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A la meva mare (1944-2003) 

 

Ella, la meva mare, no hi és per veure-ho, però res de tot el que he 

aconseguit aquests anys no hagués estat possible sense ella, no 

només per haver-me fet néixer i haver-me criat, sinó per dues altres 

raons: perquè l'amor que em va donar ha representat un gran motor 

de força per seguir treballant i lluitant contra les adversitats tots 

aquests anys. I perquè ha estat un model de valors: d'eficàcia, 

treball, responsabilitat, honestedat,... 

Era, és i serà un model per mi, que com a model, m'ha ajudat a 

arribar als finals d'aquest objectiu que representava estudiar 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Ho va ser també anys enrere, 

per classificar-me, competir i remar als Jocs Olímpics, i en el futur, 

com a enginyer de Camins, espero poder-li dedicar més assoliments. 

El final d'aquests estudis i tot el que he aconseguit fins ara ho dedico 

a Ella. 

 

També a les meves tres germanes i al meu pare. 
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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.  
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ABSTRACT 

 

This study tries to show that housing prices in Catalonia can be deduced from the 
equation we obtained, with the only variable being the population pyramid. 
The variable we introduce in the equation is called potential demand. This demand 
can be obtained multiplying the number of inhabitants from each age period by a 
factor, which is different for every age. This factor also gives more weight to those 
ages in which young people usually leave home. The sum of all this numbers from 0 
to 100 years old is the demand. 
For obtaining this equation we did a linear regression between population data and 
prices data, having previously tested that the other economic variables didn’t have 
too much weight on the price. The correlation coefficient obtained from the 
regression population-prices is very similar to one (r2=0,9995). 
We obtained the population data from Catalonia’s population census that exist since 
year 1900. 
And for prices data, we used two origins. The first one has been the official house 
prices existing since 1987. And the second one, the sales prices obtained from the 
well-known catalan newspaper La Vanguardia. This last prices have been useful 
because they provided us with information for house prices since 1920, and that 
allowed us to avoid the economical cycles related to shorter periods of data. 
We think that two important ideas make the difference from previous studies: the 
sales factor per age, and to use data from 1920. 
Once we demonstrate the relation between demography and prices, we can 
perfectly explain the high rise in housing prices in the period 1998-2007, with its 
origin in the 70’s babyboom. 
And we could have stopped our study right here, but while working with our 
population pyramid, we observed that apart from the babyboom phenomenon there 
was another more important phenomenon: the babybust, which shows us that is 
very probable a slowing down in house building activity. In short and medium view 
(10-20 years), nothing shows us that construction activity will recover the levels 
from the last 20-30 years. The immigration can make this effect not so accentuate, 
but it’s not reasonable to think that it could neglect the effects, once seen our 
population pyramid. We also have to say that we haven’t find any other pyramid as 
irregular as Catalan one in any other country. 
Mankiw and Weil (1987) demonstrated this relations between demography and 
house prices twenty years ago, for the United States. For a long time, not too many 
people heard them, but with the housing crisis their country is actually having, it 
looks that their theory is being confirmed. 
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0. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

0.1 INTRODUCCIÓ 

 

L’evolució de la construcció d’habitatges és un tema que afecta als 

enginyers de camins, canals i ports en menor mesura que als arquitectes. 

Però és evident que en certa mesura els afecta, en especial als que es 

dediquen a urbanitzar, a la gestió de projectes d’edificació i al càlcul 

d’estructures d’edificació.  

Per altra banda, algú es pot qüestionar també que encara que afecti als 

enginyers de camins en la seva feina, seria més propi que aquest estudi el 

fes un economista. Ho explico, fa més de 10 anys, l’observació de diferents 

fets em feia veure que el fenomen babyboom estava tenint notables efectes 

sobre la societat catalana. I en particular, en l’escalada de preus de 

l’habitatge. La tesina representava l’oportunitat de verificar aquesta 

sensació, tant si era per verificar-la com per desmentir-la. Si com a 

enginyer de camins m’he atrevit a entrar en aquests temes més econòmics 

és perquè creia que les mancances educatives que podia tenir en aquest 

camp, podien quedar compensades amb l’impuls creatiu que representa una 

perspectiva diferent a l’habitual, sempre partint de la base científica que 

proporcionen els estudis d’enginyeria de camins, canals i ports, suficients 

per poder analitzar i entendre els comportaments de l’estadística aplicada a 

l’economia. Resumint, que vaig considerar que era millor que ho fes un 

enginyer de camins que no pas que no ho fes ningú i que el tema seguís 

sense ser estudiat durant 20 anys més. Sobretot tenint en compte que és 

un tema que afecta directament, i de forma important, a molta gent. 

Durant aquests darrers 10 anys, en la defensa d’aquests arguments m’he 

trobat sol. A nivell social, l’opinió generalitzada de la gent sol ser la que 

difonen els mitjans de comunicació, els quals s’informen dels experts. I 

aquests experts argumenten que hi ha tota una amalgama de raons 

genèriques, sense concretar massa, veure Rodriguez López (2006), 

l’informe OCDE sobre Espanya (2005), o els diversos estudis del Banc 

d’Espanya o del BBVA que es poden trobar per internet . Tenint en compte 

això, l’afirmació que faig és com a mínim, novedosa, que recordant-la, es 

basa en afirmar que existeix un factor molt més determinant que els altres 
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per explicar el preu de l’habitatge, i aquest factor és el tamany de la 

població i la forma de la seva piràmide. S’ha d’anar més enllà per trobar 

una afirmació semblant. L’any 1988, Mankiw i Weil van relacionar també la 

demografia amb el preu de l’habitatge, i van demostrar que estaven 

íntimament correlacionats. Van predir que el preu de l’habitatge aniria 

baixant als Estats Units a partir de l’any 1989. Aquesta previsió no es va 

complir exactament tal i com ells preveien. Durant la dècada dels 90’s i 

començaments del mil·lenni, el preu de l’habitatge va seguir augmentant, 

però tothom coneix la crisi immobiliària que estan patint en aquests 

moments. Fa uns anys que els preus estan baixant a moltes parts del 

territori nord-americà. I això ha fet que algun autor, de forma tímida de 

moment, reprengués el debat i recuperés el pensament de Mankiw i Weil. 

