Informe de licitació 2n trimestre 2016
 Forta caiguda de la licitació oficial d’obres el primer semestre del 2016,
que disminueix un 34%, i confirma la interrupció de la incipient
recuperació dels anys 2013 i 2014.
 La manca de licitació de les administracions públiques està deteriorant
un sector econòmic estratègic per l’economia catalana, que proveeix
la infraestructura necessària per la competitivitat de les empreses i la
qualitat de vida dels ciutadans.
 Amb aquest nivells tan baixos d’activitat és molt difícil que el sector de
la construcció pugui fer una aportació més positiva a la recuperació
econòmica i a l’ocupació.
 Es pot perdre el coneixement acumulat de les empreses supervivents.

En el període de gener a juny del 2016 la licitació oficial d’obres a Catalunya ha estat
de 436,5 milions d’euros, un 34% inferior respecte el mateix període de l’any anterior,
en el qual es varen licitar 659,4 milions d’euros. De confirmar-se aquesta tendència,
seria el segon pitjor de la sèrie després del 2.012 (797,4 milions anual d’euros),
certificant així la interrupció de la incipient recuperació dels anys 2013 i 2014. El 2015
(1.157,9 milions d’euros) la licitació va experimentar un retrocés del 34% i, respecte el
2008 (8.064,7 milions d’euros), del 86%.
Per administracions, la disminució més significativa en la licitació ha estat la de
l’Administració Local, amb un -40% (essent, però, el nivell administratiu més actiu, amb
199,4 milions d’euros licitats de gener a juny), seguida de la Generalitat, amb -36%
(110,1 milions d’euros) i l’Administració General de l’Estat, amb un retrocés del -17%
(127,0 milions d’euros).
Pel que fa als serveis licitats que són d’interès pels grups d’empreses constructores, la
licitació ha experimentat un augment del 19% (287,3 milions d’euros licitats de gener
a juny), impulsat per la Generalitat, que la incrementa en un 286%. Les administracions
locals es mantenen estables i l’Administració General de l’Estat l’ha disminuït en un 18%.
Amb aquest nivells tan baixos d’activitat és molt difícil que el sector de la construcció
pugui fer una aportació més positiva a la recuperació econòmica i a l’ocupació. És més,
es corre el perill que, per manca de licitació, les empreses supervivents de la llarga crisi
iniciada el 2008 pateixin una pèrdua del coneixement acumulat.
Per tal que aquest sector econòmic estratègic per l’economia catalana sigui sostenible,
la licitació mínima regular de totes les administracions hauria de ser de 4.500 milions
anuals.
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