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L’evolució positiva del sector de la construcció es posa de mani-
fest també, en el subsector de les naus industrials. Amb dades 
de l’Informe de Conjuntura no residencial que elabora l’APCE, 
juntament amb Forcadell, corresponent a tancament de 2016, 
les xifres mostren que el sector logístic es troba en el seu mo-
ment més àlgid a causa, entre altres factors, al creixement del 
comerç electrònic ocorregut al llarg del 2016. En xifres totals 
de tancament han assolit un 13% més que al total del 2015. 
El sector logístic a Catalunya també ha vist incrementar les 
promocions de naus logístiques a risc així com l’absorció de 
m² respecte de l’any anterior, tot això comportant un increment 
progressiu de les rendes. La millora del consum i l’augment de 
la producció de les empreses així com de les exportacions ha 
impulsat notablement el creixement del sector. La reducció de 
l’oferta disponible es deu també al fet que alguns operadors 
s’han anat avançant en la previsió de contractació de m². 

el mercat de lloguer

L’oferta de naus industrials de qualitat a Barcelona continua 
reduint-se lleugerament un semestre més, una tendència que 
s’està donant des de fa alguns anys. De fet aquesta és la lí-
nia que es preveu que segueixi el mercat durant 2017. Tot i 
que la demanda de naus és elevada, és precisament la poca 
disponibilitat la que dificulta el desenvolupament i tancament 
d’operacions. Des de principis del 2016, en un radi de 40 km 
de Barcelona (1a i 2a corona) hi ha una evident escassedat de 
producte de qualitat. En canvi, l’estoc de naus antigues és clara-
ment elevat. Tot i que el volum de demanda és alt, no ho és prou 
perquè es comencin a impulsar promocions a risc en el mercat 
industrial. Els propietaris  d’aquestes naus les estan reformant 
i posant-les en normativa, ara que disposen de més recursos, 
perquè veuen més probabilitats de comercialitzar-les.

Els preus del lloguer de les naus industrials a Barcelona han 
evolucionat també aquest semestre de forma regular, seguint la 
mateixa tendència d’estabilitat que en els últims semestres. Les 
variacions interanuals tot just ascendeixen al 4%, per la qual 
cosa es tracta de lleugers increments del propi desenvolupa-
ment del mercat. Les rendes, des del 2013 els mínims i màxims 
avancen amb una lleugera tendència a l’alça. Per comarques, el 
Baix Llobregat és la que ha registrat una variació interanual més 
elevada (4,48%) tant en el 2n semestre com en el 1r (2,45%), se-
guida del Barcelonès, que actualment té una renda fixa de 3,92 
€/m²/mes (3,16% var. int.). La previsió pel que fa a l’evolució de 
rendes és d’estabilitat amb lleus increments.

el mercat de venda

L’estoc de naus en venda segueix caient a conseqüència de la 
venda d’espais i de la manca de nous m² introduïts en el mercat. 
Les naus que més ràpid es comercialitzen són aquelles que es 
troben en normativa, a preus correctes i situades en emplaça-
ments interessants. Aquelles naus que no troben sortida, normal-

situAció del subsector de les nAus industriAls
ment és perquè no reuneixen les condicions necessàries o per-
què tenen un preu elevat. Fins al quilòmetre 40 des de Barcelona 
(Mataró, Granollers, Martorell, Castelldefels) l’oferta que hi ha no 
és suficient per al volum de demanda de compra existent. 

Els preus de venda de les naus han evolucionat de forma molt 
lleugera al llarg del 2n sem. 2016, tal com ve succeint des de 
fa 6 semestres. A les 5 àrees de la zonificació els increments 
interanuals oscil·len tot just entre el 3% i el 4%. A la zona A, per 
exemple, el preu mitjà €/m² fa 1 any era de 528 €/m² mentre 
que al tancament del 2016 és de 548 €/m² (3,8%). A la zona 
B, per la seva banda, la renda mitjana ha evolucionat dels 449 
€/m² als 464 €/m² (3,3%). Per comarques, el Barcelonès i el 
Baix Llobregat són les que han registrat un major increment in-
teranual de les rendes si bé aquesta pujada és de l’1,63% i de 
l’1,77% respectivament. Per contra, l’Anoia i Maresme amb prou 
feines han baixat 1 €/m2 respecte del mateix període de l’any 
passat. Si bé es preveu que aquesta estabilitat es mantingui 
almenys a curt/mig termini, cal tenir en compte que en algunes 
naus concretes s’ha observat un repunt important dels preus. 
En comparació amb fa 5 anys, de nou avui torna a haver mercat 
de compravenda.

