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De l’informe elaborat pel Centre d’Estudis Demogràfics 
(CED) per al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge es des-
prèn que en el període 2015 - 2030 es formaran 884.800 
noves llars a Catalunya. D’aquestes, es restarien les que 
previsiblement desapareixeran (526.600) amb el que re-
sultarien necessàries unes 358.200 noves llars en el de-
curs dels 15 anys.

L’any 2015 es van iniciar a Catalunya un total de 6.176 
habitatges, 8.317 van ser els iniciats el 2016 i 6.448 en 
la primera meitat de l’any 2017. Tot i que la producció 
d’habitatge va clarament en increment, encara ens tro-
bem amb xifres molt per sota de les necessàries per aten-
dre la demanda.

La recuperació del sector és evident i és constant des que 
el 2013 va assolir el mínim històric dels habitatges ini-
ciats, però també és cert que fins a arribar a les quantitats 
previstes de necessitats de llars encara queda un llarg 
recorregut que pinta l’escenari de colors. El baix nivell de 
producció actual i el reconeixement d’una demanda in-
satisfeta en les zones geogràfiques amb un major volum 
de població, fa necessària una producció més intensa tot 
i que val a dir, ja es perceben les primeres pinzellades.

A Catalunya, s’observa com la taca d’oli des del nucli més 
urbà s’estén. Amb 6.448 habitatges iniciats al primer se-
mestre de l’any, la producció representa un 52% més que 
en el primer semestre de 2016, tot i que el gruix d’aquest 
increment és el reflex de l’evolució de la producció 
d’habitatges a la província de Barcelona, que és l’única 
que mostra, fins al moment, increment de l’activitat, amb 
un 81,9% d’increment el que en valors absoluts corres-
pon a 5.663 habitatges iniciats enfront dels 3.113 del ma-
teix període de l’any anterior.

El 15% del total de la producció de la província de Bar-
celona correspon a la ciutat comtal, la resta (85%) és la 
taca d’oli, és a dir, dels municipis més propers a la ciutat, 
primera i cada cop més segona corona metropolitana. 
Per comarques, destaquen les més productives, eviden-
tment, les de la província de Barcelona: el Barcelonès 
(1.739 habitatges), el Baix Llobregat (1.517) i el Vallès 
Occidental (992 iniciats). En valors relatius, les comar-
ques de Catalunya on l’activitat s’està concentrant més 
i per conseqüència gaudeixen d’uns increments impor-
tants són el Garraf (+400%), el Vallès Oriental (+206,2%), 

lA necessitAt d’hAbitAtge molt per sobre de lA producció ActuAl

el Maresme (+200,6%), la comarca d’Osona (177,1%) i el 
Baix Llobregat (+169,4%).

El ritme dels habitatges iniciats al primer semestre de l’any 
a les províncies de Catalunya no ha estat positiu en la ma-
joria d’elles, patint disminucions prou importants les pro-
víncies de Tarragona (-55,1%) i Girona (-21,7%) seguides 
de la província de Lleida (-9%). Contràriament, l’evolució 
dels habitatges acabats ha resultat molt més activa. Així, 
creixen els acabats en un 156% amb 709 a Tarragona, 
un 65,2% a Barcelona amb 2.334 habitatges acabats i a 
Lleida, creix un 58,5% amb uns valors absoluts de 149 
habitatges. Amb aquests resultats, queda la província de 
Girona en aquest primer semestre de l’any, amb resultats 
negatius en comparació amb el mateix període de 2016, 
tant dels habitatges iniciats com dels acabats.

Per percentatges sobre el total, la província de Barcelona 
ocupa el 88% del total de l’obra iniciada a Catalunya en 
aquests moments, seguida de Girona (7,7% del total), Ta-
rragona (2,3%) i la província de Lleida amb un 2%.
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Font: Elaboració pròpia
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Les vendes d’habitatges incrementen fins el juliol, prop del 20%
Fins el mes de juliol, se han registrat a Catalunya un total de 46.549 compravendes, és a dir, un 19,7% més d’operacions que en el ma-
teix període de 2016 (38.900 compravendes). Del total d’habitatges venuts, 6.212 corresponen a habitatges nous mentre que la majoria, 
40.337 corresponen a habitatges de segona mà.

El mercat de l’obra nova en general a Catalunya, continua remuntant, tot i que en menor mesura del que ho fan les vendes dels 
habitatges usats. Les vendes d’habitatge nou augmenten concretament en els set primers mesos de l’any un 18,3% respecte a les 
registrades en el mateix període de l’any anterior. Totes les províncies registren una evolució positiva, destacant les dos províncies més 
turístiques, Tarragona amb 58,2% i Girona 35,7%, amb l’excepció de la província de Lleida que és l’única que encara mostra desaccele-
racions importants en les transaccions dels habitatges nous (-20,4%). Val a dir, que el 63,5% d’ operacions registrades d’aquesta tipologia 
a la comunitat, pertanyen a vendes realitzades dins la província de Barcelona, amb uns valors absoluts de 3.948 compravendes fins el 
mes de juliol, quantitat que suposa un augment respecte al mateix període anterior de l’ 11,9%. 

