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0.1. INTRODUCCIÓ  
 

 
Els darrers anys del vuitanta i, sobretot, la dècada dels noranta han 
incorporat el sector privat a la construcció i gestió d’obres que fins aleshores 
es consideraven públiques. Aquest canvi reflexa, per una banda, una 
societat cada dia més exigent amb els seus governs, que demanda més i 
millors infrastructures i, per una altra, la incapacitat del governs de fer front a 
tan costoses obres.  
 
El increment de la motorització de la societat, la necessitat d’accedir a les 
grans ciutats amb el menor temps possible, la necessitat d’apropar ciutats 
allunyades, la cada vegada major sensibilitat de la societat en vers els 
accidents de trànsit i la major percepció del valor del temps han fet que la 
modernització de les carreteres passi ha ser una prioritat per al conjunt de la 
societat i els governs de torn.  
 
En concret, els països de Llatinoamèrica van engegar programes molt 
ambiciosos que pretenien actualitzar les seves infrastructures després d’anys 
i anys de minses inversions. Tan Argentina com Mèxic es van caracteritzar 
pels seus més que ambiciosos programes i per les seves malmeses 
economies. Van ser doncs, dos dels primers països de la regió en impulsar la 
cooperació públic- privada.  
 
Llatinoamèrica ha estat i és una regió on Espanya ha conservat molts 
lligams i interessos des de temps immemorables. Malgrat que els principals 
Grups constructors espanyols basen gran part del seu negoci en el mercat 
nacional, i situen els percentatges internacionals per sota d’altres grans 
Grups europeus, no es pot oblidar que gran part de les seves obres 
internacionals recauen en països Llatinoamericans. Encara que en 
l’actualitat els esforços internacionals d’aquests Grups s’estan dirigint cap 
als països de nova incorporació en la Unió Europea, com pot ser Polònia. 
 
És per això, que he considerat interessant establir un lligam entre els 
programes de concessions de carreteres de tres països Llatinoamericans, 
com són Argentina, Mèxic i Xile, i els sis principals Grups constructors 
espanyols.  
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0.2. OBJECTIUS 
 
 

La finalitat d’aquesta tesina ha estat des d’un principi establir un lligam 
entre els programes de concessions de carreteres d’Argentina, Mèxic i Xile i 
les sis principals constructores espanyoles; ACS, ACCIONA, DRAGADOS, 
FERROVIAL AGROMAN, FCC i OHL. Per tal d’establir aquest lligam m’he 
marcat com a principals objectius: 
 

 Situar al lector en el context socio-econòmic dels tres països 
 

 Explicar a grans trets l’organització de les diferents àrees dels Grups 
espanyols, per tal de que es vegi la importància de l’àrea de 
concessions. 

 
 Entendre cadascun dels tres programes de concessions, explicant-ne 

els principals trets distintius 
 

 Veure quins han estat els principals errors i dificultats dels tres 
programes. 

 
 Analitzar la participació de les constructores espanyoles en aquests 

programes. 
 

 Fer entendre les causes que han portat a les constructores participar 
en un programa concret de concessions i no en l’altre. 

 
   


