obres i els visats dels col·legis d’aparelladors, mostraven un augment de 

l’activitat de l’edificació pública, de l’obra civil i de rehabilitació d’habitatges; una important 

expansió de la construcció no residencial privada, sobretot en serveis comercials i magatzems, 

oficines i turisme, recreació i esport; i una moderació del creixement de la construcció d’habi-

tatges d’obra nova.  

 

Malauradament, la crisi generada per la pandèmia del Covid-19 ha estroncat aquesta tendèn-

cia positiva. L’obligat confinament de la població i l’aturada o ralentització de bona part de 

l’activitat econòmica no essencial conduirà, previsiblement, el sector de la construcció a la re-

cessió.  

 

Pel que fa a la previsible evolució de la construcció, podem diferenciar clarament dos seg-

ments: la construcció residencial i la no residencial. 
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La construcció residencial depèn de les decisions de despesa de les famílies (i en menor mesura, 

dels inversors), que es tradueix en el nombre de compravendes i concessions d’hipoteques. La 

pèrdua de milers de llocs de treball i, per tant, dels ingressos dels treballadors, sumats a la 

previsible crisi en el sector bancari a causa d’impagaments massius de préstecs, fan preveure 

que aquest mercat romandrà aturat força temps fins que no torni la confiança en l’economia i 

es generi de nou ocupació. 

 

La construcció no residencial engloba l’edificació no residencial (locals comercials, oficines, ma-

gatzems, turisme, recreació i esports, agraris i ramaders, serveis de transport, etc) i l’obra pú-

blica (excepte l’habitatge protegit). La construcció privada no residencial acostuma a anar en 

paral·lel als cicles d’inversió empresarial, que depenen de factors com el cost de finançament, 

el nivell d’utilització de la capacitat productiva i dels beneficis empresarials. L’obra pública, en 

canvi, depèn de la situació de les finances públiques i de les polítiques de despesa de les diverses 

administracions. 

 

Pel que fa a l’edificació no residencial, l’aturada de l’economia catalana i bona part de la global, 

que s’enfronta a una situació sense precedents, fa preveure que els agents inversors aturin els 

projectes en marxa que estiguin menys avançats i descartin iniciar-ne de nous fins que no mi-

llorin la confiança i les expectatives d’una nova embranzida econòmica. 

 

La rehabilitació, destinada a habitatge com a altres usos, experimentarà una situació similar i 

també s’anirà reactivant a poc a poc, un cop s’aixequin les mesures d’excepcionalitat, en aquells 

projecte de més ràpida rendibilització.  

  

L’obra pública es veu molt afectada habitualment pels cicles electorals i l’aprovació o no de 

pressupostos. A aquestes dinàmiques se li ha d’afegir ara un fet imprevist, com ho és una pan-

dèmia, que ha obligat a aturar parcialment l’activitat econòmica, amb la consegüent pèrdua de 

llocs de treball, empreses i ingressos fiscals. Les administracions públiques hauran de dedicar 

una part molt important dels seus pressupostos a ajudar les famílies i les empreses i, previsible-

ment, la inversió en obra pública disminuirà, com va succeir durant la darrera crisi iniciada el 

2008, a diferència d’altres països que l’han usat amb efectivitat com a mesura anticíclica per 

generar activitat econòmica i llocs de treball. 

 

Malgrat que l’Estat espanyol pateix ja d’un pronunciat dèficit fiscal (2,7% del PIB el 2019) i d’un 

alt endeutament (95,5% del PIB), serà necessari que s’apliquin polítiques fiscals expansives per 

revertir la crisi econòmica i climàtica i, alhora, que s’augmenti l’eficiència de la despesa. Una de 

les mesures més eficaces i de ràpida aplicació per reactivar l’economia, una vegada represes  

totes les obres públiques aturades, és avançar les licitacions futures i que el conjunt de les 

Administracions Públiques, europees, estatals, autonòmiques i locals, realitzin un esforç inver-

sor planificat, recurrent, ordenat en el temps, prioritzant les inversions en infraestructures i 

equipaments en funció del seu retorn econòmic, social i mediambiental. El Pla de Recuperació 
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ha de permetre reactivar el sector de la construcció, i de tots aquells que en depenen, preser-

vant les empreses, creant ocupació i, en definitiva, rellançar la nostra economia utilitzant al 

màxim els recursos públics i, mitjançant les CPP, els privats. 

 

Per altra banda, l’Administració General de l’Estat hauria d’aprovar els seus pressupostos a fi 

d’evitar que es retardin més les aplicacions pressupostàries destinades a inversió perquè, en 

cas contrari, la seva tramitació és més complexa administrativament i es demora en el temps. 

El Parlament de Catalunya va aprovar els de la Generalitat el 24 d’abril, però ja s’estan modifi-

cant per adaptar-los a les necessitats provocades per la crisi.  

 

En conclusió, les expectatives del sector de la construcció per al 2020 eren relativament bones, 

malgrat que encara no havia sortit plenament de la crisi que es va iniciar el 2008 i que les pre-

visions indicaven un refredament de l’economia, però s’han vist estroncades per un fet impre-

visible com ho és una pandèmia global.  

 

D’acord amb les previsions de les principals entitats de previsió, la inversió en construcció po-

dria caure a Espanya i a Catalunya entre un 20% i un 25% l’any 2020, i creixeria un 6-7% l’any 

2021. La durada de la crisi en la construcció i la seva intensitat, però, estarà condicionada pel 

ritme de la represa de les obres, la resposta mèdica al Covid-19 i les mesures econòmiques que 

adoptin les diverses administracions.  

 

Sense un adequat recolzament, les empreses esgotaran els seus recursos molt ràpidament i, 

com a conseqüència, es destruiran milers d’empreses i llocs de treball, danyant la cadena de 

valor de la construcció durant molts anys (vegeu a l’Annex Preservar les empreses, preservar 

l’ocupació. Proposta de mesures urgents. 23 d’abril 2020). La construcció és un sector amb alt 

retorn econòmic i social que juga un paper fonamental  per a la recuperació econòmica i per a 

fer front al canvi climàtic. 
 

3.3. Previsions econòmiques  

La Comissió Europea estima que el PIB de l’economia espanyola disminuirà un 9,4% l’any 2020 
(per augmentar un 7,0% el 2021) per la crisi generada pel coronavirus, i que la desocupació pot 
arribar fins el 18,9% (17% el 2021). Així mateix, preveu que el dèficit públic arribi al 10,1% (6,7% 
el 2021), només superat per Itàlia. Pel que fa al deute públic, Brussel·les preveu que enguany 
es dispararà fins al 115,6% del PIB (113,7% el 2021). 

Pel que fa a la inversió en construcció, seguint amb les previsions de la Comissió Europea, 
aquesta caurà una 20,1% el 2020, quan estava previst un creixement del 2,5%, i creixeria un 
9,0% el 2021. 

El 30 d’abril, el Govern espanyol va en enviar el Programa d'Estabilitat al Consell de Ministres 
de la Unió Europea i a la Comissió Europea, juntament amb el Programa Nacional de Reformes 
d'Espanya. El Programa recull el nou escenari macroeconòmic i fiscal d'Espanya derivat de les 
mesures establertes en l'Estat d'alarma i de les actuacions aprovades per mitigar l'impacte 
econòmic i social del coronavirus. 
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D’acord amb aquest programa, el Govern espanyol preveu per al 2020 una caiguda del PIB del 
9,2% i un augment del 6,8% el 2021. S'espera, a més, que el 2020 el dèficit arribi a l'10,34% 
(115.671 milions d’euros) i el deute fins al 115,5% de l'PIB. La inversió també registraria una 
significativa caiguda, del 25,5%. Per components, la inversió en béns d'equip anotaria la major 
contracció, seguida per la inversió en construcció d'habitatges. El 2021 augmentaria, però, d’un 
17%. Pel que fa a la inverisó pública, aquesta arribaria al 2,6% del PIB el 2020. 

La formació d'bruta de capital, la inversió, es veurà afectada per l'efecte de la reversió de l'AP-
4 i part de l'AP-7 a 2020 per import de 1.745 milions. Descomptat aquest efecte, en termes 
generals aquesta rúbrica augmenta un 7,55%, a causa fonamentalment del descens de la 
despesa derivada de la paralització de les obres i l’alentiment dels projectes, i es veurà 
previsiblement compensat amb el major despesa en béns d'equip per a hospitals necessaris per 
combatre el excés de pacients com a conseqüència de la pandèmia, així com pel increment de 
les Inversions Financerament Sostenibles en l'àmbit de les Entitats Locals.7 

Quant es consolidi la fase de reactivació econòmica, el Govern pretén continuar treballant, 
juntament amb els agents socials i el conjunt de partits polítics, en un Pla de reconstrucció que 
pivota en la construcció i les energies renovables que inclogui un conjunt d'inversions i 
reformes per tal de aconseguir un creixement econòmic sostenible i inclusiu, en línia amb les 
recomendaciones del Semestre Europeu8, amb les prioritats de la Comissió Europea i amb la 
necessitat d'articular un pla de recuperació econòmica per al conjunt de la UE que permeti 
finançar les inversions necessàries per avançar cap a un nou model de creixement.9 

A més, segons el Govern espanyol, serà necessari un gran volum d'inversió per impulsar la 
reactivació i la recuperació econòmica quant es consolidi la desescalada, en un context en el 
que la resposta a l'emergència sanitària, econòmica i social ha suposat un augment de la 
despesa pública i una caiguda dels ingressos. Per a això, estima que és necessari establir un 
Fons de Recuperació conjunt, que compti amb un volum de fons via transferències adequat a 
les necessitats d'un xoc tan profund i que tingui en compte el impacte relatiu de l'Covid-19 en 
cada Estat membre. Mitjançant aquest Fons han de poder-se finançar, durant els propers dos o 
tres anys, programes de rellançament de l'economia basats en la transició ecològica i la 
revolució digital, l'autonomia de la indústria europea o el suport a sectors molt afectats com el 
turisme o el transport. Segons l’opinió del Govern espanyol, el finançament d'aquests fons s'ha 
d'articular a través d'emissions conjuntes de deute, per assegurar una recuperació en les 
mateixes condicions per a tots els estats, que no augmenti les divergències entre les economies 
europees.  

