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L’últim informe del Col·legi de Registradors corresponent 
al primer trimestre de 2017, publica el  rànquing de compra 
d’habitatge per part d’ estrangers evidenciant-ne la clara recu-
peració del mercat immobiliari així com les preferències territo-
rials de la demanda estrangera en Espanya, definida principal-
ment com compra per atractiu turístic.

la demanda estrangera

La compra d’habitatge per part de la demanda estrangera s’ha 
mantingut per quart trimestre consecutiu per sobre del 13% del 
total de les compres, passant del 12.700 compravendes l’últim 
trimestre de l’any a prop de les 15.000 compravendes al primer 
trimestre de 2017. Aquest increment s’ha produït malgrat la da-
vallada de la demanda britànica, acusant els efectes derivats 
de la incertesa generada pel “Brexit”, que tot i encapçalant la 
primera posició de demanda d’habitatge per estrangers a Es-
panya, te una tendència clara descendent en pes relatiu. 

Afortunadament, aquesta davallada dels britànics, s’ha vist 
compensada per l’ increment d’altres nacionalitats, encapça-
lades per francesos (9,64%) que recuperen la seva tradicional 
segona posició, mentre que pel contrari baixen a la tercera 
posició els alemanys (7,65%), seguits dels belgues (6,85%) i  
els suecs (6,33%). Darrera d’aquestes cinc primeres posicions 
destacades, es situen els italians (6,10%), els romanesos 
(5,26%), els xinesos (4,28), els marroquins (3,58%) i els rus-
sos (3,09%) que presenten totes elles un increment important 
del pes relatiu el que suposa en termes absoluts un augment 
notable del nombre de les compravendes.

Per comunitats autònomes, els majors resultats corresponen a 
aquelles amb un alt pes d’atractiu turístic vinculat al denominat 
“sol i platja”, en el que la major part de les nacionalitats que 
encapçalen la llista de compres per part d’estrangers presen-

els britànics mAlgrAt pAtir unA dAvAllAdA, 
encApçAlen el rànquing de demAndA estrAngerA en espAnyA

ten una clara vinculació a la consideració d’Espanya com a 
destí turístic. Els resultats més destacats, tal i com és habitual, 
s’han assolit a les comunitats autònomes de les illes, amb ni-
vells de pes de compra superiors al 30%. Concretament, en el 
primer trimestre de l’any les comunitats autònomes amb ma-
jor pes de la compra d’habitatges per part d’estrangers han 
estat Canàries (34,09%) i Balears (31,71%) seguides de la 
Comunitat Valenciana (25,97%), Múrcia (15,95%), Andalusia 
(13,94%) i Catalunya (13,45%) mentre que per províncies amb 
més compravendes d’habitatges per part dels estrangers al 
primer trimestre són, Tenerife (44,16%), Alacant (41,10%), Gi-
rona (32,89%), Balears (31,71%), Màlaga (28,19%), Las Pal-
mas (24,01%), Almeria (17,75%), Múrcia (15,95%), Tarragona 
(15,35%) i Castelló (14,02).

nacionalitat % s/ total % s/ estrangers
Regne Unit 1,89% 14,47%
França 1,26% 9,64%
Alemanya 1,00% 7,65%
Bèlgica 0,90% 6,85%
Suècia 0,83% 6,33%
Italia 0,80% 6,10%
Romania 0,69% 5,26%
Xina 0,56% 4,28%
Marroc 0,47% 3,58%
Rússia 0,40% 3,09%
Reste 4,27% 32,67%
estrangers 13,07% 100,00%
nacionals 86,93%

