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Una licitació és el procés en què una administració tria a quina 
empresa encarrega una tasca. El 2018, cinc de cada deu euros que 

el Govern espanyol s’havia compromès a invertir en 
infraestructures a Catalunya no van arribar. Madrid ha deixat sense 

executar al Principat 8.000 milions d’euros des del 2001. Com 
licita l’Administració central? Com afecta els ciutadans? Què hi 

tenen a dir els enginyers?

Una obra  
per encàrrec

 L
icitar. És més que probable 
que els lectors poc avesats al 
món administratiu, o els em-
presaris o professionals que no 
hagin aspirat mai a treballar 

per al sector públic, arrufin les celles 
davant del verb. Licitar és, en general, 
“oferir preu (per una cosa o servei) en 
subhasta o encant”, segons el diccio-
nari. “Una licitació pública”, explica 
el Canal Empresa de la Generalitat, 
“és el procediment mitjançant el qual 
un comprador públic dona a conèixer 
una necessitat d’adquirir un bé, un 
servei o una obra, i sol·licita a aque-
lles empreses que la puguin cobrir, i 

que reuneixin els requisits exigits pels 
plecs, [que] presentin les seves ofertes; 
les ofertes presentades seran selec-
cionades i avaluades i s’adjudicarà el 
contracte a aquella que compleixi la 
millor relació qualitat-preu”. L’Admi-
nistració prepara el contracte, anuncia 
la licitació, valora les ofertes, adjudica, 
executa i, en acabat, paga.

El 2018, el Govern espanyol només 
va invertir en infraestructures a Cata-
lunya poc més de la meitat del que hi 
havia pressupostat: el 54,2%. La resta 
d’inversions pressupostades no van 
anar més enllà del paper. Abans del 
Nadal, l’estudi monogràfic Impacte eco-
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nòmic del dèficit d’inversió en infraes-
tructures de l’Estat a Catalunya, signat 
pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, revelava que el 
Principat “és, amb diferència, el terri-

tori de l’Estat més per-
judicat per la distribució 
territorial de la inversió 
en infraestructures i, a 
més, aquesta situació 
s’ha agreujat en el recent període de 
recuperació econòmica”. Les admi-
nistracions estatal, nacional i locals 
haurien d’invertir 45.000 milions al 
país fins al 2030 per compensar-ne el 
dèficit infraestructural. La foto de les 
dues primeres dècades del segle és, 
certament, dramàtica: sempre segons 
l’informe cameral, l’Estat espanyol ha 
deixat d’executar a Catalunya 8.000 
milions entre el 2001 i el 2018. I ha im-

pedit, doncs, que s’hi creessin riquesa 
(un 3,3% del PIB) i feina (111.500 llocs 
de treball).

“El dèficit d’inversió en infraes-
tructures del Govern central a Ca-
talunya afecta d’una manera directa 
l’economia; principalment, minvant 
la competitivitat de les empreses i, 
en alguns casos, impedint-ne el des-
envolupament. El cost del transport 
és molt important i la manca 



transport igualment efectius i amb un 
cost molt inferior”, respon Túnica.

I, per què només s’executa, a la pràc-
tica, una part de la inversió estatal pres-
supostada, un percentatge que va caure 
fins al 54,2% el 2018 segons l’estudi de 
la Cambra de Comerç de Barcelona? El 
president de l’ASINCA insisteix en els 
mateixos motius, però hi afegeix: “Dels 
pressupostos per aquest concepte, 
sempre en queda una part per executar, 
mentre que, en altres comunitats, es 
duen a terme en la totalitat. S’hi torna 
a visualitzar una manca de voluntat de 
complir els compromisos inversors, i, 
també, falta de capacitat i competència 
en l’execució de les accions inversores”. 
“Per exemple”, comenta, “les adjudi-
cacions a la proposta de preu més baix 
sovint comporten la necessitat de re-
visions i aturades que provoquen l’in-
compliment de les planificacions”.

LICITAR AMB CRITERIS TÈCNICS
Una pregunta que plana en l’aire és si 
el Govern central i les empreses que en 
depenen resolen licitacions de manera 
objectiva, segons criteris estrictament 
tècnics. Manel Roig respon amb un 
“no” contundent. Totes les empreses 
competeixen sota els mateixos criteris 
tècnics? Un altre “no”. Quin pes hi té el 
preu? “Hi té, en general”, respon Roig, 
“un pes excessiu. L’objectiu teòric de  
la llei (valorar la millor oferta segons la 
relació qualitat-preu) no es compleix”, 
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d’infraestructures adequades en-
careix aquest concepte”. Amb aquesta 
claredat parla Josep Túnica, president 
de l’Associació Catalana d’Empreses 
d’Enginyeria i Consultoria Indepen-
dents de Catalunya (ASINCA), patro-
nal catalana d’enginyeria i arquitectu-
ra, que representa unes 60 companyies. 