A Catalunya, les vendes d’habitatges incrementen en ambdues tipologies: habitatges nous i habitatges usats. Pel que fa a les transac-
cions dels habitatges usats, que representen el 87% del total de les vendes, continua a l’alça incrementant en el període un 19,9%, 
creixement principalment impulsat per l’activitat d’aquest mercat dins de la província de Barcelona, amb 28.298, és a dir, el 70,2% del 
total de les vendes de segona mà a la comunitat. Per variacions positives del període i que s’han gaudit a totes les províncies, destaca 
el de la província de Tarragona (25,5%), seguida de l’ increment de les vendes de Barcelona (19,9%), Girona (16,9%) i Lleida (13,2%). 

Augment del finançament per a la compra d’habitatge
La crisis, econòmica primer i financera després, va afectar tant a les empreses com a les famílies. Per tant, la carència de crèdit es va 
convertir en un fenomen generalitzat. La millora en la economia, en el mercat laboral i en el sector, han fet que les entitats financeres va-
gin recuperant la fluïdesa en el crèdit hipotecari que queda reflectida en les dades publicades per l’ INE sobre els hipoteques concedides 
per a la compra d’habitatge.

L’acumulat en el primer semestre de l’any a Catalunya, assoleix les 25.437 hipoteques signades, mentre que es van vendre en el ma-
teix període un total de 39.529 habitatges nous i usats, per tant, el 65% de les compres es van realitzar amb finançament. Aquestes 
operacions que van necessitar recursos aliens, van augmentar un 5,8% mentre que el capital prestat en les mateixes va incrementar de 
manera molt més acusada (17,4%), reflex d’un efecte en els preus de venda a l’alça.

A Espanya, la trajectòria de les concessions hipotecàries s’han comportat de forma paral·lela, amb un total de 158.993 hipoteques signa-
des en el període, quantitat que suposa un increment superior al gaudit per la comunitat catalana, del 8,3% respecte el primer semestre 
del 2016, mentre que el capital prestat augmenta un 14,9%.

increment de l’11,5% dels ocupats a la construcció
En el segon trimestre de l’any, segons l’Enquesta de població activa (EPA), la població ocupada a Catalunya ha estat de 3.270,5 milers de 
persones, quantitat que es tradueix en un increment del 2,8% interanual. Per sector, destaquen els increments interanuals de l’ agricultura 
(14,1%) seguit de la construcció (11,5%) i els serveis (3,1%). En sentit contrari, baixa l’ocupació a l’ indústria un 2,2%. 

En valors absoluts i en el sector de la construcció, la població ocupada a Catalunya ha assolit la quantitat de 208,1 milers de persones al 
segon trimestre de l’any. La construcció aplega el 6,4% de la població ocupada al conjunt de Catalunya. 

Pel que fa a les afiliacions a la seguretat social i amb les dades del mes d’agost d’engany, a Catalunya hi havia 2.603,9 milers d’afiliacions 
amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 4,5%. Per sectors d’activitat, 
destaca l’increment d’afiliats a la construcció per sobre d’altres sectors (8,7%).

En quant al nombre d’aturats inscrits a les oficines d’ocupació de Catalunya ha estat a l’agost del 2017, de 397,4 milers de persones, un 
10,8% menys que al mateix mes de l’any anterior. Torna a ser el sector de la construcció el que mostra un decrement més pronunciat 
del 18,2% interanual amb uns valors absoluts de 38,2 milers de persones en el mes d’agost. També baixa l’atur registrat en la resta de 
sectors, a l’ agricultura (-17,0%), l’ indústria (-15,0%) i serveis (-8,8%). 
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indicAdors del sector
indicAdors sector

indicAdors ÚltimA xiFrA iV trim.16 i trim. 17 ii trim. 17 Acumulat
2017

Variació
trimestral (iit 

17 / it 17)

Variació
acumulada
del mateix 

període
PRODUCCIÓ (1)

Espanya Hab. Iniciats 7.681 (mai 17) 16.201 19.963 - 32.552 - 13,3%
Hab. Acabats 5.563 (mai 17) 10.889 10.725 - 19.903 - 15,1%

Catalunya Hab. Iniciats 1.125 (jun 17) 2.049 3.076 3.372 6.448 9,6% 52,0%
Hab. Acabats 453 (jun 17) 1.529 1.888 1.743 3.631 -7,7% 55,0%