El Pla de reconstrucció es solapa amb diversos plans ja existents o que s’estan elaborant i encara 
no està clar com es finançarà. En compareixença del Ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del 

                                                           
7 Segons el Real Decreto-Ley 8/2020, i completat en el Real Decreto-Ley 11/2020, les entitats locals podran destinar 
el superàvit de 2019 a 2020, per a finançar despeses d'inversió inclosos en la política de despesa 23, "Serveis Socials 
i promoció social ", per finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionades pels serveis 
socials d'atenció primària i atenció a la dependència. 
8 El Semestre Europeu és un cicle de coordinació de les polítiques econòmiques i pressupostàries dins de la UE. 
Forma part de el marc de governança econòmica de la Unió Europea. Se centra en els primers sis mesos de cada 
any, per aquest motiu es denomini «Semestre». Durant el Semestre Europeu dels estats membres ajusten les seves 
polítiques pressupostàries i econòmiques als objectius i normes acordats a escala de la UE. 
9 Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2020 
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Congreso del 27 d’abril va esmentar que la construcció i l’habitatge són palanques per a la 
recuperació econòmica, donen una oportunitat per a la reconstrucció, però que a causa de la 
tensió en les finances públiques, pel doble efecte de l'activació dels estabilitzadors automàtics 
i el finançament d'una ambiciosa política de protecció de rendes, el finançament de la política 
d'inversió pública exigirà l'aprovació d'un generós Pla de Reconstrucció europeu.10 11 

La Generalitat de Catalunya, per la seva part, analitza diversos escenaris en les seves previsions 
macroeconòmiques12. En l’escenari més pessimista (E2), s’assumeix una resposta menys 
contundent de les autoritats fiscals, la qual es tradueix en efectes més permanents de la crisi 
sobre l’ocupació i el teixit empresarial i en una caiguda del PIB de Catalunya d’un 8,8 % el 2020 
i una recuperació del 5,1% del PIB el 2021. Així mateix, la inversió cauria un 20,3% el 2020 i 
augmentaria un 5,9% el 2021. Es perdrien 261.800 llocs de treball el 2020 i se’n generarien 
92.500 el 2021.  

Es preveu que a finals de juliol la Generalitat tingui enllestit el seu pla de reconstrucció 
econòmica, que està redactant el Comitè Tècnic per a l'elaboració del Pla per a la reactivació 
econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (CORECO). La seva 
activitat abasta dues línies de treball. La primera té un caràcter operatiu i es centra en 
actuacions d’emergència per minimitzar l’impacte econòmic i social de la crisi. La segona línia 
de treball incorpora actuacions de caràcter estratègic orientades a estimular els sectors amb 
major capacitat de creixement, accelerar la creació d’ocupació, atraure noves inversions i 
avançar cap a un desenvolupament més sostenible. En aquesta segona línia de treball 
s’emmarca la redacció del pla de reconstrucció, que tindrà com a eixos vertebradors l’Agenda 
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. A més del pla de 
reconstrucció, el Comitè també estudiarà i avaluarà els plans sectorials específics per als sectors 
mes afectats per la pandèmia. 13 

 

3.4. Indicadors de la construcció més recents 

Segons la Comptabilitat nacional trimestral d’Espanya que publica l’Instituto Nacional de 
Estadística (INE), la inversió en construcció va caure, el primer trimestre del 2020, un 11,9% 
interanual i un 9,6% intertrimestral. Després de les Activitats artístiques, recreatives i altres 
serveixs i Comerç, transport i hosteleria, la construcció és el sector més afectat per la crisi, amb 
una caiguda del valor afegit del 8,1%. 

Pel que fa a Catalunya, l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) estima que el valor afegit 
de la construcció ha caigut, el primer trimestre del 2020, un 8,2% interanual i seria el sector 
més perjudicat dels quatre principals. 

                                                           
10 https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-27042020-1753  
11 El 18 de maig França i Alemanya acordaven un fons de reconstrucció de 500 bilions d’euros per a distribuir-los 
entre els paios més afectats pel Covid-19 en forma de subvencions. També s’usarà per inversions verdes. 
12 Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2020 i 2021. Abril 2020. 
13 http://economia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385812  
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L’aturada de les obres durant la segona quinzena de març i el mes d’abril ha tingut una forta 
incidència en el nombre d’empreses inscrites a la Seguretat Social a Catalunya. Només en un 
mes (març respecte a febrer) el sector de la construccio ha perdut 1.779 empreses inscrites, el 
7,6% del total (de desembre a abril la diminució d’empreses ha estat de 1.774 i el mateix 
percentatge de variació). Dels quatre grans sector econòmics, la construcció és el més afectat 
proporcionalment durant la primera fase de la crisi. Els serveis, com ara com Activitats 
artístiques, recreatives i altres serveis, així com comerç, transport i hosteleria també han estat 
molt perjudicats, com hem vist més amunt, per les mesures de distanciament social, però en 
encabir-se al suprasector serveis, on hi ha un alt percentatge de teletreball, aquest fet no és tan 
aparent.  

 

 

EMPRESES INSCRITES A LA SEGURETAT SOCIAL

Agrari Indústria Construcció Serveis TOTAL

Desembre del 2019 6.872            21.081         23.481         179.405       230.839       

Abril del 2020 6.937            20.521         21.707         169.455       218.620       

Distribució nombre d'empreses desembre 2020 3,0% 9,1% 10,2% 77,7% 100,0%

Variació abril 2020/desembre 2019, en % 0,9% -2,7% -7,6% -5,5% -5,3%

Variació en nombre d'empreses abril 2020-

desembre 2019 65 -560 -1.774 -9.950 -12.219 

Distribució diminució empreses abril 2020 -0,5% 4,6% 14,5% 81,4% 100,0%

Font: CCOC amb dades del Ministerio de Trabajo y Economía Social
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Font: CCOC amb dades del Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 

El mes de març, el sector de la construcció a Catalunya va perdre 15.915 treballadors afiliats al 
Règim General de la Seguretat Social (variació respecte a febrer), una disminució de l’11,2% 
(l’hosteleria, per exemple, ha caigut en el mateix periode un 12,8%). El mes d’abril, amb l’inici 
progressiu de les obres, s’han afiliat 1.134 treballadors més i el nombre total d’afiliats ascendeix 
a 127.254 (darrer dia del mes).  

 

 

Font: CCOC amb dades del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
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Font: CCOC amb dades del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Durant els mesos de març i abril, el nombre d’autònoms afiliats a la Seguretat social en el sector 
de la construcció a Catalunya ha caigut en 948 persones i, a 30 d’abril, el nombre total ascendia 
a 67.404, un 1,4% menys que a febrer i 0,8% menys que l’abril de l’any passat. 

 

 

Font: CCOC amb dades del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 

El nombre d’aturats registrats entre març i abril ha augmentat en 8.968 persones i acumula un 
total de 32.290 treballadors aturats. Encara manca registrar un nombre elevat de treballadors 
sense ocupació perquè, en no poder cercar feina activament a causa del confinament, que és 
un requisit necessaris per considerar-los aturats, encara no se’ls inclou en l’estadística oficial.  
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Font: CCOC amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

 

Font: CCOC amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTE) a Catalunya, a 7 de maig, han ascendint 
en el sector de la construcció a 7.807 expedients, dels quals 7.313 per força major14 i 494 per 
altres causes, que afecten a 45.593 treballadors, una tercera part dels afiliats. Cal recordar que 
aquests treballadors consten d’alta com a afiliats al Règim General de la Seguretat Social perquè 
se suspèn temporalment el contracte de treball o es redueix la jornada de treball de les 
persones contractades per l’empresa. En ser una mesura temporal, l'empresa no haurà 
d'abonar cap indemnització a les persones treballadores afectades, i no interfereix amb el seu 
dret a percebre les prestacions de desocupació que s’escaiguin. En casos d'empreses amb 

                                                           
14 Es considera que són una causa de força major les circumstàncies derivades de la pandèmia per SARS-CoV-2 i, 
en particular, el fet que la declaració de l'estat d'alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l'estat d'alarma) no permeti a l’empresa desenvolupar la seva activitat. 
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centres de treball situats en una sola comunitat autònoma, l'autoritat laboral davant la qual cal 
presentar l’ERTO serà la que fixi aquesta comunitat. El Ministeri de Treball i Economia Social 
només és competent per a la tramitació d’ERTO que afectin treballadors i treballadores que 
presten serveis en centres de treball de més d'una comunitat autònoma. 

 

 
 

L’Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEA) es va situar en el nivell 95,5 en el segon 
trimestre de 2020, el valor més baix des del començament de la sèrie el 2013, i inferior en 
gairebé un 27% al del trimestre anterior. Les fortes caigudes van ser generalitzades en tots els 
sectors, i particularment en hostaleria i transports (-32,4%) i en la construcció (-29,3%). 

Entre gener i abril del 2020 s’han licitat 723 obres per un import de 284,7 milions d’euros, 445 
milions menys que en el mateix període de l’any passat (-61%). A partir de la segona quinzena 
de març, la licitació cau dràsticament a conseqüència de l’estat d’alarma i el confinament de la 
població. 