L’enginyer i col·legiat Manel Roig 
és gerent de l’empresa Miatec Inno-
va, nascuda el 2002 “amb la voluntat 
de ser una enginyeria lligada estreta-
ment a la praxi de les instal·lacions”. 
És, també, professor del mòdul de 
Contractació Pública de Barcelona 
Activa. Assegura que “és evident que 
la falta d’inversió fa que el país no pugui 
desenvolupar tot el seu potencial, que fa 
molts anys que està reiteradament es-
capçat”. Afirma, també, que el dèficit 
d’inversions del Govern espanyol es 
produeix “perquè depenem d’un estat 
que té l’incompliment en el seu ADN”.

Túnica remarca una qüestió semàn-
tica: “Quan parlem 
d’infraestructures”, 
indica, “no ens refe-
rim únicament a les 
de transport (car-
reteres, ferrocarril, 
aigua, energia…); 
també constitueixen 
i n f r a e st r u c t u r e s 
les xarxes de comunicacions, d’equipa-
ments sanitaris, culturals, de recollida 
de residus…”. “En l’actualitat”, sosté el 
president de l’ASINCA, “les infraestruc-
tures són clau, també, per atraure noves 
inversions productives”. “Tanmateix”, 
adverteix, “les conseqüències del dè-
ficit d’inversió en infraestructures no 
es queden només en l’economia de les 
empreses i de les persones: aquesta 
mancança afecta negativament la qua-
litat de vida de tots els ciutadans”.

La pregunta és per què, any rere any, 
el Govern espanyol inverteix menys 

a Catalunya del que el país mereix i 
necessita. “Les raons per les quals es 
produeix aquest dèficit són de dos ti-
pus: degudes a la manca de voluntat i 
degudes a la manca de capacitat. En al-
guns casos, és la combinació o la suma 
d’ambdues. Un exemple el tenim en la 
manca de la inversió mínima necessà-
ria a la xarxa de Rodalies, d’ús massiu i 
intensiu per la població, mentre es con-
tinuen destinant quantitats importants 
de recursos a línies d’alta velocitat amb 
trajectes d’ús minoritari i que podri-
en estar coberts per altres mitjans de 

Com poden ajudar els col·legis a incentivar les licitacions de qualitat? Miquel 
Darnés, degà a ENGINYERS BCN i president de la METGEC (Mesa d’Enginyeria 
Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya), diu: “Estem pressionant 
l’Administració perquè inclogui en el plec de condicions la col·legiació obligatòria 
dels titulats, tal com marca la llei, però de moment no ens en sortim”. Per 
Josep Túnica, president de l’ASINCA: “Des de les empreses, esperem que 
els col·legis col·laborin a mantenir les condicions necessàries per a un bon 
desenvolupament de la professió. Treballar per a unes licitacions amb els recursos 
necessaris és una manera directa de defensar els interessos dels col·legiats”.

EL PAPER DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS

El projecte de 
construcció de la 
terminal satèl·lit de 
l’aeroport del Prat té un 
pressupost de 13 M€. 
Encara no se sap a quines 
empreses s’adjudicarà i 
ja fa un any que Aena va 
iniciar els tràmits per 
licitar-lo. 

A l’hora de licitar no sempre 
es compleix la llei de triar la 
millor oferta segons 
la relació qualitat-preu 
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denuncia, i argumenta: “Els serveis 
jurídics tenen por de permetre que es 
doni als criteris de judici de valor el 
pes que haurien de tenir”.

