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22.203 M€  
La licitació d’obra pública del 
gener al setembre de totes 
les administracions ha 
crescut un 138%.

LA LICITACIÓ D’OBRA PÚBLICA ES DISPARA UN 138%

-18%  
Malgrat l’augment de la licitació des de principis 
d’any, en el tercer trimestre només va pujar a 
679,6 milions d’euros, un 18% menys respecte 
al trimestre anterior.

532%  
L’Estat millora la seva 
licitació un 532%, però és 
l’administració que menys 
inverteix, el 22,3% del total.

LA RECUPERACIÓ POSTCOVID

ció automàtica” per a les obres en 
curs, calculant un percentatge 
d’augment per llei, tal com ja s’ha fet 
en països com Itàlia o França, i “me-
canismes de correcció de preus” per 
a les futures obres.  

Escassetat d’acer i fusta 
Per la seva banda, el secretari gene-
ral de la Cambra de Contractistes, 
Ignasi Puig, va indicar que a aquests 
augments de preus de les primeres 
matèries s’hi ha de sumar l’incre-
ment del cost energètic i l’impacte 
que també tenen els colls d’ampo-

El desabastiment colpeja les obres
Un 40% de les constructores han hagut d’allargar terminis o fins i tot han cancel·lat contractes

Un 40% de les empreses construc-
tores de Catalunya s’han vist aboca-
des a trencar contractes que tenien 
en marxa per l’encariment i manca 
de subministrament de les prime-
res matèries, segons un informe 
presentat ahir per la Cambra de 
Contractistes d’Obres de Catalunya 
(CCOC), basat en una enquesta feta 
entre els seus associats. L’informe 
és clar: un 100% de les constructo-
res s’han vist afectades per l’encari-
ment de preus i un 80% pel desabas-
timent o els retards en el subminis-
trament de primeres matèries. 

“Reclamem mecanismes de revi-
sió dels preus en les obres en cons-
trucció”, va dir el president de la 
Cambra de Contractistes, Joaquim 
Llansó, davant les “pujades descon-
trolades” que desequilibren els con-
tractes vigents. 

L’estudi indica que un 70% de les 
empreses han vist com el cost de 
l’obra que estaven fent s’ha elevat 
més del 10% en els últims mesos. 
Per a més de la meitat de les compa-
nyies l’augment del cost s’ha situat 
entre el 10% i el 25%. Però per a un 
13% l’increment ha sigut d’un 25% 
a un 50%. En molts casos, les em-
preses, davant d’aquest increment 
de costos, no han pogut fer front als 
seus compromisos. De fet, l’enques-
ta indica que un 40% de les cons-
tructores s’han vist obligades a re-
soldre algun contracte o a paralitzar 
algunes obres per aquest augment 
del preu de les primeres matèries. 
D’aquest 40%, en un 60% dels casos 
s’han paralitzat els treballs i un 40% 
dels casos han acabat en el trenca-
ment del contracte. 

Les empreses del sector assenya-
len l’acer com la primera matèria 
que més s’ha encarit, seguida de la 
fusta, l’alumini, el coure i el vidre. 
Segons Joaquim Llansó, des del ge-
ner l’acer corrugat s’ha encarit un 
71%, el coure un 59%, la fusta un 6% 
i l’alumini un 68%, uns percentat-
ges molt per sobre de la inflació, que 
tot i ser alta només voreja el 4%. Per 
això Llansó va demanar “una solu-
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lla en els subministraments. Se-
gons l’estudi, en un 65% de les 
obres els desabastiments han retar-
dat l’execució d’unitats d’obra, pe-
rò sense afectar els terminis. En 
canvi, en un 12% dels casos hi ha ha-
gut endarreriments en els terminis 
de finalització de l’obra i en un 5% 
dels casos s’han produït penalitza-
cions a les empreses per l’incompli-
ment de terminis parcials o totals 
del contracte. Puig va indicar que 
les primeres matèries de la cons-
trucció amb més retards en el sub-
ministrament són la fusta (un 60% 

dels casos), l’acer (50%), l’alumini 
(32%) i el vidre (26%). 

La Cambra va presentar també 
l’informe de licitació de l’obra pú-
blica del tercer trimestre. Malgrat 
l’augment de la licitació, el presi-
dent de la CCOC no es va estalviar 
crítiques a la baixa execució dels 
pressupostos d’inversió, sobretot 
per part de l’Estat. “No té ni cap ni 
peus dir que invertiràs i després no 
fer-ho”, va sentenciar Joaquim 
Llansó. De fet, va indicar que amb 
un pressupost d’inversió de l’Estat 
a Catalunya per a aquest any d’uns 
2.000 milions d’euros, només 
s’han licitat de gener a setembre 
492 milions d’euros, i l’execució 
pressupostària ha sigut el primer 
semestre del 13%. 

En aquest sentit, Llansó va indi-
car que és difícil identificar aquelles 
obres que es repeteixen en pressu-
postos successius perquè no s’han 
fet, però va recordar el cas de Roda-
lies i els incompliments de les inver-
sions anunciades tant pel govern de 
José Luis Rodríguez Zapatero com 
pel de Mariano Rajoy.e

Encariment  
El preu de l’acer 
puja un 71% 
des del gener; 
el coure, un 
59%, i l’alumini, 
un 68%