Preus de vendA Per comArques de nAus industriAls
2n sem. 2016 (€/m²)
Preu Mitjà Preu Màxim Variació anual (%)

Alt Penedès 460 555 1,55
Anoia 423 535 -0,24
Bages 440 525 0,69
Baix Llobregat 575 730 1,77
Barcelonès 687 900 1,63
Garraf 516 610 1,38
Maresme 614 768 -0,16
Osona 407 565 0,99
Vallès Occidental 566 704 1,43
Vallès Oriental 512 668 1,19
Camp de Tarragona 404 540 0,49

 
rendes Per comArques de nAus industriAls

2n sem. 2016 (€/m² /mes)
Preu Mitjà Preu Màxim Variació anual (%)

Alt Penedès 1,89 2,70 1,61
Anoia 1,73 2,27 1,76
Bages 1,78 2,35 1,71
Baix Llobregat 2,80 3,70 4,48
Barcelonès 3,92 5,75 3,16
Garraf 2,16 3,22 1,41
Maresme 2,84 3,60 2,53
Osona 1,53 2,64 0,66
Vallès Occidental 2,72 3,60 2,26
Vallès Oriental 2,41 3,25 2,55
Camp de Tarragona 1,48 2,70 2,07

Font: Nota de conjuntura immobiliària No residencial 2 sem 2016.
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incrementa la producció per tercer any consecutiu

Des de 2013, referència de mínim històric en la producció dels habitatges iniciats, l’activitat del sector no ha tornat enrere ni per 
agafar impuls. El tancament de 2016 mostra per tercer any consecutiu, la millora suau però constant, del sector. El darrer any, es 
va iniciar un total de 8.317 habitatges a tot Catalunya, el que suposa un increment del 34,7% interanual. Totes les províncies van 
gaudir de la bona marxa del sector, amb l’excepció de la província de Lleida, que continuava mostrant signes negatius. 

La província de Barcelona va ser la més productiva en quant a valors absoluts i va iniciar al llarg de 2016 un total de 6.351 habi-
tatges, és a dir, el 76% del total de l’obra iniciada a Catalunya, representant un augment anual de gairebé el 40%, superat per la 
província de Girona amb un +52,8% amb 1.108 habitatges iniciats. La província de Tarragona, va iniciar 528 habitatges, el que 
suposa un increment del 8,6% interanual, mentre que Lleida, més propera a la producció total de Tarragona, amb 330 habitatges 
iniciats a l’any, va disminuir un 21,8% en comparació amb les dades de l’any anterior.

En valors absoluts, dels 8.317 iniciats a Catalunya, el 76% corresponen a habitatges de la província de Barcelona (6.351 unitats), 
mentre que les comarques Gironines i l’ Àmbit Metropolità són les que més van incrementar. 

L’evolució dels habitatges acabats va trencar amb la línea descendent dels últims anys i a Catalunya, amb 5.534 habitatges, mostra 
un increment del 37,2%. En aquest sentit, totes les províncies de la comunitat obtenen resultats positius en comparació amb un 
any abans, amb l’excepció novament de la província de Lleida que disminueix un 37,2%. Destaca l’ increment de la província de 
Barcelona (55,7%) seguit del de Girona (+38,4%) i Tarragona (+37,3%). Incrementen espectacularment els habitatges acabats a 
l’Alt Penedès amb un total de 307 habitatges i a l’Àmbit Metropolità amb un total de 3.167 habitatges; augmenten el 86,1% i 55,6% 
respectivament, en comparació amb el mateix període anterior. 