Josep Túnica hi està d’acord: “En 
general el factor determinant de les 
adjudicacions de projectes del Go-
vern central és el preu. Els criteris 
tècnics i de qualitat existeixen, però 
l’orientació dels plecs és determinant 
a fer que el preu —i, concretament, 
l’oferta amb el preu més baix— sigui 
l’adjudicatària”. Davant d’això, re-
corda que “la directiva europea de 
contractació de serveis assenyala cla-
rament que l’oferta econòmicament 
més avantatjosa no ha de coincidir 
amb la més econòmica, i que, en el cas 
de la contractació de projectes, és ad-
missible fixar-ne el preu i competir en 
qualitat”. “Aquesta directiva”, subrat-
lla Túnica, “promou una contractació 
responsable, innovadora, sostenible 
i basada en la selecció per la millor 
relació cost-qualitat”. Defensa que 
“l’Administració té l’obligació d’opti-
mitzar els recursos del contribuent, 
però també de dur a terme una con-
tractació professional de serveis”. I 
es pregunta: “Quina mena de gestió és 
subhastar els serveis? L’eficiència de 
la despesa pública no pot estar basa-
da en l’estalvi de recursos a costa de la 
qualitat”.

Se sol dir que el que és barat surt car; 
en aquest àmbit, segons el presi-
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Per què Catalunya pateix 
un dèficit d’inversió en 
infraestructures tan gran?
El dèficit és, en part, el resultat d’un 
incompliment sistemàtic de les 
accions previstes i pressupostades. 
No en tinc la resposta, però el 
que sí que tinc és una reflexió: en 
una empresa, el que jo no faria és 
retallar el sou variable al meu millor 
venedor. Com més guanya ell, 
també més guanya l’empresa. 

Per què només s’executa una part 
de les inversions pressupostades?
Renovar i millorar les carreteres, 
els ports, els aeroports i la xarxa 
ferroviària catalana és un luxe o 
una necessitat? Determinar on 
posar el focus pressupostari hauria 
de tenir una visió estratègica 
a llarg termini, i no moure’s 
per interessos electoralistes. 
Malauradament, això no passa.

Madrid resol licitacions de manera 
objectiva? Quin pes hi té el preu? 
Després de molts anys de 
participació en concursos, aquest 
fet ha millorat. Les escletxes del 
sistema són cada vegada més 
complicades. L’actual Llei de 
contractes del sector públic, la 
9/2017, amb aires europeus, té 
com a objectiu “incorporar de 
manera transversal i preceptiva 
criteris socials i mediambientals”. 
Aquest objectiu canvia les idees 

anteriors i va més enllà del que 
és un concurs. Ara bé, en funció 
del fet pressupostari, moltes 
entitats públiques cerquen el 
millor preu, i això pot provocar 
baixes desproporcionades que 
arriben a preus irrealitzables. I 
això pot provocar que, al final, la 
subcontractació sigui un recurs per 
a les empreses contractistes. En 
alguns casos, però, acaba afectant la 
continuïtat de les subcontractades, i 
ja se n’entén el motiu, oi?

Què es pot fer des de l’enginyeria 
perquè els concursos públics 
siguin més rigorosos i perquè 
l’Administració central executi el 
que s’ha pressupostat?
Per fer d’enginyer, has d’estar 
col·legiat. Des del Col·legi impulsem 
que les entitats públiques, als seus 
concursos, facin que la col·legiació 
atorgui puntuació. Penso que 
cada vegada els projectes són més 
ponderables a través de les variables 
que els tribunals contractants 
puntuen com a criteris tècnics, 
afegides a un fet objectiu com és el 
preu. Pel que fa a la segona pregunta, 
la resposta l’hauria de donar un 
polític. No obstant això, moltes 
entitats passen revista cada any. 
Potser caldria crear una entitat de 
qualitat de la governança que posés 
sobre el paper allò que s’ha fet i 
allò que no s’ha fet per sotmetre a 
pressió els polítics. 

Tresorer d’ENGINYERS BCN. Ha desenvolupat 
gran part de la seva vida professional en l’àmbit 
de la contractació d’obres i manteniment com a 
tècnic i com a directiu. Ara és enginyer consultor 
d’organització i formador, i ofereix servei i 
acompanyament a les empreses. Dona suport a 
la realització d’ofertes públiques aprofitant les 
millors tècniques de gestió.