 

 

EXPENDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ (ERTE). CATALUNYA

A 14 de maig 2020 Agrari Indústria Construcció Serveis
Sense 

especificar
TOTAL

Expedients 705               8.315            7.807            78.875         1.265            96.967         

Treballadors 3.982            142.514       45.593         503.993       17.421         713.503       

Distribució Expedients 0,7% 8,6% 8,1% 81,3% 1,3% 100,0%

Distribució Treballadors 0,6% 20,0% 6,4% 70,6% 2,4% 100,0%

Font: CCOC amb dades de l'Observatori del Treball.
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LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. Data publicació. Sense IVA

Administració Obres/lots Pressupost M€ Obres/lots Pressupost M€ % nombre % M€

Central 56 219,2 27 24,8 -52% -29 -89% -194,4

gen 12 42,0 8 3,1 -33% -4 -93% -38,9

febr 18 65,9 9 12,7 -50% -9 -81% -53,2

març 16 12,2 9 8,4 -44% -7 -31% -3,8

abr 10 99,1 1 0,6 -90% -9 -99% -98,5

Generalitat 227 162,2 150 85,9 -34% -77 -47% -76,3

gen 34 24,4 46 25,7 35% 12 5% 1,3

febr 37 44,6 42 27,7 14% 5 -38% -16,9

març 84 36,1 47 24,8 -44% -37 -31% -11,3

abr 72 57,1 15 7,6 -79% -57 -87% -49,4

Local 1171 347,8 546 174,0 -53% -625 -50% -173,8

gen 277 75,8 218 39,1 -21% -59 -48% -36,7

febr 270 56,8 165 84,7 -39% -105 49% 27,8

març 331 91,9 138 44,8 -58% -193 -51% -47,2

abr 293 123,3 25 5,5 -91% -268 -96% -117,7

TOTAL 1454 729,1 723 284,7 -50% -731 -61% -444,5

2019 2020
Variació 

obres/lots

Variació 

Pressupost

 

 

LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES GENER-ABRIL 2020. Per data de publicació. Sense IVA

Organisme Obres/lots Pressupost

BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.BIMSA 11 22.915.800,98

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 31 21.598.403,78

F.G.C. 48 21.589.473,42

ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT (ATL) 7 15.345.118,84

INST. MUN. HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA 2 12.685.667,90

CONSORCI AIGÜES TARRAGONA 6 10.998.111,57

AENA 1 9.137.727,45

FERROCARRIL METROP. BCN, SA 21 8.990.274,44

CIMALSA 2 7.739.356,85

CONSORCI ZONA FRANCA BCN 2 6.899.243,31

IMPSOL 2 6.820.926,05

UNIV. BARCELONA 7 6.293.374,68

AGENCIA CATALANA AIGUA (ACA) 8 5.776.287,22

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM) 13 4.838.804,67

AUTORITAT PORTUARIA  TARRAGONA 5 3.558.774,94  

 

En el següent quadre podem veure una síntesi de les previsions dels principals organismes per 
a PIB, inversió en construcció i dèficit.  
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3.5. Proposta de mesures urgents per preservar les empreses i l’ocupació 

 

El 23 d’abril la Cambra de Contractistes va difondre el document “Preservar les empreses, 
preservar l’ocupació. Proposta de mesures urgents” en el qual es demanava l’adopció d’un 
conjunt de mesures per a poder dur a terme de forma adequada i continuada l’activitat 
constructora, preservant les empreses i l’ocupació, encaminades a atenuar l’impacte de 
l’aturada de l’activitat i a facilitar la reactivació del sector en un context complex que res no té 
a veure amb condicions existents en el moment de contractar les obres (vegeu Annex 1). 

 

 

ANNEXOS 

 Preservar les empreses, preservar l’ocupació. Proposta de mesures urgents 

 Informe de Licitació Catalunya 2019 

 La Concurrència en el Mercat d’Obra Pública a Catalunya 2019 

PREVISIONS ECONÒMIQUES PER A ESPANYA
Variació mitjana anual en percentatge

Entitat 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Analistas Financieros Internacionales (AFI) -8,9 6,2 -7,9 2,9 -10,0 -6,8

Axesor -10,8 6,9 -15,2 7,5 -9,5 -6,3

BBVA Research -8,0 5,7 -31,6 1,9 -10,8 -6,6

CaixaBank Research -7,2 6,9 -16,9 10,3 -9,8 -6,0

Cámara de Comercio de España -10,6 4,3 -22,7 -3,4 -10,1 -7,4

Cemex -9,5 5,0 -10,5 5,5 -11,5 -7,0

Centro de Estudios Economía de Madrid (CEEM-URJC) -9,2 6,8 -18,0 8,0 -11,2 -7,0

Centro de Predicción Económica (CEPREDE-UAM) -6,6 6,3 -6,9 5,1 -7,7 -4,4

CEOE -10,2 5,9 -25,1 9,0 -11,0 -7,0

Equipo Económico (Ee) -10,0 7,2 -22,6 8,3 -14,1 -8,6

Funcas -8,4 6,0 -16,6 2,2 -10,4 -6,7

Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE-UCM) -8,5 5,6 -20,3 5,4 -10,2 -6,5

Instituto de Estudios Económicos (IEE) -11,0 5,5 -26,4 9,2 -11,5 -7,5

Intermoney -9,4 6,8 -19,6 6,8 -11,3 -7,2

Mapfre Economics -8,2 1,7 -- -- -7,6 -7,4

Repsol -11,9 9,5 -26,8 6,5 -14,0 -10,5

YGroup Companies -13,0 6,5 -35,0 15,0 -14,0 -9,0

Universidad Loyola Andalucía -9,8 7,2 -26,8 12,3 -10,5 -6,3

CONSENS (MITJANA) -9,5 6,1 -20,5 6,6 -10,8 -7,1

Màxim -6,6 9,5 -6,9 15,0 -7,6 -4,4

Mínim -13,0 1,7 -35,0 -3,4 -14,1 -10,5

Font: adaptat de Funcas. Maig 2020.

PIB
Inversió 

Construcció  

Saldo AA.PP.        

(% del PIB)
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PRESERVAR LES EMPRESES, PRESERVAR L’OCUPACIÓ. 

Proposta de mesures urgents 

 

1.- Introducció 

Les empreses constructores, subcontractistes i proveïdores de materials i serveis de la 

construcció han estant molt afectades per l’aturada de l’activitat derivada de la crisi sanitària 

provocada pel Covid-19. En un mes, la construcció ha perdut l’11,2% dels treballadors (la 

caiguda dels serveis, per exemple, ha estat del 4,9%) i el 7,6% de les empreses, i és el sector més 

perjudicat  proporcionalment1. Així mateix, a 21 d’abril, s’han presentat ja 7.477 expedients de 

regulació temporal d’ocupació que afecten a 44.201 treballadors. S’estima que, des de 

l’aixecament parcial del confinament, les obres no essencials s’han reprès, en diversos graus 

d’intensitat, en un  80% de les obres de l’Administració General de l’Estat, un 70% de les obres 

privades i un 50% de la resta d’obres de les administracions locals. Les obres de la Generalitat i 

de molts ajuntaments, com el de Barcelona, encara no s’han reactivat.  

El sector de la construcció, es un sector intensiu en capital, que necessita liquiditat per mantenir 

la cadena de pagaments i, per això, depèn molt de les línies de crèdit i dels avals. A causa de 

l’aturada de l’activitat i dels ingressos, la seva situació de tresoreria s’està deteriorant 

ràpidament especialment en les petites i mitjanes empreses. Per això, cal que les mesures 

pal·liatives s’apliquin amb l’agilitat i intensitat suficient per mantenir la producció de les 

empreses i els llocs de treball, tot evitant les fallides .  

Per tot això és essencial reprendre les obres progressivament, en funció de llurs circumstàncies 

concretes, assegurant les condicions sanitàries per a evitar el contagi del personal de les obres 

Per a poder dur a terme de forma adequada i continuada l’activitat constructora, preservant les 

empreses i l’ocupació, cal adoptar un conjunt de mesures encaminades a atenuar l’impacte de 

la recent aturada de l’activitat i a facilitar la reactivació del sector en un context complex que 

res no té a veure amb condicions existents en el moment de contractar les obres. 

2.- Mesures per atenuar l’impacte de l’aturada de les obres de construcció: 

2.1 Tramitació àgil i eficient dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per 

causa de força major com a conseqüència de la paralització de generalitzada de les obres 

ordenada per les Administracions Públiques i la manca d’abastiments al mercat. Cal evitar 

situacions d’inseguretat jurídica que es concretin en la imposició de sancions a les empreses. 

 

                                                             
1 Variació a 31 de març d’enguany respecte el 29 de febrer del nombre d’empreses i treballadors inscrits 
a la Seguretat Social a Catalunya. Font: Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social. 39



  

 

 

 

2.2 La tramitació i pagament àgil de les darreres certificacions emeses per les empreses per 

tal d’assegurar el flux de pagament a les empreses. Evitar els endarreriments o aturades en 

els circuits administratius habituals de pagament de les certificacions. 

2.3 Pagament de bestretes a compte de les certificacions futures de les obres en curs i també 

d’aquelles obres adjudicades encara no iniciades, per tal de facilitar la liquiditat de les 

empreses. 

2.4 Agilitzar la tramitació i pagament de les indemnitzacions derivades de la suspensió dels 

contractes d’obres garantint el pagament total de les despeses reals derivades de la 

suspensió de les obres. En aquells casos en que estigui previst, fer puntualment el pagament 

de bestretes a càrrec de les corresponents indemnitzacions per tal de facilitar la continuïtat 

de les empreses  

2.5 Adaptar els contractes en vigor a la realitat generada per l’actual situació de crisi 

sanitària, tenint en compte no tan sols els efectes concrets derivats en la suspensió de 

l’activitat, sinó també les condicions en que s’haurà de desenvolupar l’obra fins a la seva 

finalització –terminis, procediments de treball, condicions sanitàries, dificultats 

d’abastiments, restriccions de circulació de persones i bens, ...-. 

 

3.- Mesures per promoure la reactivació del sector de la construcció. 

3.1 Adoptar les mesures necessàries per reiniciar les obres el més aviat possible en 

condicions adequades. 

3.2 Reprendre de forma immediata els procediments de licitació i adjudicació de les obres 

per tal d’evitar una parada en l’activitat, i accelerar els expedients de licitació per tal de 

recuperar el ritme inversor previst i acomplir les previsions de licitació previstes per aquest 

any. 

3.3 Facilitar i simplificar al màxim la tramitació dels permisos i llicències necessàries per a 

l’execució de les obres a fi i efecte de corregir els efectes de l’aturada en la seva tramitació 

com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma. 

3.4 Accés fàcil i ràpid als ajuts financers i altres mesures per assegurar la liquiditat de les 

empreses (finestreta única) evitant obstacles burocràtics i la imposició de condicions 

accessòries que dificultin l’accés de les empreses als mateixos. 

3.5 Acordar una moratòria en el pagament dels impostos durant un termini de 6 mesos i, 

posteriorment, permetre el seu pagament fraccionat en funció de les circumstàncies per tal 

d’evitar el col·lapse de les empreses i que aquestes tinguin la necessària liquiditat. I també 

accelerar les devolucions fiscals pendents. 
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3.6 No considerar en cap cas el contagi com a accident de treball, en tant que suposa 

imposar a les empreses tota una sèrie de responsabilitats de tot tipus derivades d’una 

qüestió que es estrictament sanitària i per tant aliena a l’activitat de l’empresa.  

3.7 Elaborar immediatament un Pla Especial d’Inversions en infraestructures i 

equipaments per generar activitat econòmica i llocs de treball a mig i llarg termini. El pla 

haurà d’indicar clarament la forma de finançar-lo.  

3.8 Aprofitar al màxim les possibilitats que donen de realitzar CPP com a eina per anticipar 

i realitzar inversions públiques. 