La ciutat de Barcelona –motor principal de la província -, comença a notar els símptomes d’esgotament. Es van iniciar al 2016 un 
total de 1.233 habitatges, el que representa una disminució interanual del 12,4% i contràriament, va incrementar els acabats en un 
54,4%  interanual amb uns valors absoluts de 1.291 habitatges. 

el primer mes de l’any i amb xifres espectaculars de compravendes

Les compravendes d’habitatges augmentaren considerablement. Així ho reflecteixen les dades presentades per l’ Institut Na-
cional d’Estadística (INE) en el primer mes de l’any, amb 6.752 compravendes registrades a Catalunya, és a dir, un 32,4% més 
d’operacions que en el mateix mes de l’any 2016. 

Del total d’operacions realitzades en el mes de l’any, 933 corresponen a habitatges nous i 5.819 a habitatges usats. Lluny de les baixades 
constants patides des de començament de la crisi de les vendes dels habitatges nous contràri a l’augment dels usats, les compravendes 
d’habitatges nous presenten un augment del 26,1% en relació amb el mateix període anterior i les vendes dels usats del 33,5 interanual.

Per províncies i pel que fa a les vendes del total d’habitatges, destacar que després de molt temps totes quatre al gener, presen-
ten un increment de les vendes sent la de Tarragona la que ho fa més pronunciat (+45,9%) mentre que la de Lleida més lleument 
(+2,6%). La província de Barcelona és la que registra el percentatge més elevat respecte el total operacions de Catalunya, amb 
4.641 compravendes. Per tipologies, destaca la província de Girona i la de Tarragona per ser les que més han incrementat les ven-
des dels habitatges nous (76,6% i 45,2%) i la de Lleida per ser l’ única que mostra signes negatius (-21%). Pel que fa a les vendes 
de la segona mà, Tarragona és també la que registra un major augment.

Més flexibilitat en la concessió d’hipoteques al 2016

Prenent com a referència l’any 2013 com a punt d’inflexió, amb unes quantitats mínimes de concessions d’hipoteques sobre habitatge, 
-concretament d’un total de 30.100 registrades a Catalunya -, les entitats financeres han anat donant més fluïdesa al crèdit immobi-
liari que s’ha reflectit en un augment des de llavors del nombre de concessions. Al 2016, aquest nombre d’hipoteques concedides va 
assolir la quantitat de 45.873 a Catalunya, dades que s’aproximen a les aconseguides quatre anys enrere i que mostren un increment 
del 18,2% respecte a l’any anterior. A Espanya, el nombre d’hipoteques augmenta el 14% amb un nombre absolut de 281.326 conces-
sions. L’ import d’ aquestes hipoteques va créixer un 23,3% a Catalunya i un 17,2% a Espanya.

AnÀlisi dels indicAdors - índexs APce
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(1) Agència de l’Habitatge. Dades avançades provisionals. Ministeri de Foment per les dades d’Espanya. (2) Boletín Económico de la Construcción BEC. Inclou Seguretat i Salut i Honoraris tècnics i permisos d’obra. (3) INE a partir de l’estadística del Col·legi 
de Registradors. (4) INE. (5) INE. EPA. Dades trimestrals. A partir del 2009 la classificació entre sectors econòmics es realitza segons la CNAE-09, amb ella el sector de la construcció engloba un major nombre d’activitats. (5.1) IDESCAT a partir de les xifres del 
Departament de Treball. (5.2) IDESCAT a partir del INSS. Règim general. (6) BANCO DE ESPAÑA. El del conjunt d’entitats de crèdit correspon al tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per l’adquisició d’habitatge lliure. La variació acumulada 
correspon a la mitja de tots els mesos de l’any en comparació amb la mitja dels mateix  període de l’any anterior. 

indicAdors i
trim. 16

ii
trim. 16

iii
trim. 16

iv
trim. 16

Acumulat 
2016

variació 
trimestral 

(iv t16 / 
iii t16)

variació 
acumulada 
del mateix 

període
PRODUCCIÓ (1)

Espanya Hab. iniciats
Hab. acabats

Catalunya Hab. iniciats
Hab. acabats

Barcelona Hab. iniciats
Hab. acabats

Girona Hab. iniciats
Hab. acabats

Lleida Hab. iniciats
Hab. acabats

Tarragona Hab. iniciats
Hab. acabats

Barcelona ciutat Hab. iniciats
Hab. acabats

COSTOS DE CONSTRUCCIÓ €/m2 (2)                                                                                                                               
Edifici renda normal entre mitjaneres
Unifamiliar de dos plantes entre mitjaneres  

