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Xarxa Euroconstruct

Alemanya
IFO - Institute for Economic Research 

Àustria
WIFO - Austrian Institute of Economic Research

Bèlgica
AQUIEC-VKEBI - Association for the Quality of the Economic 
Indicators of the Construction Industry 

Dinamarca
CIFS - The Copenhagen Institute for Futures Studies

Eslovàquia
ÚEOS – Komercia AS

Espanya
ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya

Finlàndia
Forecon LTD 

França
Bipe 

Holanda
EIB - Economic Institute for Construction and Housing 

Hongria
Buildecon LTD 

Irlanda
DKM - Economic Consultants 

Itàlia
Cresme

Noruega
Prognosesenteret AS 

Polònia
PAB - Polish Construction Research & Forecasting 

Portugal
ITIC - Technical Institute for the Construction Industry 

Regne Unit
Construction Futures Experian PLC 

República Txeca
ÚRS Praha AS Engineering and Consulting  

Suècia
Prognoscentret AB 

Suïssa
KOF ETH - Swiss Economic Institute at Swiss Federal Institute of 
Technology Zurich  

www.euroconstruct.org

Publicacions Euroconstruct

L’ITeC publica semestralment els informes Euroconstruct 
amb les darreres dades sobre l’estat present i el futur del 
sector. Es troben disponibles en dos volums diferents, 
amb els continguts següents:

Volum 1: Summary Report

Situació i previsions del sector a Europa*, amb un informe 
del conjunt del sector, més tres de detall sobre els mercats 
de l’edificació residencial, l’edificació no residencial i 
l’enginyeria civil, amb les corresponents taules de valors 
i els principals indicadors.

Situació i previsions del sector a Espanya, informe i taules**.

Volum 2: Country Report

Situació i previsió del sector a cadascun dels 19 països 
de la xarxa Euroconstruct, amb un informe i un conjunt 
de taules per país*.

Idiomes:
*  En anglès.
**   En castellà o català.

399.08.15

Els informes podeu adquirir-los a la botiga de l'ITeC 
(itec.cat/botiga/Euroconstruct.aspx) o bé trucant al 
Departament Comercial al telèfon 93 309 34 04.

Condicions especials per a subscriptors.

Els informes es lliuren en format pdf.



Euroconstruct és un grup independent de recerca, espe-
cialitzat en la prospectiva del sector de la construcció. 
L’integren 19 instituts que representen els països de 
l’Europa occidental i de la zona europea central i de l’est. 
L’ITeC n’és membre en representació d’Espanya.

Dos cops a l’any –juny i desembre– Euroconstruct prepara 
un informe particularitzat per a cadascun dels 19 països 
de la xarxa. L’enfocament i la metodologia estadística són 
comuns per a tots els membres, de manera que 
s’aconsegueix un instrument vàlid per establir comparacions 
entre els diferents mercats europeus de la construcció. 

Cada informe comença amb un context demogràfic i 
macroeconòmic del país en qüestió (població, llars, 
ocupació, preus, interessos i els components del PIB), que 
dóna pas a una anàlisi detallada del sector construcció.

Finalment, Euroconstruct agrega les dades que aporten 
els 19 països de la xarxa, a partir de les quals es realitza 
una anàlisi global de l’estat del sector i de les perspectives 
d’evolució a escala europea.

INFORMES EUROCONSTRUCT Dades i previsions del sector de la construcció a Europa i Espanya

L’enginyeria civil

Quantificació de la producció (milions €) per als 
submercats de la infraestructura de transport (ferrocarril, 
carreteres), les comunicacions, l’energia i les obres 
hidràuliques, amb la història dels 3 anys precedents 
i les previsions per als 3 anys següents.

El sector construcció i els seus components

Quantificació de la producció (milions €) en edificació 
residencial, no residencial i enginyeria civil per a l’any 
en curs; històric dels 3 anys precedents i previsions 
per als 3 següents, amb distinció dels fenòmens 
d’obra nova i els de rehabilitació i manteniment.

La construcció no residencial

Quantificació de la producció (milions €) per als 
submercats d’oficines i d’edificis per a la salut, 
l’ensenyament, la indústria, la logística, l’agricultura i 
el comerç, amb la història dels 3 anys precedents i les 
previsions per als 3 anys següents.

La construcció residencial

Els principals indicadors –habitatges llicenciats, 
habitatges iniciats, habitatges acabats– de l’any en 
curs amb 3 anys d’història i 3 de previsió, amb distinció 
dels habitatges unifamiliars i dels plurifamiliars. Dades 
i projeccions de l’estoc residencial, indicant-ne 
l’estructura de propietat, els habitatges secundaris i 
els desocupats.

Euroconstruct  és una marca registrada.®
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