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Com si fos al son del tic tac, el mercat immobi-
liari, continua movent-se al compàs de les agu-
lles del rellotge. Un rellotge que comparat amb 
el que vam analitzar poc més d’un any abans i 
actualitzat amb les últimes dades estadístiques 
conegudes fins el mes d’abril d’enguany, ens 
indica que des de 2013 que ens vam situar en 
el període d’estabilització l’hem passat molt 
ràpid i és des de l’any 2015 que ens hem si-
tuat en la fase d’expansió, en la que previsible-
ment, ens mantindrem com a mínim també en 
el exercici 2017.

Conjuntament amb el departament d’Estudis 
de “la caixa” i seguint la metodologia de “la 
caixa Research” s’han analitzat els paràmetres 
utilitzats en el seu estudi sobre el mercat immo-
biliari espanyol, per analitzar el mercat català, 
realitzant un símil entre els cicles immobiliaris 
i les agulles del rellotge, on les compravendes 
d’habitatges i els preus sembla que segueixin 
un mateix patró. Així, hem tornat a explicar 
-amb un any des de l’anterior rellotge immo-
biliari analitzat-, l’evolució d’aquests indicadors 
per Catalunya i Espanya.

L’evolució del creuament dels indicadors avan-
cen al llarg de quatre fases diferents: la fase 
d’expansió, la de desacceleració, la fase de 
contracció i la fase d’estabilització. Segons 
el gràfic comparatiu, amb les dades dels indi-
cadors analitzats més actuals i amb la previsió 
a tancament de 2017, continuaríem en el cicle 
d’expansió del mercat.

Sembla per tant, que el mercat immobiliari 
continua amb el canvi de rumb cap a la millora 
substancial. Quant a la demanda, les perspec-
tives indiquen que continuarà experimentant 
una millora per l’ increment en la renda bruta 
disponible de les llars, per la confiança i per les 
condicions de finançament. Quant a l’oferta, 
s’espera que tanqui l’exercici amb un nou incre-
ment de l’activitat, encara que no sigui a nivells 
tan elevats com al 2016. Finalment, sobre els 
preus dels habitatges, s’espera un creixement 
sostingut dels mateixos i, també, una evolució 
més heterogènia ja que actualment, guanya re-
llevància aquells submercats immobiliaris prin-
cipalment situats a prop del nucli més urbà, en 
que l’excés d’oferta és menor o inexistent i on 

el rellotge immobiliAri: HorA d’AixecAr-se?
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es poden percebre les pressions més alcistes, esperonades per la recuperació de 
la demanda i per la millora dels costos de finançament. 

Per la seva banda els preus, després d’una correcció superior al 30% s’estan 
recuperant, pel que tenen un recorregut a l’alça. Cal dir, de totes maneres, que 
evolucionen de manera divergent segons les zones, per la qual cosa els mercats 
locals vénen funcionant a diferents velocitats. En aquest sentit cal apuntar que, 
factors de demanda i oferta pressionaran a l’alça els preus.

Totes les dades apunten, doncs, a una situació estable a l’alça. Encara que en-
cara de forma incipient, l’activitat sectorial s’espera que tingui una gradual recu-
peració. Almenys els indicadors així ho mostren: les empreses del sector milloren 
la seva situació, i continua baixant el nombre de les quals entren en concurs de 
creditors, augmenta el nombre de visats, etc. Tot això indica que, sobretot en el 
subsector residencial, aquest mantindrà un to expansiu en els propers trimestres 
trobant-se, després d’un important ajust.

Elaboració propia a partir de les dades del departament d’Estudis de “la caixa” .
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Al primer trimestre de l’any, increment de les hipoteques 

A Catalunya, el nombre d’hipoteques sobre habitatges fins el mes de març presenta un increment respecte al mateix 
període de 2016 de l’11,9%, segons dades facilitades per l’INE, amb una concessió de 12.723 préstecs i un capital 
prestat de 1.718.678 euros. Si la comparativa es realitza amb el trimestre anterior, és a dir, amb el quart trimestre de 
2016, el resultat encara mostra un increment més pronunciat del 24% en el nombre d’hipoteques concedides. 