compravendes d’habitatges registrades segons 
nacionalitat del comprador
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espectacular increment de la producció d’habitatges a catalunya
Amb les dades facilitades per l’ Agencia de l’Habitatge corresponents als dos primers mesos de l’any, es confirma la persistència de la 
producció d’habitatges tant dels iniciats com dels acabats a Catalunya, en el constant creixement afavorit exclusivament per l’empenta 
de la província de Barcelona en quant a l’ increment dels habitatges iniciats i s’afegeix Tarragona quan es parla dels habitatges 
acabats. Fins el mes de febrer, a Catalunya s’han iniciat un total de 2.067 habitatges, xifra que suposa una augment del 111,1% en 
comparació amb el mateix període de 2016, en el que es van iniciar un total de 979 habitatges. 
Per províncies la situació no ha estat gens homogènia i únicament registra un increment dels iniciats la província de Barcelona que 
passa de iniciar 697 habitatges en els dos primers mesos de 2016 a 1.858 en el 2017, quantitats que han representat un 166,6% 
d’increment d’un període respecte a l’altre. La província de Girona es pot considerar que pràcticament s’ha mantingut amb una reduc-
ció poc significativa del -0,7%, però destaquen les desacceleracions de la producció d’habitatge nou a les províncies de Tarragona 
(disminueix un 60,6%) i la de Lleida (-22,2%). 
En quant als habitatges acabats, el resultat pel total de Catalunya és de 1.358 habitatges, és a dir, un 74,1% d’increment interanual. La 
província de Tarragona incrementa per sobre del 850%, assolint la quantitat de 460 habitatges acabats en comparació amb els 47 ini-
ciats en el mateix període de 2016. El panorama es presenta increïblement favorable per a la ciutat de Barcelona on l’ inici d’obra fins 
el mes de febrer ha estat especialment positiu, amb un total de 190 habitatges iniciats front els 70 del període anterior, que representen 
un augment del 171,4%. L’evolució dels habitatges acabats ha estat més prudent i incrementa l’11,8% en el mateix període analitzat.
important i continuat increment de les vendes d’habitatges 
L’any 2017, ha començat amb un increment al primer trimestre espectacular, registrant-ne 114.528 compravendes, la quantitat més 
elevada dels últims sis anys, amb un increment intertrimestral del 23,5%.  L’habitatge nou ha afavorit a aquesta millora, acompanyat 
del tradicional bon comportament de l’habitatge usat. Les comunitats autònomes amb un major nombre de compravendes registrades 
són Andalusia (21.357), Catalunya (19.646), Comunitat de Madrid (16.818), i Comunitat Valenciana (16.528). L’ increment interanual 
ha estat del 15,6% en les compravendes registrades, amb una millora de l’1,5% en l’habitatge nou i del 19,2% en l’habitatge usat, 
donant lloc al novè trimestre consecutiu  amb increments en les taxes anuals. 
Totes les comunitats autònomes han incrementat significativament, generalitzant-se la recuperació en termes geogràfics amb crei-
xement de dos dígits en dotze d’elles. Aquesta millora territorial queda encara millor representada amb els resultats provincials amb 
increments de dos dígits en 41 d’elles, destacant en nombre de compravendes Madrid (16.818), Barcelona (13.667), Alacant (8.556), 
Màlaga (7.446) i València (6.386). Sens dubte són xifres de vendes especialment elevades, que mostren clarament la fortalesa de la 
recuperació del mercat immobiliari. Al bon ritme de la demanda de l’habitatge usat, se l’ha afegit el que sembla ser el primer signe de 
recuperació del mercat de l’habitatge nou, en el que s’han assolit els majors resultats trimestrals dels últims dos anys. 
Per tipologies, l’habitatge nou ha assolit les millors quantitats a les províncies de Madrid (3.620), Màlaga (1.646), Barcelona (1.569), i 
Alacant (1.396) mentre que l’habitatge usat els majors resultats corresponen a les províncies de Madrid (13.198), Barcelona (12.098), 
Alacant (7.160), Màlaga (5.800) i València (5.574).
la construcció, el sector que encapçala els increments d’ocupació
Segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) en el primer trimestre de l’any, la població ocupada a Catalunya ha estat de 
3.197,9 milers de persones, xifra que es tradueix en un increment del 2,3% interanual. Són tres els sectors que mostren increments 
interanuals, concretament, la construcció és la que lidera amb un augment del 14,4%, seguida de l’agricultura (7,4%) i el sector serveis 
(2,7%). En sentit contrari baixa la indústria un 3,6%. 
Actualment, el sector de la construcció aplega el 6,2% de la població ocupada a Catalunya. En valors absoluts, aquesta població 
ocupada ha assolit la quantitat de 198,3 milers de persones al primer trimestre del 2017, dada que reflecteix un creixement del 14,4% 
respecte al mateix trimestre del 2016 i tenint en compte la situació professional, augmenten tant el nombre d’assalariats en un 16,5%, 
com el de no assalariats en un 9,9%. 
Pel que fa al nombre d’aturats registrats a les oficines d’ocupació de Catalunya fins el mes d’abril, mostra una disminució en el sector 
de la construcció del 20,5% interanual, mentre que els afiliats al sector continua incrementant en un 8,9%. Dades que posen de ma-
nifest un sector en plena recuperació.

Anàlisi dels indicAdors - índexs Apce
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indicAdors del sectorindicAdors sector

indicAdors ÚltimA xiFrA ii trim.16 iii trim. 16 iv trim.16 Acumulat 
2017

variació 
trimestral  (iv 

t16/ iii t16)

variació 
acumulada del 

mateix 
període

PRODUCCIÓ (1)
Espanya Hab. Iniciats 6.545 (feb 17) 16.454 14.561 16.201 12.779 11,3% 20,3%

Hab. Acabats 3.215 (feb 17) 9.524 9.030 10.889 6.188 20,6% -16,8%
Catalunya Hab. Iniciats 953 (feb 17) 2.292 2.026 2.049 2.067 1,1% 111,1%