 

Barcelona a 23 d’abril de 2020 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Via Laietana 32, 3a planta 

Tel.: 93 467 52 86 
Fax: 93 467 53 17 
08003 BARCELONA 41
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Informe de Licitació d’Obres i Serveis 

Catalunya 2019 

 
 

 La licitació oficial d’obres a Catalunya augmenta un 17%, l’any 2019, 
assolint 1.947 milions d’euros, xifra molt inferior encara a la mitjana 
històrica. 
 

 Per a una bona gestió de la inversió pública, aquesta ha d’ésser estable 
i previsible i, per això, és important que cada administració aprovi els 
seus pressupostos. 

 

 La licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que 
requereix Catalunya per satisfer les seves necessitats en 
infraestructures econòmiques i socials hauria de ser, aproximadament, 
del 2,2% del PIB (uns 5.400 milions anuals), d’acord amb la mitjana 
històrica dels principals països europeus. 

 

La licitació1 oficial d’obres a Catalunya augmenta el 2019 un 17% respecte el 2018, 
assolint 1.947 milions d’euros. L’activitat de l’obra civil, que representa el 57% del total,  
s’incrementa en un 20%, i la de l’edificació, un 13%.  

Aquest import és lluny de la mitjana dels darrers vint anys, uns 3.750 milions anuals, a 
preus constants. Per això, el baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit d’inversió 
en infraestructures. 
 
L’Administració Local és encara el nivell administratiu més actiu, amb el 45% de tota la  
licitació, 877 milions d’euros, tot i que cau un 18% (186 milions d’euros menys) respecte 
el 2018, any en què aquesta fou de 1.063 milions d’euros. Com és habitual, l’activitat 
licitadora disminueix sensiblement un cop transcorreguts els comicis locals, que l’any 
passat es van celebrar el maig. 

El restant 55% del volum de licitació es distribueix pràcticament a parts iguals entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat.  

L’import licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) ha estat de 551 milions 
d’euros, el 28% del total, amb un augment del 118%, si bé partia d’una activitat 

                                                           
1 Una licitació pública és el procediment mitjançant el qual un comprador públic dóna a conèixer una 
necessitat, d’adquirir un bé, un servei o una obra, i sol·licita a aquelles empreses que la puguin cobrir, i 
que reuneixin els requisits exigits pels plecs, presentin les seves ofertes; les ofertes presentades seran 
seleccionades i avaluades i s’adjudicarà el contracte a aquella que compleixi la millor relació qualitat preu. 
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inusualment baixa els darrers anys. Destaquen com a principals organismes: CILSA, 
Centro Intermodal de Logística S.A, SME, participada en un 51,5% per l’Autoritat 
Portuària de Barcelona, 114 milions d’euros; ADIF-Alta Velocidad, 110; ADIF, 106;  
Dirección General de Carreteras, 66; AENA, 46; i l’Autoritat Portuaria de Tarragona, 43.  

Pel que fa a la Generalitat, la licitació ha augmentat un 46%, amb un import total de  
519 milions d’euros, el 27% del total. Destaquen com a principals organismes: 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U.,  241 milions d’euros;  Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, 60;  Ports de la Generalitat, 46;  i l’Agència Catalana de 
l’Aigua, 40. 

Per altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores 
i els seus grups ha assolit l’any 2019 uns 1.028 milions d’euros. Per administracions, la 
Generalitat ha licitat el 38% del total; l’Administració Local, el 37%; i l’Administració 
Central, el 25%. Els manteniments representen el 88% dels imports totals, seguits de les 
neteges viàries, amb un 6%.  

La CCOC també insisteix en recordar que, per a una bona gestió de la inversió pública, 
aquesta ha d’ésser estable i previsible i, per això, és important que cada administració 
aprovi els seus pressupostos. 

La licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que requereix 
Catalunya per satisfer les seves necessitats en infraestructures econòmiques i socials2, 
presents i futures, hauria de ser, aproximadament, del 2,2% del PIB (uns 5.400 milions 
anuals), d’acord amb la mitjana històrica dels principals països europeus.  

 

Barcelona, 4 de febrer del 2020. 

Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 

                                                           
2 Les infraestructures les podem dividir en econòmiques o directament productives (per exemple, les de transport, 
serveis públics, serveis de telecomunicacions o la gestió del sòl), que afecten directament el procés productiu i la 
productivitat dels factors, i les infraestructures socials (com les educatives, sanitàries, centres assistencials i culturals, 
edificis i equipaments emprats per l’administració), que només participen indirectament en la producció a partir dels 
serveis que ofereixen a la població.  
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2019   

LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER ADMINISTRACIÓ
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 19,3                89,4                184,2              293,0                 293,0                

Trim2 32,7                78,8                217,2              328,8                 621,8                

Trim3 31,4                153,0             216,9              401,3                 1.023,0            

Trim4 134,2              92,7                405,7              632,5                 1.655,6            

Total 217,7              413,9             1.024,0           1.655,6              

2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 49,8                96,4                243,5              389,6                 389,6                

Trim2 57,8                59,2                189,5              306,4                 696,1                

Trim3 80,9                94,8                321,0              496,7                 1.192,7            

Trim4 64,1                105,9             308,6              478,5                 1.671,2            

Total 252,5              356,1             1.062,6           1.671,2              

2019 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 120,1              105,1             224,5              449,7                 449,7                

Trim2 126,0              128,5             265,0              519,5                 969,2                

Trim3 209,0              119,3             184,8              513,1                 1.482,3            

Trim4 96,3                166,3             202,2              464,7                 1.947,0            

Total 551,4              519,1             876,5              1.947,0              

Variació anual, en %

2019/2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 141% 9% -8% 15% 15%

Trim2 118% 117% 40% 70% 39%

Trim3 158% 26% -42% 3% 24%

Trim4 50% 57% -34% -3% 17%

Total 118% 46% -18% 17%

252,5   
356,1   

1.062,6   

1.671,2   

551,4   519,1   

876,5   

1.947,0   

CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL

Licitació Oficial d'Obres. Catalunya 
Per administració. M€

Gener-Desembre 2018 Gener-Desembre 2019

46%118%

17%

-18%
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2019   

LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER TIPUS D'OBRA
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 119,0              174,0             293,0              293,0                 

Trim2 170,5              158,3             328,8              621,8                 

Trim3 162,7              238,5             401,3              1.023,0              

Trim4 276,8              355,7             632,5              1.655,6              

Total 729,0              926,6             1.655,6           

2018 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 182,6              207,0             389,6              389,6                 

Trim2 146,5              160,0             306,4              696,1                 

Trim3 173,7              323,0             496,7              1.192,7              

Trim4 245,6              232,8             478,5              1.671,2              

Total 748,4              922,8             1.671,2           

2019 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 226,3              223,4             449,7              449,7                 

Trim2 241,1              278,4             519,5              969,2                 

Trim3 200,8              312,3             513,1              1.482,3              

Trim4 174,7              290,0             464,7              1.947,0              

Total 843,0              1.104,0          1.947,0           

Variació anual, en %

2019/2018 EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL ACUMULAT

Trim1 24% 8% 15% 15%

Trim2 65% 74% 70% 39%

Trim3 16% -3% 3% 24%

Trim4 -29% 25% -3% 17%

Total 13% 20% 17%

748,4   
922,8   

1.671,2   

843,0   
1.104,0   

1.947,0   

EDIFICACIÓ OBRA CIVIL TOTAL

Licitació Oficial d'Obres. Catalunya 
Per tipus d'obra. M€

Gener-Desembre 2018 Gener-Desembre 2019

13%
20%

17%
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2019   

Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 348 47 58 27 40 112 40 126 60 71 109 43 19 33 31 134 50 58 81 64 120 126 209 96

Generalitat 35 74 248 104 48 127 78 60 35 80 89 94 89 79 153 93 96 59 95 106 105 129 119 166

Adm. Local 185 179 177 206 150 184 103 82 88 117 186 159 184 217 217 406 244 189 321 309 225 265 185 202

Total 568 300 482 337 238 423 220 267 183 267 383 296 293 329 401 633 390 306 497 478 450 519 513 465

0
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Licitació Oficial d'Obres. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense IVA 

Per data publicació anunci.  Per trimestres.

Adm. Central Generalitat Adm. Local Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 2.636,1 1.779,5 1.758,6 279,0 327,3 172,5 420,8 479,7 317,1 283,5 217,7 252,5 551,4

Generalitat 3.161,5 4.369,5 1.488,0 1.771,8 130,4 244,4 117,4 460,8 312,4 297,5 413,9 356,1 519,1

Adm. Local 1.702,8 1.915,7 2.489,9 1.490,1 585,7 380,5 544,5 747,0 519,3 549,5 1.024,0 1.062,6 876,5

Total 7.500,4 8.064,7 5.736,6 3.540,9 1.043,4 797,4 1.082,7 1.687,5 1.148,8 1.130,5 1.655,6 1.671,2 1.947,0

Var. Interanual (Esc. Dreta) 13,3% 7,5% -28,9% -38,3% -70,5% -23,6% 35,8% 55,9% -31,9% -1,6% 46,5% 0,9% 16,5%
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Licitació Oficial d'Obres. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense IVA 

Per data publicació anunci. Per anys.

