
Reptes en la 
internacionalització: 

Perú i la seva política 
en provisió d’infraestructures



Com a contribució del Cercle en la tasca de donar respostes davant la greu situació 
econòmica que viu la nostra societat, hem preparat, amb la col·laboració del Consolat del 
Perú a Barcelona, una jornada sota el títol de “Reptes en la internacionalització: Perú i la 
seva política en provisió d’infraestructures”. L’objectiu d’aquesta jornada és posar en relleu 
les característiques bàsiques del Perú, el seu nivell d’inversió en infraestructures, quin és el 
marc jurídic i contractual i finalment quins són els contractants i/o reguladors. En aquesta 
jornada es pretén informar del nou curs “Gestión Internacional de las Infraestructuras en 
Iberoamerica: Brasil, Chile, Colombia y Perú” dirigit a tècnics i empreses que estan o volen 
introduir-se en aquests països.
La jornada tindrà lloc el dijous, 25 d’abril de 2013, de 15:30h a 20:30h, a l’ETSECCPB, amb el 
següent programa:

15.00 h. 
Inici: Recepció i acreditació d’assistents.

15.30 h. 
Benvinguda i Acte d’obertura.

15.45 – 16:45 h. 
Perspectives de la inversió en infraestructures al Perú.
Sr. Ricardo Silva-Santisteban Benza, Cónsul General Adjunto del Perú en Barcelona, Sr. José Luis 
Bonifaz, Vicedecano de economía de la Universidad del Pacifico de Lima. Miembro del Tribunal 
de la Competencia de Perú.

16:45 – 18.00 h.
Particularitats i singularitats de la contractació pública al Perú: Fórmules de contractació. Com 
s’articula la iniciativa privada? Tractament i particularitats de les APP. Temps i processos de licitació.
Sr. Ronnie Farfán, Advocat especialista en Dret Administratiu, Regulació Econòmica, Procedi-
ment administratiu i Contractació amb l’Estat. Professor de la Universidad del Pacifico.

18.00 – 18.30 h. 
Descans.

18:30 – 19:45 h. 
Ens contractants i Ens reguladors: Qui tè la capacitat administrativa de contractar al Perú? Qui és 
el regulador en cada sector? (OSITRAN, SUNASS,….)
Sr. José Luis Bonifaz, Vicedecano de economía de la Universidad del Pacifico de Lima. Miembro 
del Tribunal de la Competencia de Perú.

19:45 – 20:00 h. 
Presentació del nou Curs “Gestión Internacional de las Infraestructuras en Iberoamérica: Brasil, 
Chile, Colombia y Perú”.
Sr. Carles Labraña. Director de la Càtedra Cercle d’Infraestructures.
TAULA DEBAT:
Sr. Ricardo Silva-Santisteban Benza, Sr. José Luis Bonifaz, Sr. Ronnie Farfán, Sr. Carles Labraña. 

20.30 h. 
CLOENDA

Informació per les inscripcions:

Silvia Borges. E-mail: Silvia.borges@upc.edu Telèfon: 934 017 345
Preus:
Patrons FCI: 100 €
Col·laboradors FCI: 150 €
Altres: 250 €