Barcelona Hab. Iniciats 1.031 (jun 17) 1.587 2.746 2.917 5.663 6,2% 81,9%
Hab. Acabats 270 (jun 17) 991 1.093 1.241 2.334 13,5% 65,2%

Girona Hab. Iniciats 61 (jun 17) 267 210 287 497 36,7% -21,7%
Hab. Acabats 116 (jun 17) 279 170 269 439 58,2% -21,3%

Lleida Hab. Iniciats 15 (jun 17) 88 49 82 131 67,3% -9,0%
Hab. Acabats 47 (jun 17) 71 57 92 149 61,4% 58,5%

Tarragona Hab. Iniciats 18 (jun 17) 107 71 86 157 21,1% -55,1%
Hab. Acabats 20 (jun 17) 188 568 141 709 -75,2% 156,0%

Barcelona ciutat Hab. Iniciats 68 (jun 17) 258 310 514 824 65,8% 25,8%
Hab. Acabats 50 (jun 17) 314 223 409 632 83,4% 81,1%

COSTOS DE CONSTRUCCIÓ €/m2 (2)
Edifici renda normal entre mitjaneres 1.256,05 (3r T17) 1.247,28 1.252,65 1.255,12 1.256,05 0,2% 0,9%

Unifamiliar de dos plantes entre mitjaneres 1.081,39 (3r T17) 1.073,29 1.078,79 1.080,77 1.081,39 0,2% 0,9%
Nau industrial 479,65 (3r T17) 477,41 479,44 479,59 479,65 0,0% 0,5%

Edifici d’oficines entre mitjaneres 1.147,62 (3r T17) 1.138,31 1.144,49 1.146,46 1.147,62 0,2% 1,0%
Consum aparent de ciment (Milers T.) 167,7 (mai 17) 418,5 444,0 - 746,4 - 15,7%

COMPRAVENDES (3) 
Espanya Hab. Nou 6.792 (jul 17) 16.359 20.629 21.230 48.651 2,9% 3,8%

Hab. Segona mà 32.049 (jul 17) 76.398 93.899 99.914 225.862 6,4% 16,2%
Catalunya Hab. Nou 1.059 (jul 17) 1.863 2.489 2.664 6.212 7,0% 18,3%

Hab. Segona mà 5.961 (jul 17) 13.847 17.157 17.219 40.337 0,4% 19,9%
Barcelona Hab. Nou 607 (jul 17) 1.164 1.569 1.772 3.948 12,9% 11,9%

Hab. Segona mà 4.124 (jul 17) 9.371 12.098 12.076 28.298 -0,2% 19,9%
Girona Hab. Nou 125 (jul 17) 321 398 405 928 1,8% 35,7%

Hab. Segona mà 836 (jul 17) 1.807 2.252 2.290 5.378 1,7% 16,9%
Lleida Hab. Nou 40 (jul 17) 116 153 124 317 -19,0% -20,4%

Hab. Segona mà 245 (jul 17) 582 694 736 1.675 6,1% 13,2%
Tarragona Hab. Nou 287 (jul 17) 262 369 363 1.019 -1,6% 58,2%

Hab. Segona mà 756 (jul 17) 2.087 2.113 2.117 4.986 0,2% 25,5%
HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES (4)

Espanya Nombre 29.516 (jun 17) 68.741 79.302 79.691 158.993 0,5% 8,3%
Import (€) 3.442.433 (jun 17) 7.612.427 9.067.754 9.127.418 18.195.172 0,7% 14,9%

Catalunya Nombre 4.557 (jun 17) 10.262 12.723 12.714 25.437 -0,1% 5,8%
Import (€) 617.926 (jun 17) 1.324.052 1.718.678 1.766.228 3.484.906 2,8% 17,4%

MERCAT DE TREBALL (5)
Ocupació Sector 208.100 (jun 17) 185.400 198.300 208.100 208.100 4,9% 11,5%

Total Població Ocupada 3.270.500 (jun 17) 3.202.600 3.197.900 3.270.500 3.270.500 2,3% 2,8%
Atur registrat del Sector (5.1) 38.200 (ago 17) 44.333 42.100 38.933 38.200 -7,5% -18,2%

Afiliats SS. Sector (5.2) 121.200 (ago 17) 116.167 119.933 124.167 121.200 3,5% 8,7%
TIPUS D’INTERÈS (%) (6) 
Tipus mig préstecs hipot. adquisició habitatge 

lliure a més de 3 anys 1,929 (jul 17) 1,910 1,896 1,922 1,929 1,4% -3,9%

Ref. interbancària a un any (Euríbor) -0,156 (ago 17) -0,074 -0,104 -0,132 -0,156 26,9% -225,0%

(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. 