Adm. Central Generalitat Adm. Local Total Var. Interanual (Esc. Dreta)
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2019   

LICITACIÓ OFICIALS D'OBRES 2019. CATALUNYA. PRINCIPALS ORGANISMES
En milions d'euros corrents. Per data d'anunci. Sense IVA

Nª Organisme Nº d'obres / lots  Pressupost licitat

1 INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 133 241,3                                    

2 CILSA 11 114,5                                    

3 ADIF-ALTA VELOCIDAD 20 110,0                                    

4 ADIF 8 105,7                                    

5 D.G. CARRETERAS 7 66,4                                      

6 INST. MUN. HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA 16 61,9                                      

7 F.G.C. 112 60,0                                      

8 BARCELONA D´INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.BIMSA 69 57,5                                      

9 CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. LOCL AIGÜA (CCB-ELA) 49 48,6                                      

10 PORTS DE LA GENERALITAT 20 45,9                                      

11 AENA 56 45,9                                      

12 AUTORITAT PORTUARIA  TARRAGONA 17 42,6                                      

13 AGENCIA CATALANA AIGUA (ACA) 34 39,8                                      

14 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA 12 38,5                                      

15 VILADECANS MEDITERRÀNIA 10 34,8                                      

16 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 22 23,5                                      

17 GERENCIA DE S. D'INFRAESTRUC. VIÀRIES I MOBILITAT (DIP.BARCELONA) 51 21,6                                      

18 INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME DE BARCELONA (EPEL) 15 19,7                                      

19 IMPSOL 3 18,3                                      

20 RENFE 19 18,0                                      

21 TRANSPORTS DE BARCELONA, SA 28 17,0                                      

22 AJ. DE TARRAGONA 20 16,9                                      

23 INCASOL 18 15,3                                      

24 AJ. DE SABADELL 46 15,2                                      

25 FERROCARRIL METROP. BCN, SA 43 15,0                                      

26 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER 3 14,5                                      

27 INST. CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 81 12,9                                      

28 PROMUSA 3 12,4                                      

29 C.C. BAIX EBRE 1 11,9                                      

30 DIPUTACIÓ TARRAGONA 15 10,9                                      

31 INST. MUN. DE MERCATS DE BARCELONA 28 10,8                                      

32 AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA 10 9,4                                        

33 AJ. DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 10 9,3                                        

34 AJ. DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 32 8,8                                        

35 AJ. DE L' HOSPITALET DE LLOBREGAT 23 8,7                                        

36 DIPUTACIÓ GIRONA 14 8,5                                        

37 PARC ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.U. 4 8,4                                        

38 MERCABARNA S.A. 6 7,6                                        

39 AJ. DE MATARÓ 34 6,8                                        

40 AJ. D' ESPLUGUES DE LLOBREGAT 12 6,6                                        

41 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM) 22 6,6                                        

42 SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 12 6,5                                        

43 AJ. DE SANT BOI DE LLOBREGAT 12 6,4                                        

44 DEP. AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ 9 6,3                                        

45 AJ. DE GRANOLLERS 21 6,2                                        

46 AJ. DE SITGES 6 5,8                                        

47 ENTE PUBLICO RTVE 2 5,7                                        

48 CONSORCI ZONA FRANCA BCN 4 5,7                                        

49 MARINA BADALONA S.A., PORT ESPORTIU I PESQUER. 3 5,3                                        

50 AJ. DE VILA-SECA 6 5,2                                        

ALTRES ORGANISMES 2619 445,7                                    

TOTAL 3831 1.947,0                                
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CCOC-INFORME DE LICITACIÓ 2019   

PRINCIPALS OBRES LICITADES 2019. CATALUNYA
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST 

SENSE IVA
DATA ANUNCI

TIPUS 

D'OBRA
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

1 ADIF MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 98.113.183,27 08-ag-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Ejecución de obra y mantenimiento para la señalización, 

telecomunicaciones fijas y ertms nivel 2 de las rodalies de 

Barcelona, Tram: Manresa-Barcelona Sants-Sant Vicenç de Calders.

2 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 68.802.690,40 22-abr-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración 

del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat.

3 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 47.211.730,00 02-ag-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de una nave logística en la Parcela BZ1 de la Zal Port - 

Ciutat.

4 PORTS DE LA GENERALITAT DEP. P. TERRITORIAL I O.P. GENERALITAT BARCELONA 38.118.856,80 23-jul-19 Obra Civil Concessions Concessions Concessió de serveis amb obres per a l'explotació de la dàrsena 

esportiva del port de Garraf.

5 AUTORITAT PORTUARIA  

TARRAGONA

MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA 34.599.994,30 08-des-19 Obra Civil Obres Portuaries (excepte 

terminals)

Ports Proyecto constructivo del Muelle Baleares Fase 1 a Tarragona.

6 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 33.930.826,56 08-febr-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de dos naves logísticas en las parcelas ZAM y 24.2 de 

la ZAL Port (Prat), LOT 1: Construcción de una nave logística en la 

parcela ZAM de la ZAL Port (Prat).

7 VILADECANS MEDITERRÀNIA VILADECANS MEDITERRÀNIA LOCAL BARCELONA 31.089.040,43 30-jul-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obres d'urbanització necessaries per al desenvolupament 

urbanístic de la modificació del pla parcial "Sector Llevant" a 

Viladecans.

8 CONSORCI D'EDUCACIÓ DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA GENERALITAT BARCELONA 28.800.000,00 13-febr-19 Edificació Docents No residencial Acord marc - homologació d'empreses d'empreses per a la 

realització de les obres necessàries als equipaments educatius del 

CEB, necessàries per garantir la nova escolarització anual i 

consistents en nova construcció, ampliació, reforma i/o adequació

9 CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. 

LOCL AIGÜA (CCB-ELA)

CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. 

LOCL AIGÜA (CCB-ELA)

LOCAL GIRONA 25.504.315,00 30-des-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Lot 2. Zona centre 2 i sud. Servei d'explotació, conservació, 

manteniment i millores dels sistemes de sanejament en alta 

gestionats pel Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua 

(CCB-ELA)

10 BARCELONA 

D´INFRAESTRUCTURES 

MUNICIPALS, S.A.BIMSA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 23.575.010,83 18-abr-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obres corresponents al projecte d'adaptació a la ITT i ajustos de les 

instal·lacions i acabats dels túnels viaris a la plaça de les Glòries de 

Barcelona, amb mesures de ci¡ontractació pública sostenible.

11 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL ALTRES 22.699.738,47 02-gen-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Acondicionamiento de la carretera N-II. Tramo Tordera-Maçanet de 

la Selva. Provincias de Barcelona y Girona.

12 CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. 

LOCL AIGÜA (CCB-ELA)

CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. 

LOCL AIGÜA (CCB-ELA)

LOCAL GIRONA 21.342.456,00 30-des-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Lot 1. Zona nord i centre 1. Servei d'explotació, conservació, 

manteniment i millores dels sistemes de sanejament en alta 

gestionats pel Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua 

(CCB-ELA)

13 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT GIRONA 20.581.859,10 23-des-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Lot 1. Obra civil. Execució de les obres del projecte constructiu de 

millora general. Condicionament. Corredor Brugent - Ter. Variant 

d'Anglès. De la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-141e, PK 

101+150. Tram: Anglès.

14 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 17.779.012,00 10-abr-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de una nave  de frío en la parcela 23.2 de la ZAL Port 

(Prat).

15 ÀREA METROPOLITANA DE 

BARCELONA

A.M.B. LOCAL BARCELONA 17.135.610,64 21-juny-19 Obra Civil Plantes de tractament de 

residus sòlids urbans i 

abocadors

Medi Ambient Obres de clausura de l'abocador de Vall de Joan, al terme municipal 

de Begues.

16 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 16.998.028,77 05-abr-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres de construcció d'un edifici de 108 habitatges, locals i 

aparcaments als carrers C/ Cal Cisó núm. 49-51 i Pontils núm. 10 

del barri de la Marina del Prat Vermell Sector 10 P24 de Barcelona.

17 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 16.282.422,02 16-des-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obras de construcción de un edificio de 152 viviendas, 

aparcamiento y casal para gente joven, en la calle Antonio 

Santiburcio, 4-10 de Barcelona.

18 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA 15.346.409,55 30-des-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

30.1020/19-2; 51-L-0106. Ejecución de diversas operaciones de 

conservación y explotación en las carreteras del sector L-01. 

Provincia de Lleida.

19 AJ. DE TARRAGONA LOCAL TARRAGONA 15.229.268,54 28-març-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Obres compreses en el projecte d'urbanització del PPU-10. Autovía 

de Reus.

20 BARCELONA 

SUPERCOMPUTING CENTER

BARCELONA 

SUPERCOMPUTING CENTER

CENTRAL BARCELONA 14.000.000,00 30-maig-19 Edificació Altres No residencial Contratación del servicio de redacción de los proyectos técnicos y 

la construcción del nuevo Site para la ubicación del Marenostrum 

5.

21 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 12.957.738,61 17-gen-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Obres de ejecución del proyecto de instalaciones de seguridad y 

comunicaciones ferroviarias en fase provisional y definitiva de las 

línias de red convencional en las obras de la estructura y los 

accessos, en la Estación de la Sagrera.
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Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST 

SENSE IVA
DATA ANUNCI

TIPUS 

D'OBRA
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

22 IMPSOL A.M.B. LOCAL BARCELONA 12.950.460,20 09-abr-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Contrato de obras para la construcción de viviendas protegidas 

(VPO) sector Pla de Ponent B2 en el municipio de Gavà.

23 C.C. BAIX EBRE C. COM. BAIX EBRE LOCAL TARRAGONA 11.878.165,12 13-nov-19 Obra Civil Xarxes de proveïment i 

sanejament, claveguerams

Obres Hidràuliques Serveis de clavegueram i eliminació de deixalles: serveis de 

sanejament i serveis similars de la Comarca del Baix Ebre (Ametlla 

de Mar, l'Ampolla, El Perelló, Tortosa-Roquetes, Deltebre, 

Camarles, Marina Sant Jordi, L'Aldea, Alfara de Carles, Benif.

24 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA 10.375.232,84 07-nov-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación 

en las carreteras del sector T-04. Provincia de Tarragona.

25 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT GIRONA 9.753.176,71 17-juny-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. 

Seguretat viària. Millores de seguretat i reestudi de la secció 

transversal. Carretera C-66, PK 41+900 AL 50+450. Tram: Cornellà 

de Terri-Serinyà, LOT 1: Obra Civil.

26 INST. MUN. HABITATGE I 

REHABILITACIO DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 9.737.515,23 01-ag-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Obres construcció d'un edifici de 48 habitatges, un casal de barri i 

un aparcament al carrer Puigcerdà, 100-104 i d'un edifici de 27 

habitatges, un local i un aparcament al carrer Maresme, 89-93.

27 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 9.041.619,94 24-des-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Lot 1. Obra civil. Execució de les obres de Millora general. Tercer 

carril calçada sentit sud a la carretera C-17, del PK 14+700 al 

18+700. Tram: Parets del Vallès - Granollers.

28 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 8.017.137,63 12-abr-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Infraestructures 

Ferroviaries

Execució de les obres de la millora de l'accessibilitat i adaptació a la 

normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d' 

FMB). Fase 1. LOT 1: Obra Civil i Instal·lacions.

29 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 7.880.590,17 20-des-19 Obra Civil Carreteres Carreteres i pistes 

d'aeroports

Lot 3. Municipi de Viladecans. Execució de les obres del projecte 

constructiu del nou carril bus i via ciclista a la ctra. C-245 entre 

Castelldefels i Cornellà de Llobregat.

