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L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat els resultats 
de l’Enquesta Continua de les Llars per l’any 2016, destacant 
l’augment del nombre de llars del 0,3% a nivell d’Espanya 
(59.900 més llars que les registrades l’any anterior).

D’ entre els resultats principals, destaquen els increments del 
nombre de llars, amb més importància a les comunitats de 
Ceuta (1,3%) i Melilla (1,2%), seguides de Canàries (1,2%), les 
Illes Balears i la Comunitat de Madrid (0,8% respectivament). 
Contràriament, els majors descensos es van produir a Castella 
Lleó (-0,5%), el Principat d’Astúries (-0,3%) i Aragó, Castella la 
Manxa i la Comunitat Valenciana amb -0,2% totes tres.

Pel que fa al tamany mitjà per llar, les ciutats autònomes de Ceuta 
i Melilla presenten els més elevats, amb més de tres persones 
respectivament, seguides de Múrcia (2,72 persones) i Andalusia 
(2,61). En l’extrem oposat, es troba el Principat d’Astúries (2,25 
persones per llar), Castella i Lleó (2,34) i País Basc (2,38).

Les llars més freqüents en 2016 tornaven a ser les formades 
per dos persones, seguides per les unipersonals. Aquestes dos 
tipologies de llars mostren un creixement anual de l’1,2% fins 
assolir els 4.638.300 com a  valor mitja de 2016, quantitat que 
suposa el 25,2% del total de llars. Destaca una única disminu-
ció corresponent a les llars formades per cinc o més persones 
(-0,8% respecte al 2015).

llars unipersonals

A Espanya, 4.638.300 persones vivien soles el 2016. D’aquesta 
xifra, 1.933.300 (un 41,7%) tenia 65 o més anys. I d’aquestes, 
1.367.400 (un 70,7%) eren dones. D’aquest tipus de llar for-
mada per una sola persona de 65 o més anys, val a dir que 
incrementaren un 4% anual i que majoritàriament estaven for-
mades per dones. 

llars formades per parelles

El nombre de llars formades per parelles ja sigui de fet o de dret, 
va ser més nombrós el 2016, amb 10,1 milió. Atenent al nombre  
de fills que vivien amb la parella, en Espanya hi havia 3,86 mi-
lions de lars formades per parelles sense fills, un 0,3% menys 
que un any enrere. Pel que fa als 2,88 milions de llars que esta-
ven formades per parelles amb fills, destaquen les formades per 
un fill, seguides de les de dos fills. Val a dir, que les parelles de 
tres o més fills són les que més van incrementant.  

emancipació: persones entre els 25 i els 34 anys

Més d’un terç de les 5.533.100 persones d’entre 25 i 34 anys, en-
cara no s’havia independitzat el 2016. El 54,1% dels joves entre 25 
i 29 anys, vivien amb els seus pares o algun d’ ells. Per a les per-
sones de 30 a 34 anys, aquest percentatge es reduïa fins el 23,4%.

La forma més freqüent de convivència per a les edats entre els 
30 i els 34 anys era la parella (el 33,7% del total vivia amb fills i 
el 21,4% sense ells).

PrinciPAls resultAts de l’ enquestA continuA de llArs. 2016

règim de tinença de l’habitatge

El 77,5% de les llars ocupava habitatges en propietat en 2016, 
tant amb pagaments pendents com sense. De les llars que 
vivien de lloguer, es van reduir lleugerament, situant-se en 
el 17,3% del total, front el 17,5% de 2015. Aquest règim de 
tinença dels habitatges varia segons la nacionalitat. Així, el 
59,4% de les llars amb algun membre estranger vivia en règim 
de lloguer front l’11,8% de les llars amb tots els seus membres 
de nacionalitat espanyola.
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espectacular increment de la producció al primer mes de l’any

El nombre d’habitatges iniciats d’obra nova a Espanya continua la seva etapa alcista i va créixer el primer mes de l’any, amb 
6.234 habitatges nous i un creixement relatiu del 26,1%. Contràriament a aquest comportament, els habitatges acabats van 
disminuir en gairebé un 5%, amb un valor de 2.973 certificats final d’obra.

