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Infraestructures.cat actualitza les tarifes de les seves licitacions 
d’acord amb l’augment dels preus de les matèries primeres 
 

• El Consell d’Administració de l’entitat aprova un increment del 4,51% per a les 
edificacions i del 4,50% en les obres civils o hidràuliques 
 

• Els nous preus de referència s’aplicaran a tots els projectes que lliurin la 
maqueta a partir de l’1 de desembre del 2021 

 

Infraestructures.cat, l’empresa pública de la Generalitat encarregada de l’execució de les 
obres que li encomana l’administració catalana i del manteniment dels equipaments públics, 
ha actualitzat les tarifes que utilitza per elaborar els pressupostos de les seves licitacions. Amb 
aquesta actualització es busca adaptar les tarifes a l’augment de preus que han patit les 
matèries primeres al llarg de l’any 2021 i que va començar afectant l’acer i altres metalls, però 
s’està generalitzant a altres productes com ara el betum o la fusta. 

En l’última reunió del Consell d’Administració de l’entitat, i d’acord amb la variació de preus 
2020-2021 certificada per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, es va 
acordar incrementar un 4,51% el preu de referència de les edificacions i un 4,50% el de les 
obres civils i les infraestructures hidràuliques. Així mateix, també va aprovar aplicar aquestes 
noves tarifes a tots els projectes que lliurin la maqueta a partir de l’1 de desembre del 2021.  

Davant el context d’escalada dels valors de mercat i d’escassetat d’algunes matèries primeres, 
que posa en risc un dels sectors tractors de l’economia com és el de la construcció, 
Infraestructures.cat ha decidit actuar i adaptar les seves licitacions a aquesta nova realitat. 
D’aquesta manera, es vol garantir l’execució i la viabilitat dels projectes que adjudiqui 
Infraestructures.cat, i evitar perdre competitivitat ni capacitat de producció, amb la voluntat de 
contribuir a la recuperació econòmica i a la reactivació del teixit productiu que està impulsant 
el Govern.  

 