30 INSTITUT MUNICIPAL 

D'URBANISME DE BARCELONA 

(EPEL)

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 7.820.307,92 02-abr-19 Obra Civil Urbanització general Urbanitzacións Contracte de les obres del Projecte d'urbanització de l'àmbit del PEI 

DEL BARRI DE LA MARINA DE LA ZONA FRANCA. FASE 1B SEGREGAT 

2 FASE A+B I DEL Projecte Segregat 1 interiors del Sector 8 i obres 

definides al projecte executiu de la xarxa troncal…

31 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA 7.752.341,34 01-jul-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

32-L-3840; 51.471/19 Rehabilitación superficial y puntualmente 

estructural del firme de la Autovía A-2 autovía del Nordeste. PPKK 

460+000 al 475+000. Provincia de Lleida.

32 PARC ATRACCIONS TIBIDABO, 

S.A.U.

PARC ATRACCIONS TIBIDABO, 

S.A.U.

LOCAL BARCELONA 7.533.715,10 08-abr-19 Edificació Terminals de transport No residencial Contracte relatiu a la substitució de la plataforma de vies per a la 

circulació dels nous vehicles del funicular, daptació de les andanes i 

estacions i reforma dels lavabos de l'estació superior del Parc 

d'Atraccions del Tibidabo.

33 INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT BARCELONA 7.488.012,27 20-des-19 Obra Civil Carreteres Carreteres i pistes 

d'aeroports

Lot 4. Municipi de Sant Boi de Llobregat. Execució de les obres del 

projecte constructiu del nou carril bus i via ciclista a la ctra. C-245 

entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat.

34 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.376.088,02 01-jul-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de 

las carreteras B-30, B-22, B-24, B-30 y N-340. Tramos Varios.

35 CILSA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.268.121,27 08-febr-19 Edificació Industrials i agrícoles No residencial Construcción de dos naves logísticas en las parcelas ZAM y 24.2 de 

la ZAL Port (Prat), LOT 2: Construcción de una nave logística en la 

parcela 24.2 de la ZAL Port (Prat).

36 INST. MUN. DE MERCATS DE 

BARCELONA

AJ. DE BARCELONA LOCAL BARCELONA 7.171.886,29 09-maig-19 Edificació Altres No residencial Contracte mixt d'obres de construcció del nou mercat de Sant 

Andreu i servei de manteniment normatiu, preventiu i corrrectiu 

de totes les instal·lacions del mercat.

37 RENFE MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.131.460,17 14-març-19 Obra Civil Renovacions de via Infraestructures 

Ferroviaries

Obras de mejora de la accesibilidad de la estación de Molins de Rei. 

Barcelona.

38 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA 7.009.523,99 02-ag-19 Obra Civil Obres de conservació i 

manteniment

Carreteres i pistes 

d'aeroports

Operación y mantenimiento de equipos electromecánicos de los 

edificios terminales y edificios anexos del aeropuerto Josep 

Tarradellas Barcelona-El Prat.

39 PROMUSA AJ. DE ST. CUGAT DEL VALLES LOCAL BARCELONA 6.963.128,28 05-set-19 Edificació Habitatges familiars Residencial Ejecución obras construcción viviendas protección oficial y 

aparcamiento en Sant Cugat del Vallès.
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LICITACIÓ OFICIAL DE SERVEIS. CATALUNYA. PER ADMINISTRACIÓ
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 8,4                   12,2                35,2                 55,8                    55,8                  

Trim2 16,2                15,5                64,4                 96,1                    151,9                

Trim3 14,1                66,0                69,2                 149,3                  301,2                

Trim4 6,0                   17,6                122,3               145,9                  447,1                

Total 44,7                111,3              291,1               447,1                  

2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 9,4                   17,0                198,2               224,6                  224,6                

Trim2 8,0                   14,3                47,5                 69,9                    294,4                

Trim3 88,9                48,5                87,6                 225,0                  519,5                

Trim4 13,8                16,8                       2.362,3* 2.392,9              2.912,4             

Total 120,1              96,6                2.695,6           2.912,4              

2019 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 198,9              21,1                85,7                 305,7                  305,7                

Trim2 19,3                150,7              124,7               294,8                  600,5                

Trim3 13,3                147,3              88,2                 248,7                  849,2                

Trim4 20,3                73,6                84,5                 178,4                  1.027,6             

Total 251,9              392,7              383,0               1.027,6              

Variació anual, en %

2019/2018 CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL ACUMULAT

Trim1 2012% 24% -57% 36% 36%

Trim2 141% 954% 162% 322% 104%

Trim3 -85% 204% 1% 11% 63%

Trim4 48% 337%                 '-96%* -93% -65%

Total 110% 306% -86% -65%

120,1   96,6   

2.695,6   
2.912,4   

251,9   
392,7   383,0   

1.027,6   

CENTRAL GENERALITAT LOCAL TOTAL

Licitació Oficial de Serveis. Catalunya 
Per administració. M€

Gener-Desembre 2018 Gener-Desembre 2019

306%110%

-65%

-86%*

*

*La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), per 
2.233,3 M€ i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en l'enllumenat públic, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import de 
65 M€, van disparat, l'any 2018, la licitació de serveis. 
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LICITACIÓ OFICIAL DE SERVEIS. CATALUNYA. PER TIPUS DE SERVEI
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

2017 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 -                 2,5                 47,5              5,7                55,8               55,8              

Trim2 -                 8,7                 63,9              23,5              96,1               151,9            

Trim3 16,9              15,8              110,4            6,2                149,3             301,2            

Trim4 0,2                 4,9                 100,9            39,9              145,9             447,1            

Total 17,1              31,9              322,8            75,3              447,1             

2018 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 0,0                 8,5                 172,6            43,4              224,6             224,6            

Trim2 -                 7,2                 34,1              28,6              69,9               294,4            

Trim3 0,0                 42,4              162,5            20,1              225,0             519,5            

Trim4 3,7                 17,4              101,8                  2.270,0* 2.392,9          2.912,4         

Total 3,8                 75,5              471,0            2.362,1        2.912,4          

2019 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 0,2                 9,6                 287,5            8,4                305,7             305,7            

Trim2 -                 13,5              242,4            38,8              294,8             600,5            

Trim3 5,3                 13,8              226,4            3,2                248,7             849,2            

Trim4 0,0                 12,7              150,5            15,2              178,4             1.027,6         

Total 5,5                 49,6              906,9            65,6              1.027,6          

Nota: No s'inclou la neteja d'edificis.

Variació anual, en %

2019/2018 Altres Instal·lacions Manteniment Neteja Total Acumulat

Trim1 984% 13% 67% -81% 36% 36%

Trim2 - 89% 611% 36% 322% 104%

Trim3 25993% -67% 39% -84% 11% 63%

Trim4 -99% -27% 48%    '         '-99%* -93% -65%

Total 47% -34% 93% -97% -65%

LICITACIÓ TOTAL D'OBRES I SERVEIS. M€
DATA OBRES SERVEIS TOTAL

Gener-des 2019 1.947,0         1.027,6         2.974,7        

3,8   75,5   

471,0   

2.362,1   

2.912,4   

5,5   49,6   

906,9   

65,6   

1.027,6   

Altres Instal·lacions Manteniment Neteja TOTAL

Licitació Oficial de Serveis. Catalunya 
Per tipus de servei. M€

Gener-Desembre 2018 Gener-Desembre 2019

-34%

65%

93%

47%

-97%*

*La recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la ciutat de Barcelona (2019-2027), per 2.233,3 
M€ i l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència en l'enllumenat públic, amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya, del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per import de 65 M€, van 
disparat, l'any 2018, la licitació de serveis. 

*
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Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 19 5 21 8 13 26 12 9 30 2 7 13 8 16 31 6 9 8 89 14 199 19 13 20

Generalitat 26 87 112 36 7 18 69 40 14 84 29 57 9 16 71 18 17 14 49 17 21 151 147 74

Adm. Local 111 79 192 71 143 14 40 107 88 49 141 51 35 72 71 124 198 48 88 2.3 86 125 88 84

Total 156 171 325 115 163 58 122 156 133 135 177 120 53 103 173 148 225 70 225 2.3 306 295 249 178
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Licitació Oficial de Serveis. Catalunya
Per administració. En milions d'Euros corrents, sense IVA. 

Per data publicació anunci.  Per trimestres.
4t 2018: 2.393 M€*
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LICITACIÓ OFICIALS DE SERVEIS 2019. CATALUNYA. PRINCIPALS ORGANISMES
En milions d'euros. Per data d'anunci. Sense IVA

Nº Organisme Nº de serveis / lots  Pressupost licitat

1 DEP. TERRITORI I SOSTENIBILITAT 50 244,1                            

2 ADIF-ALTA VELOCIDAD 10 141,2                            

3 FERROCARRIL METROP. BCN, SA 38 55,6                              

4 D.G. CARRETERAS 6 51,8                              

5 AENA 35 35,4                              

6 CONSORCI BESÒS TORDERA 11 29,6                              

7 INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 20 28,6                              

8 U.A.B.- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 7 17,4                              

9 AGENCIA CATALANA AIGUA (ACA) 31 15,3                              

10 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM) 21 15,2                              

11 INST. CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 30 14,1                              

12 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 13 13,8                              

13 AJ. DE VILANOVA I LA GELTRÚ 3 13,7                              

14 AJ. DE REUS 5 12,7                              

15 AJ. DE BEGUR 5 11,9                              

16 AJ. DE CANOVELLES 2 11,7                              

17 INST. MUN. PARCS I JARDINS 12 11,1                              

18 AJ. DE SABADELL 38 9,8                                

19 CONSORCI GESTIÓ RESIDUS VALLÈS OCCIDENTAL 5 9,3                                

20 HOSPITAL UNIV. VALL D´HEBRON 4 9,3                                

21 F.G.C. 26 9,0                                

22 C.C. PLA DE L´ESTANY 1 7,8                                

23 AJ. DE PALAFRUGELL 7 7,6                                

24 INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA 1 7,5                                

25 AJ. DE LLINARS DEL VALLÈS 4 7,4                                

26 AJ. DE FIGUERES 5 7,1                                

27 AJ. DE BADALONA 13 6,1                                

28 AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA 9 5,7                                

29 CONSOR. COSTA BRAVA-ENT. LOCL AIGÜA (CCB-ELA) 11 5,6                                

30 AJ. DE CUBELLES 1 5,4                                

31 TRANSPORTS DE BARCELONA, SA 13 5,0                                

32 GERENCIA DE S. D'INFRAESTRUC. VIÀRIES I MOBILITAT 10 5,0                                

33 INST. MUN. HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA 7 4,3                                

34 GERENCIA URBANISTICA PORT 2000 2 4,1                                

35 AJ. DE CASTELL-PLATJA D´ARO 6 4,1                                

36 AJ. DE LA GARRIGA 4 4,1                                

37 DIPUTACIÓ GIRONA 20 3,8                                

38 AJ. DE GIRONA 25 3,7                                

39 AJ. DE L' ESCALA 2 3,5                                

40 U.P.C.-UNIV. POLITECNICA DE CATALUNYA 4 3,5                                

41 SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 3 3,4                                

42 DEP. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 36 3,4                                

43 CONSORCI GRAN TEATRE DEL LICEU 1 3,3                                

44 ADIF 10 3,0                                

45 HOSPITAL UNIV.  SAN JOAN DE REUS 6 2,8                                

46 CONSORCI SANITARI ALT PENEDÈS 1 2,8                                

47 AJ. DE TERRASSA 14 2,8                                

48 ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT (ATL) 3 2,6                                

49 FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL STA CREU I ST PAU 4 2,6                                

50 AJ. DE PALLEJÀ 1 2,5                                

ALTRES ORGANISMES 1225 136,9                            

TOTAL 1821 1.027,6                        
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PRINCIPALS SERVEIS LICITATS 2019. CATALUNYA 
Per data de publicació de l'anunci, import sense IVA

Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST SENSE 

IVA
DATA ANUNCI

TIPUS DE 

SERVEI
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

1 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA              69.652.909,80   26/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicios de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas 

complementarios de la línia de alta velocidad Madrid-Puigverd de Lleida.

2 ADIF-ALTA VELOCIDAD MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA              66.957.732,00   01/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de línia de alta velocidad 

madrid-noreste, LOT 2: Bases de Montagut , Vilafranca y Sant Feliu.

3 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA              21.956.419,48   23/10/2019 Serveis Manteniment Manteniment Execució d'operacions de conservació integral als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació de Zona est i Zona oest de Barcelona. LOT 2: Conservació 

integral. Zona oest de Barcelona.

4 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA              21.671.468,52   23/10/2019 Serveis Manteniment Manteniment Execució d'operacions de conservació integral als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació de Zona est i Zona oest de Barcelona. LOT 1: Conservació 

integral. Zona est de Barcelona.

5 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA              19.447.816,16   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 4: Conservació de ferms. Girona. Àmbit de Girona, 

Vidreres i Bianya.

6 U.A.B.- UNIVERSITAT 

AUTONOMA DE 

BARCELONA

UNIVERSITATS GENERALITAT BARCELONA              14.536.472,69   12/11/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis de manteniment d’obra civil dels edificis i de la urbanització del Campus.

7 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL LLEIDA              13.821.830,88   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: A-2; L-11; N-II; E-22; E-23 y E-25. Provincia de Lleida.

8 AJ. DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ

LOCAL BARCELONA              13.705.530,00   17/09/2019 Serveis Manteniment enllumenat Manteniment Concessió de serveis d'eficiència energetica de l'enllumenat públic del municipi 

de Vilanova i la Geltrú

9 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA              13.638.852,45   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: N-340; B-24 y N-340a. Província de Barcelona.

10 AJ. DE CANOVELLES LOCAL BARCELONA              11.560.122,64   03/04/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Servei de neteja viària i de recollida, tractament i eliminació de residus del 

municipi de Canovelles.

11 AJ. DE REUS LOCAL TARRAGONA              11.479.300,00   04/11/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municiapals, de gestió i el 

manteniment de les deixalleries, i de gestió, explotació i manteniment de la 

planta de voluminosos de la ciutat de Reus. LOT 1: Serveis de neteja de l'espai 

públic.

12 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL GIRONA              11.167.999,98   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: A-26 Y N-260. Provincia de Girona.

13 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA              10.577.168,44   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 1: Conservació 

d'obra civil. Lleida.

14 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA              10.552.023,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 7: Conserv Obra Civil Girona.

15 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA              10.519.499,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 2. Escales i ascensors fabricant Thyssen Zona Sud. Manteniment integral de 

les escales mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

16 FERROCARRIL METROP. 

BCN, SA

T.M.B. LOCAL BARCELONA              10.356.022,00   19/03/2019 Serveis Manteniment Manteniment Lot 1. Escales i ascensors fabricant Thyssen Zona Nord. Manteniment integral de 

les escales mecàniques, andanes mòbils i ascensors.

17 INST. CATALÀ DE LA SALUT 

(ICS)

DEP. SANITAT I SEG. 

SOCIAL

GENERALITAT BARCELONA                 9.868.156,86   06/08/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servei de manteniment d'instal·lacions i elements constructius dels centres 

d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).

18 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 9.633.196,32   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 6: Conservació de ferms. Lleida. Àmbit de Ponts i 

Solsona.

19 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                 9.324.080,64   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 10: Conservació de ferms.Terres de l'Ebre. Àmbit de 

Tortosa.

20 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 8.890.456,96   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 3: Conservació 

d'obra civil. Esterri d'Àneu.

21 HOSPITAL UNIV. VALL 

D´HEBRON

INSTITUT CATALÀ 

DE LA SALUT

GENERALITAT BARCELONA                 8.743.202,92   14/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de la eficiència energética y de su mantenimiento, en la modalidad de 

contrato de rendimiento energético con ahorros garantizados en el conjunto de 

edificios del Campus Vall d'Hebron, LOT 1.

22 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                 8.543.820,56   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 1: Conservació de ferms. Barcelona.Àmbit de Vic i 

Berga.

23 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT GIRONA                 8.086.350,04   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 9: Conserv Obra Civil Vidreres.
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Nº ORGANISME DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ PROVINCIA
PRESSUPOST SENSE 

IVA
DATA ANUNCI

TIPUS DE 

SERVEI
GRUP CATEGORIA CATEGORIA DESCRIPCIO

24 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                 8.055.356,64   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 4: Conservació Obra Civil Berga.

25 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 8.054.014,88   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 7: Conservació de ferms. Lleida. Àmbit de Lleida.

26 C.C. PLA DE L´ESTANY C. COM. PLA DE 

L´ESTANY

LOCAL GIRONA                 7.767.316,41   23/05/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicios de explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de 

saneamiento del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

27 D.G. CARRETERAS MIN. FOMENTO CENTRAL TARRAGONA                 7.630.199,70   02/01/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las 

carreteras: N-340; A-7; N-235 Y N-340a. Provincia de Tarragona.

28 INSTITUT DE SEGURETAT 

PUBLICA DE CATALUNYA

DEP.INTERIOR, 

RELAC. 

INSTITUCIONALS I 

PARTICIPACIO

GENERALITAT BARCELONA                 7.502.739,59   07/06/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis d'eficiència energètica en la modalitat de contracte de rendiment 

energètic amb estalvis garantits, implementació de la biomassa i manteniment 

integral.

29 AJ. DE BEGUR LOCAL GIRONA                 7.204.717,15   13/05/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Licitació per a la contractació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, 

neteja viària i neteja de platges, al municipi de Begur.

30 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                 6.888.144,00   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 2: Conservació de ferms. Barcelona. Àmbit de 

Viladecans Igualada.

31 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                 6.419.122,92   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 6: Conserv Obra Civil Igualada.

32 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 6.315.169,92   23/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació. LOT 5: Conservació de ferms. Lleida. Àmbit d'Esterri 

d'Àneu i Tremp.

33 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                 6.250.955,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 13: Conserv Obra Civil. Reus.

34 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 6.119.549,24   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 11: Conserv Obra Civil Solsona.

35 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 6.109.026,60   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits 

àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu, LOT 2: Conservació 

d'obra civil. Tremp.

36 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT LLEIDA                 6.048.020,16   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 10: Conserv Obra Civil Ponts.

37 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                 5.917.284,36   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 12: Conserv Obra Civil Montblanc.

38 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT BARCELONA                 5.817.749,72   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 2: Conservació Obra Civil Vic.

39 AENA MIN. FOMENTO CENTRAL BARCELONA                 5.643.214,29   05/02/2019 Serveis Manteniment Manteniment Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de edificios terminales y 

edificios anexos del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

40 DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

DEP. TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT

GENERALITAT TARRAGONA                 5.628.534,44   04/06/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Exec. d'oper. de cons. d'obra civil als trams de ctra. adscrits als àmbits  conserv. 

d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, 

Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa. LOT 14: Conserv Obra Civil. Tortosa.

41 CONSORCI BESÒS 

TORDERA

CONSORCI BESÒS 

TORDERA

LOCAL BARCELONA                 5.583.275,52   15/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Servicio de operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento 

Montronés del Vallès y Vilanova del Vallès.

42 AJ. DE PALAFRUGELL LOCAL GIRONA                 5.577.369,00   04/06/2019 Serveis Manteniment Manteniment Serveis de reparació, conservació i manteniment de les vies públiques, mobiliari 

urbà i del patrimoni inmobiliari del municipi de palafrugell.

43 CONSORCI BESÒS 

TORDERA

CONSORCI BESÒS 

TORDERA

LOCAL BARCELONA                 5.501.173,52   15/07/2019 Serveis Manteniment Obra civil Manteniment Servicio de operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento Caldes 

de Montbui, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells Y 

EBAR Can Falguera.

44 AJ. DE CUBELLES LOCAL BARCELONA                 5.440.000,00   09/05/2019 Serveis Neteja Urbana Neteja Contracte de serveis de neteja viària del municipi de Cubelles.
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LA CONCURRÈNCIA EN EL MERCAT D’OBRA PÚBLICA A CATALUNYA L’ANY 2019 

 

 Disminució significativa del nombre de licitadors per obra i de les baixes de les ofertes. 

 Les administracions públiques continuen, però, acceptant ofertes sota cost, que les empreses han 

d’assumir per la necessitat d’aconseguir adjudicacions.  

 

 

Nombre de licitadors per obra 

 

El nombre de licitadors per obra va anar descendint des de l’any 2011, quan es va produir la màxima 

concurrència, amb 28,8 licitadors de mitjana per obra, fins assolir el 2019 un mínim de 8,0 empreses.  