Al conjunt de l’estat espanyol, també mostra mesos consecutius de creixement i al primer trimestre gairebé l’ increment 
és igual al gaudit a la comunitat catalana, mentre que l’ import concedit de les mateixes incrementa tres punts per sota 
(+18,4% interanual). Al període, es van concedir un total de 79.302 préstecs amb un capital prestat de 9.067.754 €.

Augment de l’activitat 

Les xifres facilitades pel Departament d’Habitatge de la Generalitat mostren fins el mes d’abril més activitat en la 
producció d’habitatges amb increment per sobre dels dos dígits a Catalunya i la província de Barcelona. La província 
de Tarragona ha  disminuït en comparació amb els quatre primers mesos de l’any 2016, en un 58,9% els habitatges 
iniciats, seguida de la disminució del 27,8% de Lleida i del 17,2% de la província de Girona. Contràriament a l’evolució 
negativa de la majoria de les províncies, el conjunt de Catalunya incrementa considerablement, gràcies a l’empenta 
de la producció a la província de Barcelona que torna a actuar com a principal motor d’activitat.

La comparativa interanual de l’acumulat, és ha dir, del total d’habitatges iniciats des del mes de gener a l’abril de 
2016 i 2017, és de gairebé el 60% a Catalunya i del 93,1% el de la província de Barcelona, amb uns valors absoluts 
acumulats de 4.168 habitatges iniciats a la comunitat catalana dels que el 89% corresponen a habitatges dins de la 
província de Barcelona (3.707 visats). 

El tema canvia quan parlem dels habitatges acabats, on únicament mostren una evolució positiva dos de les quatre 
províncies de Catalunya, destacant Tarragona, que és precisament, la que pateix la disminució més acusada d’iniciats. 
Concretament, la província augmenta un 309,4% amb uns valors absoluts de 651 habitatges, seguida de l’increment 
de la província de Barcelona (34,1%) i 1.290 habitatges acabats. El total de Catalunya assoleix els 2.296 habitatges 
amb un increment de l’acumulat del 51,7%.

continua el descens del tipus d’interès

L’índex Euríbor, que és utilitzat com principal referència per a fixar el tipus d’interès dels préstecs hipotecaris conce-
dits per les entitats de crèdit espanyoles, va baixar al maig fins el -0,127%. Prenent com a referència els últims dotze 
mesos, l’índex registra un descens de 0,114 punts i de 0,008 punts respecte el mes anterior.

descens de l’atur en tots els sectors econòmics

Pinten bones perspectives. Per cinquè mes consecutiu, baixa l’atur i al maig ha estat el mes des de començament 
d’any amb una disminució més acusada i s’ha tancat amb 409.500 aturats/ades a Catalunya, 60.700 menys que el 
mes de maig de 2016 (-12,9%), dels que poc més de la meitat corresponen al sector serveis (-39.000 aturats). Tots els 
sectors econòmics mostren aquesta reducció i així fins el mes de maig, l’ agricultura i la construcció lideren el descens 
(-23,3% i 20,6% respectivament).
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iNdicAdors del sectoriNdicAdors sector

iNdicAdors ÚltimA xiFrA iii trim. 16 iV trim.16 i trim. 17 Acumulat
2017

Variació
trimestral (it 

17 / iVt 16)

Variació
acumulada
del mateix 

període
PRODUCCIÓ (1)

Espanya Hab. Iniciats 7.184 (mar 17) 14.561 16.201 19.963 19.963 23,2% 18,7%
Hab. Acabats 4.527 (mar 17) 9.030 10.889 10.725 10.715 -1,5% 0,4%

Catalunya Hab. Iniciats 1.092 (abr 17) 2.026 2.049 3.076 4.168 50,1% 59,9%
Hab. Acabats 408 (abr 17) 1.663 1.529 1.888 2.296 23,5% 51,7%

Barcelona Hab. Iniciats 961 (abr 17) 1.651 1.587 2.746 3.707 73,0% 93,1%
Hab. Acabats 197 (abr 17) 1.193 991 1.093 1.290 10,3% 34,1%

Girona Hab. Iniciats 89 (abr 17) 206 267 210 299 -21,3% -17,2%
Hab. Acabats 102 (abr 17) 197 279 170 272 -39,1% -11,7%

