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RESUM 

 

Aquest estudi pretén mostrar que el preu de l’habitatge de Catalunya es pot deduir 
amb l’equació que obtenim, coneixent només la piràmide de població. 
La variable que introduïm a l’equació l’anomenem demanda potencial. Aquesta 
demanda la podem obtenir multiplicant el número d’habitants de cada franja d’edat 
per un factor, que és diferent per cada edat i que dóna més pes a la població en 
edat d’emancipar-se. La suma de totes aquestes xifres des dels 0 fins als 100 anys 
ens dóna la demanda. 
Per obtenir l’equació, hem fet una regressió lineal entre les dades de població i les 
dades de preus, havent comprovat prèviament que les altres variables econòmiques 
no influenciaven significativament sobre el preu. El coeficient de correlació de la 
regressió població-preu és molt proper a 1 (r2=0,9995). 
Les dades de població les hem obtingut dels censos de població de Catalunya que 
existeixen des de l’any 1900.  
I per les dades de preus, hem fet servir dues fonts. La primera han estat els preus 
oficials de l’habitatge que hi ha des de l’any 1987. I la segona font han estat els 
preus de venda obtinguts dels anuncis immobiliaris de La Vanguardia, els quals ens 
han permès disposar de dades de preus des de l’any 1920, i poder superar així la 
subordinació a cicles econòmics que porten implícits els períodes massa curts. 
L’aplicació dels factors de compra per edat i el fet d’haver aconseguit una sèrie de 
dades de 87 anys són les dues aportacions més importants d’aquesta tesina 
respecte els altres estudis preexistents.  
Un cop demostrat que es compleix aquesta relació entre demografia i preus, es pot 
explicar perfectament la pujada tant important del preu de l’habitatge del període 
1998-2007, deguda al babyboom dels 70’s.  
I aquí hagués pogut acabar l’estudi, però treballant amb la nostra piràmide de 
població, vam veure que no era tant accentuat el fenomen babyboom com el buit 
de població que venia després, el qual sembla indicar que comença un canvi de 
tendència en el sector de la construcció d’habitatges, amb una davallada de la seva 
activitat. I que a curt i mig termini (10-20 anys) res sembla mostrar que 
recuperarà els nivells d’activitat que hi ha hagut en els darrers 20-30 anys. La 
immigració pot suavitzar aquesta recessió però vista la forma de la nostra piràmide 
de població, no és raonable pensar que n’anul·li els efectes. Hem de tenir en 
compte també que no es troba cap piràmide tant irregular com la nostra a cap dels 
països que hem consultat.  
Mankiw i Weil (1987) van demostrar aquesta relació entre demografia i preus de la 
vivenda fa 20 anys, pels Estats Units. Durant molt de temps no va tenir massa 
ressò, però amb la crisi hipotecària que està afectant al seu país, sembla que 
finalment es confirma el que afirmaven.  
 