Per comunitats autònomes i per sobre de les 1.000 unitats, continuen sent la Comunitat de Madrid i Andalusia les que tenen més 
mercat, concretament van assolir els 1.475 i 1.263 habitatges iniciats, respectivament. 

Pel que fa als valors relatius, destaquen per gaudir d’increments per sobre del 100% en comparació amb el gener de 2016, les 
comunitats de La Rioja (passant d’iniciar 8 habitatges al gener de 2016 a 114 el gener de 2017), Canàries (de 29 a 133 habi-
tatges) i Aragó (de 104 a 274 habitatges). Contràriament, són les comunitats de Cantàbria, les Illes Balears i Navarra, les que 
disminueixen la producció entre el -88,6% i el 44,5%.

Visible increment de les vendes d’habitatges nous a catalunya

Les compravendes d’habitatges van incrementar a Catalunya un 23,2% en els dos primers mesos de l’any, 13 punts per sobre 
de l’increment gaudit a Espanya (amb 74.067 compravendes en el període). En total, en els mesos de gener i febrer d’engany, 
a Catalunya s’han venut 12.814 habitatges, dels que 1.714 corresponien a habitatges nous i 11.100 a habitatges de segona mà.

Per províncies de Catalunya, destacar l’ increment de totes quatre, incloent la província de Lleida que fins el moment encara 
arrossegava signes negatius. El major augment del total de les vendes ve donat per la província de Tarragona (+35,5%), seguida 
de Barcelona (23,3%), Girona (+20,7%) i finalment, la de Lleida amb un increment més moderat del 0,7%.

Per tipologies d’aquestes vendes, ja sigui d’ habitatge comptabilitzat com nou o be com usat, val a dir, que la província de Lleida 
és l’ única que pateix una baixada continuada de les vendes dels habitatges nous, concretament del 28,1%; la resta de provín-
cies incrementa espectacularment, assenyalant principalment a la província de Girona, amb un increment en els dos primers 
mesos de l’any del 44,4% de l’obra nova i la de Tarragona, amb un augment del 33,7% de la mateixa tipologia. 

En quant a les vendes de la segona mà, en constant increment, és novament la província de Tarragona la que despunta amb un 
increment més pronunciat (35,8%), tot i que en valors absoluts sigui Barcelona, la que assoleix el 70% del total de les vendes.

l’indicador de les hipoteques continua a l’alça

Augmenta tant el nombre com l’ import de les hipoteques concedides per a la compra d’habitatge. Així ho mostren les dades 
oferides por l’INE al primer mes de l’any, on a Espanya creixen en un 17% les concessions en comparació amb el gener de 2016 
i a Catalunya el 10,4%. En valors absoluts, a Espanya es van registrar un total de 27.240 hipoteques i a la comunitat 4.258.

L’import concedit de les mateixes, creix en més proporció del que fa el nombre. Així, a Espanya i Catalunya creix l’ import de les 
hipoteques el primer mes de l’any en un 25% respectivament, en comparació amb el gener de 2016.

Baixa l’Euríbor fins el -0,110% al març

L’índex EURIBOR, que es utilitzat com a principal referència per a fixar el tipus d’interès dels préstecs hipotecaris concedits per 
les entitats de crèdit espanyoles, va baixar al març fins el -0,110%. Prenent com a referència els últims dotze mesos, l’índex 
registra un descens de 0,098 punts i de 0,004 punts respecte el mes anterior.