Lleida Hab. Iniciats 16 (abr 17) 98 88 49 65 -44,3% -27,8%
Hab. Acabats 26 (abr 17) 204 71 57 83 -19,7% -2,4%

Tarragona Hab. Iniciats 26 (abr 17) 71 107 71 97 -33,6% -58,9%
Hab. Acabats 83 (abr 17) 69 188 568 651 202,1% 309,4%

Barcelona ciutat Hab. Iniciats 231 (abr 17) 320 258 310 541 20,2% 35,9%
Hab. Acabats 18 (abr 17) 628 314 223 241 -29,0% 0,4%

COSTOS DE CONSTRUCCIÓ €/m2 (2)
Edifici renda normal entre mitjaneres 1.255,12 (2n T17) 1.244,79 1.247,28 1.252,65 1.255,12 0,4% 0,9%

Unifamiliar de dos plantes entre mitjaneres 1.080,77 (2n T17) 1.071,58 1.073,29 1.078,79 1.080,77 0,5% 0,9%
Nau industrial 479,59 (2n T17) 477,08 477,41 479,44 479,59 0,4% 0,6%

Edifici d’oficines entre mitjaneres 1.146,46 (2n T17) 1.136,52 1.138,31 1.144,49 1.146,46 0,5% 1,0%
Consum aparent de ciment (Milers T.) 167,7 (mai 17) 415,2 418,5 444,0 746,4 6,1% 15,4%

COMPRAVENDES (3) 
Espanya Hab. Nou 5.598 (abr 17) 18.175 16.359 20.629 26.227 26,1% -3,8%

Hab. Segona mà 26.629 (abr 17) 85.341 76.398 93.899 120.528 22,9% 12,0%
Catalunya Hab. Nou 666 (abr 17) 2.237 1.863 2.489 3.155 33,6% 6,4%

Hab. Segona mà 4.623 (abr 17) 15.918 13.847 17.157 21.780 23,9% 18,2%
Barcelona Hab. Nou 427 (abr 17) 1.480 1.164 1.569 1.996 34,8% -0,1%

Hab. Segona mà 3.241 (abr 17) 11.121 9.371 12.098 15.339 29,1% 19,3%
Girona Hab. Nou 119 (abr 17) 342 321 398 517 24,0% 40,9%

Hab. Segona mà 642 (abr 17) 2.041 1.807 2.252 2.894 24,6% 9,9%
Lleida Hab. Nou 44 (abr 17) 124 116 153 197 31,9% -20,6%

Hab. Segona mà 176 (abrr 17) 662 582 694 870 19,2% 6,7%
Tarragona Hab. Nou 76 (abr 17) 291 262 369 445 40,8% 26,4%

Hab. Segona mà 564 (abr 17) 2.094 2.087 2.113 2.677 1,2% 25,8%
HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES (4)

Espanya Nombre 27.720 (mar 17) 65.982 68.741 79.302 79.302 15,4% 11,1%
Import (€) 3.173.075 (mar 17) 7.449.305 7.612.427 9.067.754 9.067.754 19,1% 18,4%

Catalunya Nombre 4.574 (mar 17) 11.559 10.262 12.723 12.723 24,0% 11,9%
Import (€) 619.376 (mar 17) 1.480.794 1.324.052 1.718.678 1.718.678 29,8% 21,5%

MERCAT DE TREBALL (5)
Ocupació Sector 198.300 (mar 17) 191.600 185.400 198.300 198.300 7,0% 14,4%

Total Població Ocupada 3.197.900 (mar 17) 3.223.900 3.202.600 3.197.900 3.197.900 -0,1% 2,2%
Atur registrat del Sector (5.1) 39.000 (mai 17) 45.967 44.333 42.100 39.000 -5,0% -20,6%

Afiliats SS. Sector (5.2) 124.300 (mai 17) 113.367 116.167 119.933 124.300 3,2% 8,6%
TIPUS D’INTERÈS (%) (6) 
Tipus mig préstecs hipot. adquisició habitatge

lliure a més de 3 anys 1,947 (mai 17) 1,956 1,910 1,896 1,906 -0,7% 3,0%

Ref. interbancària a un any (Euríbor) -0,127 (mai 17) -0,054 -0,074 -0,104 -0,119 40,5% 876,9%

(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. 


