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Les obres del túnel de les Glòries reflecteixen la necessitat d’un 
canvi de model en el sector de la construcció 

L’informe d’auditoria del túnel de les Glòries realitzat per l’ITeC analitza les circumstàncies que 
han fet necessària la modificació de la rasant del vial principal del túnel i les consegüents 
desviacions respecte de les previsions inicials, tant des del punt de vista econòmic com  del 
termini d’execució, i extreure’n les conclusions corresponents. 

Des de l’ITeC, considerem que el sistema de contractació i execució d’obres que s’utilitza al 
mercat espanyol des de fa moltes dècades és en part una de les causes que han originat els 
problemes que han motivat la redacció de l’informe esmentat. La metodologia de gestió del 
procés constructiu més utilitzada al sector de la construcció a Espanya per la majoria de 
promotors públics és un sistema seqüencial que considera els processos de disseny, execució 
d’obra i explotació com tres processos pràcticament independents. Així, processos constructius 
molt específics poden ser definits en fase de projecte executiu sense tenir en consideració 
l’opinió tècnica ni de la Direcció Facultativa ni de l’empresa constructora, responsables finals 
d’aquests aspectes, donat que no es licita el concurs d’execució fins que no es disposa del 
projecte executiu. 

En opinió de l’ITeC, la situació que es genera habitualment en aquest tipus d’obres complexes, 
com és el cas del túnel de les Glòries, aconsella introduir canvis en els processos actuals de 
projecte, licitació i construcció. El procés tradicional ha funcionat força bé durant moltes 
dècades durant les quals s’ha transformat la fisonomia de les infraestructures i equipaments de 
l’estat espanyol d’una manera important i a uns costos reduïts si els comparem amb els costos 
dels països del nostre entorn, però ara és necessari un canvi de model. 

Creiem que aquest canvi s’hauria d’enfocar de manera que l’actual sistema seqüencial de 
projecte / obra / explotació evolucioni cap a un sistema col·laboratiu que contempli d’una 
manera més integrada el cicle de vida de l’obra, des de la seva concepció fins a la seva explotació. 
D’aquesta manera, arribaríem a un model en el qual els diferents agents que intervenen al llarg 
del cicle de vida s’incorporarien en etapes més primerenques de definició, a fi d’aportar el seu 
coneixement per aconseguir un projecte millor i, sobretot, un procés més eficient des del punt 
de vista temporal i econòmic. 

Metodologies més innovadores com el BIM (Building Information Modelling) recolzades per 
tècniques de millora continua i reducció d’ineficiències com el LEAN Construction i la Gestió 
Integrada  de Projectes, ens permetran en un futur afrontar el procés constructiu d’una manera 
més oberta i transversal. A més, la seva aplicació servirà per millorar el disseny inicial de l’obra i 
per reduir les ineficiències durant el procés de construcció.   

Tenint en compte aquest canvi de paradigma, des del ITeC hem impulsat la Comissió Construïm 
el Futur (CCF), una iniciativa integrada per més de quaranta entitats, públiques i privades, que 
treballen per alinear la forma de dur a terme la transició del model actual del sector de la 
construcció cap a aquest nou model altament col·laboratiu. Ens enfrontem a nous reptes i a la 
necessitat d'encarar aquest canvi des de la revolució digital del sector, que requereix grans dosis 
de pedagogia i canvi cultural, juntament amb l'aprenentatge de noves eines. 
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