 

El pic de licitadors que es va produir el 2011 pot respondre a que, havent disminuït progressivament el 

nombre de licitacions, augmentà inversament el nombre d’ofertes que rebien les diverses administraci-

ons. A més, arran de la crisi de la construcció d’habitatges que s’inicià el 2008, moltes empreses que no-

més participaven en el mercat d’obra privada varen optar per ampliar el seu mercat amb la licitació pú-

blica. 

 

El canvi de tendència des de l’any 2013 podria estar relacionat amb la progressiva desaparició d’empreses 

i per la renúncia de moltes de les que van sobreviure a la crisi a licitar. La manca de crèdit, el risc que 

assumirien a causa de les fortes baixes de les ofertes que es presentaven respecte al preu inicial i certes 

pràctiques de les administracions licitants desaconsellarien participar a l’obra pública.  

 

L’any 2019, el nombre de licitadors per obra ha disminuït, per tercer any consecutiu, fins els 8,0 licitadors, 

el mínim de la sèrie iniciada el 2007. Aquesta reducció de la concurrència s’ha produït, probablement, a 

causa del lleuger augment de la licitació, en comparació amb els anys anteriors, especialment per part de 

les administracions locals, i de l’alta demanda del sector privat, que ha permès les empreses ser més 

selectives en els projectes als qual opten. A més, els canvis que les diverses administracions han introduït  

els plecs administratius i l’ús de quadres de preus que no reflecteixen la realitat del mercat han ocasionat 

que la licitació pública sigui més complexa, de difícil accés i poc rendible econòmicament. 
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La concurrència en el mercat d’obra pública a Catalunya l’any 2019 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Baixa mitjana de les ofertes admeses respecte el pressupost inicial  

La baixa mitjana de les ofertes admeses respecte el preu de licitació de les obres de les administracions 

públiques va seguir una tendència ascendent des del 2010, en consonància amb la disminució de la licita-

ció, amb un màxim durant el 2014, any que paradoxalment va suposar una certa recuperació quant a la 

licitació. A partir del 2014, les baixes s’han anat moderant i el 2019 la mitjana ha estat de l’11,8%, la més 

baixa de la sèrie iniciada el 2007.  

Malgrat la reducció de les baixes, les administracions públiques continuen acceptant ofertes sota cost, 

que les empreses han d’assumir per la necessitat d’aconseguir adjudicacions. L’administració pública, 
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Edificació Obra Civil

MITJANA DE LICITADORS PER OBRA 

Administració 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 15,8 14,0 20,9 12,7 30,5 20,5 13,5 12,3 19,0 16,4 19,8 9,5 10,2

Generalitat 11,6 19,1 22,5 19,0 29,2 23,7 15,2 12,0 12,3 17,5 13,1 8,5 5,9

      Infraestructures.cat 11,2 19,1 24,1 17,6 30,3 24,1 13,0 11,7 12,5 19,7 15,0 6,6 4,6

      Incasòl 16,2 31,9 39,7 33,9 28,9 45,5 29,6 26,0 28,8 26,7 19,1 15,7 9,5

      Agència de l'Habitatge Cat. 5,8 8,9 18,2 27,2 20,7 15,4 14,5 9,0 14,5 17,5 10,9 4,0 9,2

      Resta Geneneralitat 11,0 16,2 19,4 20,6 28,9 23,5 15,7 11,6 9,8 8,9 8,8 10,6 7,6

Adm. Local 13,6 19,3 21,5 35,0 28,1 28,4 23,6 16,4 14,1 15,7 14,3 10,2 8,2

Edificació 11,9 19,8 24,8 22,7 29,4 25,2 21,7 16,8 14,8 16,2 14,7 9,1 6,2

Obra Civil 14,8 15,7 19,1 13,9 28,1 23,5 17,2 12,9 13,6 16,6 14,5 10,0 9,9

TOTAL 13,9 17,1 21,7 17,8 28,8 24,5 18,8 13,9 14,2 16,4 13,9 9,6 8,0

Font: CCOC. Nota: mitjana ponderada per l 'import de l'obra.

MITJANA DE LICITADORS PER OBRA. Variació internual.

Administració 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central -12% 49% -39% 139% -33% -34% -9% 55% -14% 21% -52% 7%

Generalitat 64% 18% -16% 54% -19% -36% -21% 3% 42% -25% -36% -31%

      Infraestructures.cat 72% 26% -27% 72% -20% -46% -10% 7% 58% -24% -56% -31%

      Incasòl 97% 24% -15% -15% 57% -35% -12% 11% -7% -29% -18% -40%

      Agència de l'Habitatge Cat. 54% 103% 50% -24% -26% -6% -38% 61% 21% -38% -63% 131%

      Resta Geneneralitat 47% 20% 6% 40% -19% -33% -26% -16% -10% 0% 20% -29%

Adm. Local 42% 11% 63% -20% 1% -17% -30% -14% 11% -9% -29% -19%

Edificació 66% 25% -9% 30% -14% -14% -23% -12% 9% -9% -38% -32%

Obra Civil 6% 22% -27% 102% -16% -27% -25% 5% 22% -13% -31% -1%

TOTAL 23% 26% -18% 62% -15% -23% -26% 2% 16% -15% -31% -17%

Font: CCOC
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però, té una responsabilitat suplementaria com a compradora. De les obligacions del sector públic, a part 

d’aconseguir uns projectes i obres amb la millor relació qualitat preu, se’n deriva una responsabilitat social 

vers les empreses proveïdores i els seus treballadors. Quan l’administració admet ofertes sota cost, està 

perjudicant la viabilitat de les empreses i el manteniment dels llocs de treball. Alhora, quan en les adjudi-

cacions no es tenen en compte els costos reals dels projectes i les obres es produeixen interrupcions en 

els treballs, en alguns casos definitives, o endarreriments en la posada en servei en perjudici del ciutadà, 

i la qualitat del resultat pot no ser l’òptim cercat inicialment. A més, es corre el risc de reduir la compe-

tència per l’alta mortalitat empresarial que aquestes pràctiques poden ocasionar, especialment en temps 

de crisi. 

Aquesta situació hauria de canviar com a conseqüència de la plena implementació de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març del 2018. La llei pretén aconseguir una major trans-

parència en la contractació pública i una millor relació qualitat-preu, establint l’obligació dels òrgans de 

contractació de vetllar perquè el disseny dels criteris d'adjudicació permeti obtenir obres, subministra-

ments i serveis de qualitat mitjançant la inclusió d'aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innova-

dors vinculats a l'objecte del contracte. Per aconseguir els objectius esmentats també caldria que s’opti-

mitzin els projectes i l’execució de l’obra, així com tot el procés de gestió tècnica i administrativa, per tal 

que els contractes s’adjudiquin, s’executin i liquidin per l’import del projecte aprovat per la pròpia admi-

nistració (l’Objectiu 100). 
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Baixa mitjana de les ofertes admeses. 
Per administració

Adm. Central Generalitat Adm. Local
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Baixa mitjana de les ofertes admeses.
Per tipus d'obra 
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BAIXA MITJANA DE TOTES LES OFERTES ADMESES

Administració 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central 24,2% 21,8% 19,5% 13,8% 17,2% 28,7% 29,6% 33,2% 32,2% 26,2% 29,4% 21,2% 16,4%

Generalitat 13,8% 14,6% 13,4% 16,9% 21,4% 21,9% 22,0% 18,7% 17,5% 17,9% 18,9% 13,5% 7,0%

      Infraestructures.cat 14,2% 12,9% 11,0% 15,8% 17,3% 17,5% 19,3% 15,6% 17,4% 18,1% 19,6% 12,0% 5,9%

      Incasòl 9,4% 11,3% 17,9% 18,9% 25,2% 24,0% 26,1% 23,8% 24,5% 25,5% 23,8% 16,1% 8,4%

      Agència de l'Habitatge Cat. 11,7% 12,9% 17,6% 21,3% 23,5% 24,7% 25,5% 24,5% 16,2% 29,4% 26,8% 21,6% 10,5%

      Resta Geneneralitat 15,1% 17,7% 15,3% 18,7% 23,8% 24,6% 25,8% 22,1% 17,6% 14,7% 15,8% 15,9% 8,6%

Adm. Local 10,3% 12,5% 14,5% 18,9% 23,1% 22,6% 24,1% 22,3% 21,1% 20,1% 20,0% 16,0% 12,3%

Edificació 9,5% 10,7% 14,6% 16,6% 22,5% 23,3% 23,3% 20,5% 20,3% 18,3% 18,6% 13,2% 9,0%

Obra Civil 22,3% 20,5% 16,2% 15,5% 19,8% 25,1% 27,0% 28,0% 22,4% 24,1% 22,6% 18,9% 14,8%

TOTAL 18,6% 17,0% 15,5% 16,0% 21,4% 24,1% 25,7% 26,0% 21,4% 21,6% 20,9% 16,6% 11,8%

Font: CCOC

BAIXA MITJANA DE TOTES LES OFERTES ADMESES. Variació interanual en punts percentuals

Administració 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Central -9,8 -10,4 -29,2 24,4 67,0 3,1 12,4 -3,2 -18,6 12,2 -27,9 -22,8

Generalitat 5,1 -8,3 26,7 26,6 2,2 0,4 -15,0 -6,3 2,1 5,8 -28,9 -47,9

      Infraestructures.cat -8,8 -15,1 44,1 9,5 0,9 10,6 -19,0 11,1 4,2 8,5 -39,1 -50,5

      Incasòl 20,6 58,8 5,6 33,1 -4,8 8,8 -8,9 3,0 4,0 -6,5 -32,5 -48,1

      Agència de l'Habitatge Cat. 10,3 36,1 21,0 10,3 5,1 3,5 -4,1 -33,9 81,8 -9,0 -19,4 -51,3

      Resta Geneneralitat 17,3 -13,7 22,3 27,2 3,4 4,6 -14,3 -20,2 -16,3 7,2 0,8 -46,0

Adm. Local 22,0 15,6 30,3 22,3 -2,3 6,7 -7,5 -5,1 -4,8 -0,3 -20,0 -23,0

Edificació 12,2 36,7 14,1 35,0 3,9 -0,3 -11,8 -1,2 -9,9 1,5 -29,1 -31,6

Obra Civil -8,1 -20,9 -4,0 27,3 26,9 7,5 3,8 -20,2 7,7 -6,4 -16,3 -21,7

TOTAL -8,7 -8,8 3,6 33,3 12,6 6,8 1,3 -17,8 0,9 -3,3 -20,5 -28,9
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Via Laietana 32, 3ª  
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Tel: 93 467 52 86 ‐ Fax: 93 467 53 17 
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