
El primer semestre del 2019
s’ha tancat amb 2.375.135 metres
quadrats visats, 124.642 m2 més
que el primer semestre del 2018,
el que suposa en percentatge el
5,5%, segons l’informe presentat
ahir pel Col·legi d’Arquitectes.
L’increment percentual s’ha re-
duït gairebé a la meitat respecte
del primer semestre del 2018, una
evolució que respon, segons els
arquitectes, «al fet que en els anys
anteriors els projectes de mida
més gran (de més de 10 mil m2)
eren els principals responsables
de l’augment de la superfície visa-
da. Aquest semestre, per contra,
no ha estat així».

L’informe conclou que els pro-
jectes petits i mitjans guanyen for-
ça, un augment que «caldrà veure
si es consolida en els propers me-
sos, fet que podria indicar un crei-
xement més estructural per a la
professió i el sector», segons els ar-
quitectes. En total s’han visat
4.691 projectes, un 8% més que el
primer semestre del 2018. En-
guany s’han visat 35 projectes de
gran envergadura (de més de
10.000 m2), un 7% menys de su-
perfície que el primer semestre de
l’any anterior. Pràcticament la to-
talitat d’aquests projectes corres-
pon a obra nova, només un 2% de

la superfície visada correspon a
gran rehabilitació.

L’informe revela que el creixe-
ment «es defineix per la millora de
l’obra nova i l’empitjorament, de
forma continuada des del 2017,
de la rehabilitació». Respecte del
mateix semestre del 2018, l’obra
nova puja el 10,5% i, per contra, la
rehabilitació baixa el 8,2%. «Quan
l’obra nova va millor, pitjor va la
gran rehabilitació, i aquest fet ja
ha esdevingut una tendència alar-
mant», diuen els arquitectes. D’al-
tra banda, el creixement no és ho-
mogeni per a tot el territori. En ge-
neral es produeix creixement a tot

el territori, exceptuant la demar-
cació de Girona i la ciutat de Bar-
celona, que baixen el 30% i el 24%,
respectivament. Amb tot, en cap
cas s’observa una tendència clara,
«ja que cada demarcació té fluc-
tuacions dins del mateix semestre
i tampoc s’identifiquen compor-
taments similars si comparem les
dades amb els anys immediata-
ment anteriors», diu el Col·legi. 

A les comarques centrals, s’han
visat 115.330 metres quadrats du-
rant els sis primers mesos de l’any,
el que suposa un increment inte-
ranual del 2%.
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La superfície visada a
Catalunya creix el 5,5%, la
meitat que un any enrere
L’increment a les comarques centrals ha estat del 2%, fins als 115.330 m2
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Els projectes petits i mitjans guanyen força

La licitació oficial d’obres a Ca-
talunya ha crescut el 3% el primer
semestre del 2019 en relació amb
el mateix període de l’any anterior
tot i les pròrrogues pressupostà-
ries a la Generalitat i a l’Estat, se-
gons dades de la Cambra Oficial
de Contractistes d’Obres de Cata-
lunya (CCOC). Entre gener i juny,
s’ha licitat per un import de 970
milions d’euros, dels quals 510 co-
rresponen al segon trimestre de
l’any. Els contractistes lamenten
que el volum de licitació continua
sent «baix» i està lluny de la mitja-
na dels últims 20 anys, que és
d’uns 940 milions trimestrals. 

Segons la CCOC, aquests ni-
vells de licitació «agreugen el dè-
ficit crònic d’inversió en infraes-

tructures» i reclamen que la inver-
sió pública sigui «estable i previ-
sible per suavitzar els cicles eco-
nòmics» i «donar certesa» als
agents implicats. Totes les admi-
nistracions –local, autonòmica i
estatal– han augmentat la licitació
d’obres els primers sis mesos de
l’any. En un comunicat emès ahir
dimarts, la CCOC va concretar
que l’administració local és la més
activa en licitacions i els concur-
sos que ha publicat suposen més
de la meitat del total licitat –el 51%
amb 494 milions d’euros. 

L’import licitat per les adminis-
tracions locals suposa un aug-
ment del 14% entre gener i juny en
relació amb el 2018. Tanmateix,
els contractistes avisen que ja han
començat a detectar una «marca-
da fase de desacceleració» de les
licitacions aquest segon trimestre,
que atribueixen al període poste-
lectoral. 

Pel que fa a la Generalitat, les li-
citacions han augmentat el0 56%
en relació amb el primer semestre

del 2018 amb 242 milions d’euros.
L’administració general de l’Estat
i les empreses públiques estatals
han licitat per valor de 234 mi-
lions, el 118% més que el mateix
període de l’any passat. Els con-
tractistes apunten que la licitació
de l’Estat a Catalunya partia «de
valors molt baixos» i és «molt in-
ferior a la mitjana històrica i total-
ment insuficient per a la compe-
titivitat de l’economia catalana».

Els contractistes insisteixen
que les infraestructures s’han de
planificar a mitjà i llarg termini,
entre 10 i 15 anys, independent-
ment dels períodes electorals, i cal
fer-ne una avaluació prèvia per
garantir que siguin sostenibles
econòmicament, socialment i
ambientalment. Segons la CCOC,
caldria que la «licitació mínima
regular i recurrent» de les admi-
nistracions a Catalunya fos d’uns
5.000 milions anuals, és a dir, el
2,2% del PIB. Durant tot el 2018, la
licitació només va ser de 1.671 mi-
lions, segons dades de la CCOC.

ACN BARCELONA 

El sector alerta que la licitació
d’obra pública no es recupera
Entre gener i juny s’ha li-
citat per 970 milions, i els
contractistes demanen tor-
nar als 940 trimestrals
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