Hab. Acabats 743 (feb 17) 1.237 1.663 1.529 1.358 -8,1% 74,1%
Barcelona Hab. Iniciats 852 (feb 17) 1.642 1.651 1.587 1.858 -3,9% 166,6%

Hab. Acabats 357 (feb 17) 756 1.193 991 761 -16,9% 37,9%
Girona Hab. Iniciats 72 (feb 17) 436 206 267 145 29,6% -0,7%

Hab. Acabats 33 (feb 17) 307 197 279 89 41,6% -32,1%
Lleida Hab. Iniciats 13 (feb 17) 66 98 88 21 -10,2% -22,2%

Hab. Acabats 20 (feb 17) 27 204 71 48 -65,2% -4,0%
Tarragona Hab. Iniciats 16 (feb 17) 148 71 107 43 50,7% -60,6%

Hab. Acabats 333 (feb 17) 147 69 188 460 172,5% 878,7%
Barcelona ciutat Hab. Iniciats 125 (feb 17) 332 320 258 190 -19,4% 171,4%

Hab. Acabats 26 (feb 17) 153 628 314 199 -50,0% 11,8%

COSTOS DE CONSTRUCCIÓ €/m2 (2)
Edifici renda normal entre mitjaneres 1.255,12 (2n T17) 1.244,01 1.244,79 1.247,28 1.255,12 0,2% 0,9%

Unifamiliar de dos plantes entre mitjaneres 1.080,77 (2n T17) 1.071,01 1.071,58 1.073,29 1.080,77 0,2% 0,9%
Nau industrial 479,59 (2n T17) 476,96 477,08 477,41 479,59 0,1% 0,6%

Edifici d’oficines entre mitjaneres 1.146,46 (2n T17) 1.135,47 1.136,52 1.138,31 1.146,46 0,2% 1,0%
Consum aparent de ciment (Milers T.) 134,7 (abril 17) 429,8 415,2 418,5 578,7 0,8% 15,5%

COMPRAVENDES (3) 
Espanya Hab. Nou 7.361 (mar 17) 20.760 18.175 16.359 20.629 -10,0% 1,5%

Hab. Segona mà 33.100 (mar 17) 87.720 85.341 76.398 93.899 -10,5% 19,2%
Catalunya Hab. Nou 775 (mar 17) 2.343 2.237 1.863 2.489 -16,7% 12,4%

Hab. Segona mà 6.057 (mar 17) 14.713 15.918 13.847 17.157 -13,0% 28,9%
Barcelona Hab. Nou 480 (mar 17) 1.564 1.480 1.164 1.569 -21,4% 5,7%

Hab. Segona mà 4.307 (mar 17) 10.417 11.121 9.371 12.098 -15,7% 29,8%
Girona Hab. Nou 128 (mar 17) 312 342 321 398 -6,1% 48,0%

Hab. Segona mà 797 (mar 17) 1.904 2.041 1.807 2.252 -11,5% 23,3%
Lleida Hab. Nou 56 (mar 17) 161 124 116 153 -6,5% -20,3%

Hab. Segona mà 236 (mar 17) 648 662 582 694 -12,1% 15,3%
Tarragona Hab. Nou 111 (mar 17) 306 291 262 369 -10,0% 37,2%

Hab. Segona mà 717 (mar 17) 1.744 2.094 2.087 2.113 -0,3% 35,3%
HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES (4)

Espanya Nombre 24.342(feb 17) 75.460 65.982 68.741 51.582 4,2% 7,1%
Import (€) 2.820.821 (feb 17) 8.178.596 7.449.305 7.612.427 5.894.679 2,2% 14,3%

Catalunya Nombre 3.891 (feb 17) 12.686 11.559 10.262 8.149 -11,2% 4,5%
Import (€) 528.083 (feb 17) 1.554.084 1.480.794 1.324.052 1.099.302 -10,6% 15,8%

MERCAT DE TREBALL (5)
Ocupació Sector 198.300 (mar 17) 186.700 191.600 185.400 198.300 -3,2% 14,4%

Total Població Ocupada 3.197.900 (mar 17) 3.181.300 3.223.900 3.202.600 3.197.900 -0,7% 2,2%
Atur registrat del Sector (5.1) 40.400 (abr 17) 49.133 45.967 44.333 40.400 -3,6% -20,5%

Afiliats SS. Sector (5.2) 123.000 (abr 17) 114.133 113.367 116.167 123.000 2,5% 8,9%
TIPUS D’INTERÈS (%) (6) 

Tipus mig préstecs hipot. adquisició habitatge 
lliure a més de 3 anys 1,906 (abr 17) 1,963 1,956 1,910 1,906 -2,4% -6,1%

Ref. interbancària a un any (Euríbor) -0,119 (abr 17) -0,017 -0,054 -0,074 -0,119 -37,0% -1090,0%

(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. 