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 ÚltiMA 
xIFRA

ii
triM. 16

iii
triM. 16

iV
triM. 16

Acumulat 
16 o 17

Variació 
trimestral 

(iV t16 / 
iii t16)

Variació 
acumulada 
del mateix 

període
PRODUCCIÓ (1)

Espanya Hab. iniciats 6.234 (gen 17)

Hab. acabats 2.973 (gen 17)

Catalunya Hab. iniciats 858 (des 16)

Hab. acabats 420 (des 16)

Barcelona Hab. iniciats 622 (des 16)

Hab. acabats 350 (des 16)

Girona Hab. iniciats 83 (des 16)

Hab. acabats 28 (des 16)

Lleida Hab. iniciats 60 (des 16)

Hab. acabats 24 (des 16)

Tarragona Hab. iniciats 93 (des 16)

Hab. acabats 18 (des 16)

Barcelona ciutat Hab. iniciats 116 (des 16)

Hab. acabats 90 (des 16)

COsTOs DE CONsTRUCCIÓ €/m2 (2)                                                                                                                               
Edifici renda normal entre mitjaneres 1.252,65 (1r T17)

Unifamiliar de dos plantes entre mitjaneres  1.078,79 (1r T17)

Nau industrial 479,44 (1r T17)

Edifici d’oficines entre mitjaneres 1.144,49 (1r T17)

Consum aparent de ciment (Milers T.) 169,1 (mar 17)

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

16.454 14.561 16.201 6.234 11,3% 26,1%
9.524 9.030 10.889 2.973 20,6% -4,9%
2.292 2.026 2.049 8.317 1,1% 34,7%
1.237 1.663 1.529 5.534 -8,1% 37,2%
1.642 1.651 1.587 6.351 -3,9% 39,8%
756 1.193 991 3.597 -16,9% 55,7%
436 206 267 1.108 29,6% 52,8%
307 197 279 1.034 41,6% 38,4%
66 98 88 330 -10,2% -21,8%
27 204 71 369 -65,2% -37,2%
148 71 107 58 50,7% 8,6%
147 69 188 534 172,5% 37,3%
332 320 258 1.233 -19,4% -12,4%
153 628 314 1.291 -50,0% 54,4%

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

1.135,47 1.136,52 1.138,31 1.144,49 0,2% 0,9%
429,8 415,2 418,5 444,0 0,8% 23,3%

6.439 (feb 17) 20.760 18.175 16.359 13.268 -10,0% -6,3%
29.171 (feb 17) 87.720 85.341 76.398 60.799 -10,5% 14,7%
781 (feb 17) 2.343 2.237 1.863 1.714 -16,7% 10,9%
5.281 (feb 17) 14.713 15.918 13.847 11.100 -13,0% 25,3%
506 (feb 17) 1.564 1.480 1.164 1.089 -21,4% 5,7%

3.733 (feb 17) 10.417 11.121 9.371 7.791 -15,7% 26,2%
104 (feb 17) 312 342 321 270 -6,1% 44,4%
713 (feb 17) 1.904 2.041 1.807 1.455 -11,5% 17,1%
48 (feb 17) 161 124 116 97 -6,5% -28,1%
226 (feb 17) 648 662 582 458 -12,1% 10,1%
123 (feb 17) 306 291 262 258 -10,0% 33,7%
609 (feb 17) 1.744 2.094 2.087 1.396 -0,3% 35,8%

27.240 (gen 17) 75.460 65.982 68.741 27.240 4,2% 17,0%
3.073.858 (gen 17) 8.178.596 7.449.305 7.612.427 3.073.858 2,2% 25,0%
4.258 (gen 17) 12.686 11.559 10.262 4.258 -11,2% 10,4%
571.219 (gen 17) 1.554.084 1.480.794 1.324.052 571.219 -10,6% 24,9%

185.400 (des 16) 186.700 191.600 185.400 185.400 -3,2% 4,3%
3.202.600 (des 16) 3.181.300 3.223.900 3.202.600 3.202.600 -0,7% 3,2%
41.400 (mar 17) 49.133 45.967 44.333 41.400 -3,6% -21,3%
122.000 (mar 17) 114.133 113.367 116.167 122.000 2,5% 10,5%

1,879 (mar 17) 1,963 1,956 1,910 1,879 -2,4% -2,1%

-0,110 (mar 17) -0,017 -0,054 -0,074 -0,110 -37,0% -816,7%


