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La visió de la UE en temes de contractació pública a la conferència 

Euroconstruct Barcelona 
 

La Comissió Europea participarà en la propera conferència Euroconstruct Barcelona de 

novembre exposant les novetats de l’estratègia europea sobre contractació pública. 

Aquest és un tema cabdal per al sector de la construcció, atès que gairebé un terç de 

tota l’activitat constructora a Europa passa prèviament per un procés de licitació. 

Les noves Directives europees estan orientades a la transparència i al “fair play” en el 

procés d’adjudicació i contractació. Però al mateix temps són també un instrument 

poderós per accelerar un canvi de model cap a un procés constructiu més digitalitzat, 

col·laboratiu i en darrera instància més eficient. Anticipar aquests canvis és clau, 

sobretot en el cas d’Espanya, on ja portem retard en la transposició de les Directives del 

2014 i estem assistint a una preocupant degradació del mercat causada per les ofertes 

temeràries.   

L’economista en Cap del Banc de Sabadell, Sofía Rodríguez, intervindrà per tal de fer una 

anàlisi de l’entorn macroeconòmic que serveixi de context a les previsions específiques 

sobre el mercat de la construcció fins al 2019 que ocuparan la resta de la jornada. 

Euroconstruct fa seguiment de l’estat del sector de la construcció en cadascun dels 19 

països que formen la xarxa, observant el comportament de l’edificació residencial i no 

residencial i enginyeria civil, tant en allò referent a l’obra de nova planta com a la de 

rehabilitació.  

Aquesta profunditat de detall, i el fet que cada país sigui analitzat localment per un 

institut expert en construcció, amb independència respecte a governs o sectors 

industrials, fan d’Euroconstruct una font d’anàlisi bastant inèdita a Europa. 

Euroconstruct és un grup independent d’anàlisi i prospectives format per diferents 

instituts de recerca i consultores dels sectors de la construcció, financer i empresarial 

procedents de 19 països europeus: Àustria, Bèlgica, República Txeca, Dinamarca, 

Finlàndia, França, Alemanya, Hongria, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Noruega, Polònia, 

Portugal, Eslovàquia, Espanya, Suècia, Suïssa i Regne Unit.  

https://ec.europa.eu/growth/about-us_en
http://sites.itec.cat/euroconstruct/?lang=ca
http://sites.itec.cat/euroconstruct/?lang=ca
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Tenint en compte que l’entorn del mercat canvia a gran velocitat, i això és 

particularment cert al sector de la construcció, Euroconstruct proporciona una bona 

visió per observar cap a on es dirigeix el sector. Per a qualsevol professional de l’àmbit 

de la construcció amb responsabilitats en decisions estratègiques, la Conferència 

Euroconstruct de novembre serà una oportunitat única per fer contactes i intercanviar 

visions a Barcelona.  

Més informació sobre la conferència a http://sites.itec.cat/euroconstruct/  
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