“Molts governs cerquen el millor 
preu, i això pot provocar baixes 
desproporcionades”

Ricard Nogués 

ENTREVISTA
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dent de l’ASINCA, també és així: 
“El preu determina la qualitat i so-
vint estem contractant al preu més 
baix. En el cas dels projectes, dur-los 
a terme eficientment requereix els re-
cursos precisos: ni més ni menys. Les 
fases de disseny determinen la viabi-
litat, la rendibilitat i el resultat final 
d’un projecte, i representen un cost 
relatiu baix. Els recursos no inver-
tits en aquesta fase impliquen riscos 
que sovint porten males conseqüèn-
cies econòmiques i —el que és més 
greu— comprometen el resultat final 
del projecte”. “A l’Estat espanyol”, 
destaca, “destinem de mitjana entre 
un 3 i un 5% del volum d’inversió als 
serveis d’enginyeria i arquitectura; a 
Europa, la mitjana està entre un 8 i 
un 10%. Aquesta dada és un altre dels 
riscos que l’Administració assumeix 
traslladant-ne les conseqüències a la 
societat”.

Fa un any que Aena iniciava els trà-
mits per licitar els projectes d’assistèn-
cia tècnica per construir l’anomenada 
terminal satèl·lit de l’aeroport del Prat, 
amb un pressupost total de 13 milions 
d’euros; encara no se sap a quines em-
preses s’adjudicaran. La licitació de 
l’ampliació de la T-4 de Barajas, per 
contra, està molt més avançada. “S’ha 
dut a terme”, apunta Túnica, “mitjan-
çant una subhasta electrònica entre 
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una selecció de cinc empreses. Aquest 
sistema ha donat com a adjudicatà-
ria una proposta amb una rebaixa del 
42,3% respecte a la valoració inicial; és 
a dir: un servei avaluat inicialment en 
12,2 milions d’euros es contractarà per 
5,16 menys”. A meitat de preu. Això, és 
normal? “Sia pel sistema de licitació 
emprat o per la manca total de preci-
sió en la valoració dels serveis per part 

dels gestors públics, el que és clar és 
que aquestes situacions no són desit-
jables en la contractació de projectes 
d’infraestructures estratègiques com 
ho és un aeroport”, respon Túnica.

Convé fixar el preu amb més rigor. 
“Al segle xxi”, declara, “el cost de les 
obres i els projectes és perfectament 
determinable objectivament. Encara 
som dels pocs països desenvolupats del 

món que en contractem amb diferènci-
es tan grans entre el valor de licitació i 
el d’adjudicació. Raó per la qual, malgrat 
els bons moments que ha tingut aquest 
sector, cap empresa estrangera ha po-
gut treballar al nostre país amb aquest 
‘singular sistema’”. Túnica demana a les 
administracions “que la contractació de 
projectes es faci, prioritàriament, per 
criteris de qualitat, i que el preu d’adju-
dicació respongui al cost dels recursos 
necessaris per dur a terme el servei”. 
“Malauradament”, agrega, “els ciuta-
dans ja coneixem les conseqüències 
d’una contractació d’aquest tipus per 
part d’Aena”, i cita “el funcionament 
durant els darrers estius dels serveis de 
seguretat de l’aeroport de Barcelona”.

EL PAPER DELS ENGINYERS 
I la professió, què hi diu? Quin grau 
de responsabilitat tenen els engi-
nyers en una licitació? Túnica exposa 
que se centren en “la redacció dels 
plecs tècnics i l’avaluació de les pro-
postes”, si bé repeteix que “és el preu 
i no la valoració dels aspectes tècnics 
el que en determina l’adjudicació”. 
Manel Roig també hi dona el seu punt 
de vista amb sinceritat: “L’enginyer 
municipal està desprestigiat. A les 
administracions, on el poder a l’èpo-
ca olímpica va ser dels arquitectes i 
urbanistes, va passar, després, als ser-

Som dels 
pocs països 
desenvolupats on 
encara hi ha tanta 
diferència entre el 
valor de licitació i 
el d’adjudicació
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Principals conclusions del mapeig

Font de les infografies: Impacte econòmic del dèficit d’inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya (desembre de 2019). Cambra de Comerç de Barcelona.  

IMPACTE DIRECTE*

IMPACTE INDIRECTE**  
I INDUÏT***

IMPACTE TOTAL

Facturació: 9.451 M€
VAB: 4.574 M€
Llocs de treball: 59.556
Rendes salarials: 2.307 M€

Facturació: 10.288 M€
VAB: 3.477 M€
Llocs de treball: 51.944
Rendes salarials: 1.468 M€

Facturació: 19.739 M€
VAB: 8.052 M€
Llocs de treball: 111.501
Rendes salarials: 3.776 M€

=

+

IMPACTE D’UNA INVERSIÓ (ESTIMADA) DE 9.451 M€ EN INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA

* Impacte directe: recull la generació 
de facturació, VAB (valor afegit 
brut), ocupació i rendes salarials 
com a conseqüència directa de 
l’activitat generada pel xoc de 
demanda que suposa un
increment de la inversió a 
Catalunya.

