
 

 
Conferència d’hivern d’Euroconstruct 
Situació i previsions del sector de la construcció a Europa  

 
 
 
Euroconstruct és un grup independent d'anàlisi format per 19 instituts europeus que 
anualment celebra dues conferències, una a l'estiu i una altra a l'hivern, amb la 
finalitat de presentar els seus informes sobre la situació actual i futura dels mercats 
de la construcció, relatius a l'edificació residencial i no residencial i a l'enginyeria civil, 
tant pel que fa a l'obra de nova planta com a la de rehabilitació. L'ITeC elabora 
l'informe d'Espanya per al grup Euroconstruct.  
  
Enguany la conferència d'estiu s'ha celebrat a Praga, organitzada per URS, el 
membre txec del grup.   
  
Intervenen:  
  
  
Anton M. Checa, Director General de l'ITeC  
Josep R. Fontana, Cap del Servei de Prospectiva de l'ITeC  
  
  
  
Per més informació:  
  
  
Albert Bassols i Sergi Cañisà, IP Comunicació  
Tel 93 414 31 75  
Fax 93 200 29 96  
abassols@ipcomunicacion.com  
scanisa@ipcomunicacion.com  
  
  
  
Barcelona, 11 de desembre de 2013 
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http://itec.cat/serveis/prospectiva/premsa.aspx
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Situació i previsions a Europa 
La recuperació que arrenca el 2014 no serà contundent,  
però almenys no s'esperen recaigudes 

 
El sector construcció europeu es mostra molt prudent davant els indicis de millora que 
s'entreveuen per al 2014, recelós de que es pugui tractar d'un altre fenomen 
merament passatger com el registrat el 2010 i 2011. A aquest escepticisme 
contribueix el fet que 2013 no s'hagi comportat com un any de transició, ja que el 
descens de producció estimat no és precisament trivial (-3,0%). De tota manera, la 
previsió Euroconstruct es ratifica en que l'abandonament de la recessió pot ser 
definitiu: no hi ha motius per a una recaiguda, encara que tampoc n'hi ha per a 
esperar una recuperació fulgurant. Les expectatives de creixement es redueixen a un 
0,9% per al 2014 i a un 1,8% per al 2015, amb tendència a accelerar-se cara a 2016.  
  
En un moment de canvi de cicle com aquest, en el detall per països cal prestar tanta 
atenció a la previsió futura com al comportament dels últims anys. Així, encara que 
Irlanda i Hongria encapçalin el rànquing de previsions més positives, no es deixaran 
sentir gaire perquè venen de patir contraccions molt severes. La situació és més 
favorable en aquells països en els quals, malgrat les seves modestes previsions, han 
pogut conservar una base de mercat raonablement saludable gràcies a la seva baixa 
exposició a la crisi, tal com s'observa en els països de l'òrbita germànica. Finalment, 
gairebé un terç dels països de la zona Euroconstruct no seran capaços de mantenir 
l'escàs ritme de creixement mitjà, dins dels quals hi ha mercats de la dimensió de 
França o Itàlia. 
 
Previsió per països de la producció del sector construcció  
Estimació 2013 i previsió de creixement anual mitjana 2014-2015 a preus constants 
 

 

 



 

L'edificació residencial tanca el seu cicle recessiu el 2013 (-3,6%) i es converteix en 
el segment amb les previsions més positives per al 2014 (+2,4%) i 2015 (+4,0%). 
Però darrera d'aquestes xifres aparentment robustes, el mercat de l'habitatge 
continua estant lluny de la seva normalització. La demanda continuarà molt retreta en 
pràcticament tota l'Europa de l'Est, però també a Itàlia, França i Espanya. Al Regne 
Unit i Holanda s'espera un cert avanç, però en una atmosfera d'elevada incertesa. Un 
cop més, els únics mercats on es pot preveure un creixement basat en una evolució 
harmònica tant d'oferta com demanda queden circumscrits a la zona nòrdica i la 
germànica.  
  
L'edificació no residencial és el segment que necessitarà més temps per tocar fons. 
La contracció serà notable el 2013 (-5,6%), se suavitzarà el 2014 (-1,0%) i finalment 
hi haurà un retorn a la zona positiva el 2015 (+1,4%). Els submercats millor 
posicionats seran els de logística i sanitat; l'edificació industrial i d'oficines tenen una 
perspectiva més delicada a causa de l'abundància d'estocs, mentre que la 
construcció destinada a comerç i educació tendirà a l'estancament. En el panorama 
per països tornen a destacar les bones perspectives per als països escandinaus, 
mentre que entre els països grans, només Alemanya sembla oferir suficient atractiu 
per als promotors.  
  
La rehabilitació segueix cenyida al seu comportament típic: mostra resistència a 
contraure's en els moments negatius del cicle, però també li costa créixer quan el 
cicle canvia. Així, ha estat el segment que menys ha contribuït al descens de 
producció de 2013, en perdre només un -1,2%. Tanmateix, serà el que menys 
creixerà el 2015 (+1,2%) quan tot el sector estigui ja en zona positiva. Bastants 
països constaten que rehabilitar està perdent posicions en la llista de prioritats de 
famílies i empreses, i no confien que es recuperin fins que l'economia no doni senyals 
de millora més inequívocs.  
  