Nau industrial
Edifici d’oficines entre mitjaneres

Consum aparent de ciment (Milers T.)
COMPRAVENDES (3)                                                                                                                                                          

Espanya Hab. Nou
Hab. Segona mà

Catalunya Hab. Nou
Hab. Segona mà

Barcelona Hab. Nou
Hab. Segona mà

Girona Hab. Nou
Hab. Segona mà

Lleida Hab. Nou
Hab. Segona mà

Tarragona Hab. Nou
Hab. Segona mà

HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES (4)
Espanya Nombre

Import (€)

Catalunya Nombre
Import (€)

MERCAT DE TREBALL (5)
Ocupació Sector

Total Població Ocupada
Atur registrat del Sector (5.1)

Afiliats SS. Sector (5.2)
TIPUS D’INTERÈS (%) (6)                                                                                                                                                                                                                                 

Tipus mig préstecs hipot. adquisició 
habitatge lliure a més de 3 anys

Ref. interbancària a un any (Euríbor)

indicAdors del sector

16.822 16.454 14.561 16.201 64.038 11,3% 28,9%
10.676 9.524 9.030 10.889 40.119 20,6% -11,1%
1.950 2.292 2.026 2.049 8.317 1,1% 34,7%
1.105 1.237 1.663 1.529 5.534 -8,1% 37,2%
1.471 1.642 1.651 1.587 6.351 -3,9% 39,8%
657 756 1.193 991 3.597 -16,9% 55,7%
199 436 206 267 1.108 29,6% 52,8%
251 307 197 279 1.034 41,6% 38,4%
78 66 98 88 330 -10,2% -21,8%
67 27 204 71 369 -65,2% -37,2%
202 148 71 107 58 50,7% 8,6%
130 147 69 188 534 172,5% 37,3%
323 332 320 258 1.233 -19,4% -12,4%
196 153 628 314 1.291 -50,0% 54,4%

1.244,01 1.244,01 1.244,79 1.247,28 1.252,65 0,2% 0,7%
1.069,72 1.071,01 1.071,58 1.073,29 1.078,79 0,2% 0,8%
476,66 476,96 477,08 477,41 479,44 0,1% 0,6%

1.133,86 1.135,47 1.136,52 1.138,31 1.144,49 0,2% 0,9%
366,0 429,8 415,2 418,5 1.629,5 0,8% 5,5%

20.324 20.760 18.175 16.359 75.618 -10,0% 7,8%
78.789 87.720 85.341 76.398 328.248 -10,5% 21,3%
2.215 2.343 2.237 1.863 8.658 -16,7% 26,1%
13.311 14.713 15.918 13.847 57.789 -13,0% 33,5%
1.485 1.564 1.480 1.164 5.693 -21,4% 18,7%
9.321 10.417 11.121 9.371 40.230 -15,7% 35,2%
269 312 342 321 1.244 -6,1% 76,6%

1.826 1.904 2.041 1.807 7.578 -11,5% 22,4%
192 161 124 116 593 -6,5% -21,0%
602 648 662 582 2.494 -12,1% 9,4%
269 306 291 262 1.128 -10,0% 45,2%

1.562 1.744 2.094 2.087 7.487 -0,3% 46,0%

71.145 75.460 65.982 68.741 281.328 4,2% 14,0%
7.638.066 8.178.596 7.449.305 7.612.427 30.878.394 2,2% 17,2%
11.366 12.686 11.559 10.262 45.873 -11,2% 18,2%

1.414.266 1.554.084 1.480.794 1.324.052 5.773.196 -10,6% 23,3%

173.300 186.700 191.600 185.400 185.400 -3,2% 4,3%
3.127.600 3.181.300 3.223.900 3.202.600 3.202.600 -0,7% 3,2%

53.400 49.133 45.967 44.333 42.100,0 -3,6% -20,7%
109.400 114.133 113.367 116.167 120.100 2,5% 9,3%

1,980 1,963 1,956 1,910 1,881 -2,4% -6,3%

0,007 -0,017 -0,054 -0,074 -0,106 -37,0% -1225,0%