** Impacte indirecte: és el derivat 
de les relacions intersectorials que 
es generen fruit dels requeriments 
de béns i serveis que necessiten les 
empreses generadores d’impacte 
directe per poder desenvolupar la 
seva activitat. Bàsicament es 
correspon al sector de treballs de la 
construcció i a les interrelacions que 
un augment de la producció en 
aquest sector generarà 
indirectament en el conjunt de 
l’economia.

*** Impacte induït: és l’impacte 
econòmic derivat de la part de les 
rendes del treball, generades 
directament i indirectament, que es 
destinen al consum de béns i serveis.
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veis financers, i, actualment, hi ma-
nen els serveis jurídics”.

Què es pot fer des de la professió 
de l’enginyeria perquè els concursos 
públics siguin més rigorosos amb els 
criteris tècnics i de qualitat? “Poca 
cosa”, reconeix Roig, “amb la legis-
lació vigent i amb l’actitud dels ‘ga-
rants’ d’aquesta legislació, que són 
els serveis jurídics i de contractació. 
Una bona llei de contractació és molt 
difícil de fer, però, amb l’actual, l’Ad-
ministració gairebé mai contracta la 
millor relació qualitat-preu”. I per-
què l’Administració (especialment, 
la central) executi el que s’ha pres-
supostat, s’hi pot fer res? “Només es 
pot mirar de pressionar el món polític 
perquè forci Madrid a complir. No-
més serà possible si el pes de Cata-
lunya és determinant i si els negoci-
adors trenquen les cartes quan no es 
complexi. Madrid no hauria de poder 
governar Espanya si no compleix amb 
Catalunya”, manifesta.

El president de l’ASINCA, en canvi, 
es mostra més optimista: “Els engi-
nyers hem de fer el que hem fet fins 
ara: insistir a seguir el camí que mar-
ca Europa i explicar i denunciar les 
conseqüències d’aquestes pràctiques 
de contractació. Els gestors privats 
saben que l’aparent estalvi de recur-
sos en les fases de projecte i direcció 
tècnica són, en una anàlisi a mitjà i 
llarg termini, negatius en rendibilitat; 
constitueixen una gran probabilitat 
d’increment de costos de l’obra i de 
la seva explotació, i comprometen el 
resultat final i l’òptim funcionament 
de la infraestructura. Per tant, en els 
gestors públics, el nivell d’exigència 
no pot ser inferior”. Així de clar.  l
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En percentatge sobre el total regionalitzat
 Carreteres Ferrocarril Ports i Aeroport i Habitatge TOTAL
   transport navegació i altres
   marítim aèria

Andalusia 20,4 10,8 21,8 7,9 4,8 15,5
Aragó 9,3 0,5 0,0 1,2 0,8 4,4
Astúries 4,9 3,2 2,7 0,8 5,2 3,7
Balears 0,0 0,0 5,2 9,7 2,9 1,1
Canàries 0,1 0,0 18,3 18,9 2,3 2,7
Cantàbria 3,9 0,8 1,0 0,4 0,1 2,1
C. Lleó 13,8 23,6 0,0 0,7 20,3 16,0
C. Manxa 10,4 2,1 0,0 0,0 0,4 5,4
Catalunya 9,0 13,1 15,7 10,4 25,1 11,4
C. Valenciana 6,5 10,3 6,1 3,8 7,2 7,8
Extremadura 1,5 4,7 0,0 0,1 0,9 2,6
Galícia 7,8 17,3 11,9 6,7 2,0 11,8
Madrid 8,1 5,5 0,5 36,1 25,6 8,6
Múrcia 2,8 1,8 3,5 0,1 0,8 2,2
Navarra 0,0 0,8 0,0 0,2 0,5 0,4
El País Basc 0,0 5,5 11,6 2,3 1,4 3,3
La Rioja 1,4 0,2 0,0 0,3 0,4 0,7
Ceuta i Melilla 0,2 0,0 1,7 0,2 0,0 0,2

Total regionalitzat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

INVERSIÓ LIQUIDADA PER COMUNITATS 
AUTÒNOMES I PER TIPUS D’INFRAESTRUCTURA

Dades acumulades 2013-2017

Les infraestructures 
són clau per atraure 
noves inversions 
productives.