L'enginyeria civil també confia que 2013 sigui el seu últim exercici en números 
vermells (-4,2%) després del qual s'obre un nou cicle caracteritzat per un creixement 
modest i amb poca esperança d'acceleració (+1,2% el 2014, +1,6% el 2015). Aquesta 
atonia és producte d'unes administracions públiques força limitades per la contenció 
del dèficit, sobretot a nivell d'administració local. Com és habitual en els darrers 
informes, les millors expectatives es concentren en les infraestructures d'energia, 
però fins i tot així s'adverteix que amb aquests nivells d'inversió no es podran satisfer 
els objectius 2020 de la UE. Les previsions d'enginyeria civil més positives 
corresponen als països de l'Est, on el creixement tendeix a fer-se més robust de cara 
a 2016; tot el contrari d'allò que s'espera als països occidentals, on la projecció 2016 
mostra una mica de desgast respecte al 2015.  
 

 



 

 
 
Evolució dels diferents subsectors al mercat europeu  
Índexs de producció a preus constants, base 2009 = 100 

 
 
 

Evolució dels diferents subsectors al mercat espanyol  
Índexs de producció a preus constants, base 2009 = 100 

  

 



 

 
Situació i previsions a Espanya 
Sortint de la crisi pas a pas:  
l'edificació s'estabilitza en 2015; l'enginyeria civil, el 2016 
   

 
Encara que 2013 sigui ja el sisè any de recessió, la crisi segueix manifestant-se amb 
molta virulència i causa un nova gran caiguda de producció (-23%). Per molt que els 
indicadors macroeconòmics tendeixin a normalitzar-se, és prematur aspirar que la 
construcció toqui fons el 2014, per la qual cosa es preveu un altre exercici negatiu, 
malgrat que d'una intensitat més moderada (-6,7%). S'espera que el sector millori 
progressivament conforme els diferents segments que el composen vagin trobant el 
seu punt d'equilibri. Per 2015 l'edificació podria haver donat signes de millora, que 
repercutirien en una previsió gairebé neutra pel -0,5%. Finalment, en el cas que un 
any més tard l'enginyeria civil interrompés el seu recorregut negatiu, la projecció 2016 
se situaria en +2,9%. Això sí, el volum de producció del sector construcció espanyol 
hauria quedat reduït a pràcticament la meitat dels nivells mitjans de la dècada dels 
vuitanta.  
  
Els mercats d'edificació continuen arrossegant un seriós problema d'excés d'estocs 
tant residencials com no residencials, el qual no aconsegueixen resoldre ni el 
descens de nous projectes ni la caiguda de preus. El retorn de la inversió immobiliària 
estrangera és una bona notícia, més pel que representa com a recolzament de 
confiança que en termes d'impacte objectiu real. I és que no es podrà parlar de 
normalització fins la tornada efectiva del comprador nacional, encara força castigat 
pel descens dels seus ingressos i per la sequera de crèdit.  
  
La previsió per a l'edificació residencial parteix d'un 2013 de baixades contundents 
(-21%) per acabar amb xifres positives el 2015 (+6%) i 2016 (+8%). De tota manera, 
aquests pocs punts de creixement no aportaran gaire alleujament a un sector que 
deixa enrere una baixada acumulada de més del -83% al llarg del període 2007-2013. 
Una altra manera de donar a aquestes previsions un context adequat és observar el 
nombre d'habitatges de nova creació amb què van associades: tan sols 50 o 55.000 
habitatges en l'horitzó 2015-16, una xifra que segueix sent pròpia d'un mercat en 
estat crític.  
  
Per a l'edificació no residencial s'espera una reacció una mica més lenta, ja que no 
es confia que la producció abandoni la zona negativa fins 2016. En tot cas, el 
descens es va moderant gradualment (-17% el 2013, -6% el 2014) fins arribar a un 
2015 pràcticament neutre (-0,2%). Això respon al fet que els diferents submercats no 
residencials compten amb una capacitat de reacció desigual. Així, els més reticents a 
la inflexió seran la construcció industrial d'una banda, i la destinada a educació i salut 
per una altra; aquests últims llastats per la retirada de la inversió pública. Finalment, 
si el 2016 se sumen les oficines a la tendència positiva, la previsió es podria situar al 
+2,2%  
   

 



 

Finalment, hi ha pocs canvis en la previsió per a l’enginyeria civil, tenint en compte 
com de precari continua sent l'equilibri dels comptes públics, i que descarta que es 
puguin produir canvis substancials en la política inversora de l'administració. Tampoc 
hi ha novetats que suggereixin un acostament a la inversió privada: encara no se li ha 
donat una solució al conflicte de les autopistes en fallida, i la reforma energètica ha 
causat descontentament en els inversors que varen apostar per aquest sector en el 
passat immediat. Descartant que el cicle electoral que s'aproxima pugui tenir efectes 
catalitzadors, la previsió contempla més contracció per al 2014 (-13,4%) i 2015 (-
5,4%), tan sols la projecció per al 2016 podria tenir signe positiu (+1,3%).  
 
 
 

La propera cita per al seguiment del sector 
Euroconstruct Oslo, juny de 2014  

 
La següent reunió del fòrum Euroconstruct se celebrarà els propers dies 12 i 13 de 
juny a Oslo, organitzada per Prognosesenteret, el membre noruec del grup.  
  
Com de costum, els experts dels 19 països de la xarxa Euroconstruct presentaran les 
seves conclusions relatives al seguiment de la marxa del sector, juntament amb les 
previsions fins l'any 2016. El programa definitiu es donarà a conèixer en 
www.prognosesenteret.com  
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