Robert F. Martin (2005) considera i demostra que les hipòtesis de Mankiw i 

Weil eren vàlides però que si no es van ajustar del tot va ser perquè no van 

tenir en compte els efectes dels tipus d’interès. I aquí cal indicar que Martin 

considera que els tipus d’interès es van modificar per efecte també del seu 

babyboom, és a dir, que en el fons, segueix argumentant i encara amb més 

determinació, que la demografia és el factor determinant del preu de 

l’habitatge.  

Sense conèixer massa el fenomen als Estats Units i per tant fent-ho amb 

una certa cautela, m’atreviria a apuntar que s’hauria de considerar la 

immigració de mexicans i centreamericans com a factor determinant perquè 

seguís augmentant el preu als Estats Units, ajudat potser pels tipus 

d’interès, com afirma Martin. L’any 1988, el nombre d’immigrants mexicans 

era molt menor, i en aquells moments segurament ningú preveia una allau 

immigratòria com la que han tingut aquests anys. Cal indicar que a estats 

com Califòrnia, el nombre d’immigrants, dels quals la majoria són mexicans, 

arriba a xifres del 50% de la població total i la major part d’ells han arribat 

a l’estat de forma recent. 

El babyboom nord-americà va ser uns 15 anys abans que el nostre, a 

conseqüència de l’acabament de la segona guerra mundial. Van tenir un pic 

de persones en edat de treballar i a partir d’un moment va començar a 

disminuir aquesta proporció. Així doncs, la disminució del número de 

treballadors la van començar a tenir 15 anys abans que nosaltres.  
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Des del meu punt de vista, la immigració els hi va arribar per omplir aquest 

buit de mà d’obra i poder mantenir les quotes de creixement que el sistema 

empresarial requeria. Aquí sembla que ha passat un fenomen semblant però 

amb un retràs d’uns 20 anys, la immigració ha començat a ser important 

quan a la piràmide de població s’ha començat a reduir el número de 

persones en edat de treballar. 

I per tant, sembla ser que les baixades de població laboralment activa en un 

país, atreuen la immigració. I aquesta immigració, com a efecte secundari, 

pot fer que segueixi augmentant la demanda d’habitatge, i per tant que no 

baixi el preu. De totes maneres, la meva opinió és que aquesta immigració 

pot suavitzar l’efecte de la baixada, però que sigui com sigui, és molt 

probable que la recessió hi sigui igualment tot i que de forma més 

suavitzada. 

Simultàniament a Martin, Max Neukirchen & Helen Lange (2005) han 

estudiat diferents variables econòmiques com la inflació, el PIB,... i han 

trobat que la variable demogràfica és el principal factor explicatiu del preu 

de l’habitatge, aquest estudi l’han fet per Austràlia, però també l’han aplicat 

al Japó i Alemanya, amb resultats similars. 

 

La influència dels resultats en el camp de l’enginyeria de camins, 

canals i ports. 

Voldríem insistir aquí en què a la tesina es parla molt de preus i de 

demografia, conceptes que poden semblar molt allunyats de l’enginyeria 

civil, però en canvi les conseqüències de l’estudi sí que afecten al nostre 

sector de la construcció, tot i que de forma menor. La urbanització directa 

de carrers, amb les corresponents xarxes de distribució, ocupa un cert 

percentatge de la nostra ocupació. Quan parlem de preus, tot al llarg de 

l’estudi, indirectament també ens referim a nivells de construcció en 

edificació. I que per tant, pujades o baixades dels preus impliquen bastant 

directament increments o decrements dels nivells de construcció 

d’habitatges i conseqüentment, dels nivells d’urbanització.  

Per tant, creiem que aquesta equació que presentem (a poder ser, més 

perfeccionada), pot ser una eina molt útil, no només per qualsevol persona 

amb dubtes de si comprar un habitatge o llogar, sinó sobretot per tal que 

les constructores, empreses públiques de serveis i ajuntaments puguin tenir 
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un instrument més de previsió i planificació dels nivells d’urbanització 

futurs. 

I per no dir ja per ajudar a orientar una mica més els desorientats 

organismes públics responsables de la vivenda, com el ministeri de la 

vivenda i els ajuntaments, que comencen a construir habitatges de 

protecció oficial per joves totalment tard, just quan el problema d’accés a 

l’habitatge comença a deixar de ser un problema. 

Però de totes maneres, els enginyers civils tampoc no ens hem d’alarmar. 

Com veurem més endavant al capítol 4, els horitzons que ara per ara 

semblen més probables indiquen una afluixada important, i perllongada en 

el temps, de la construcció d’habitatges. Però per sort, en el nostre camp, la 

urbanització representa un sector menor i tenim moltes altres sortides que 

no depenen de la demanda d’habitatges, sinó més aviat del nivell de vida i 

el nivell d’exigència dels ciutadans, que res sembla indicar que hagi de 

disminuir, sinó més aviat al contrari: més consums d’energia per habitant 

(centrals hidroelèctriques, centrals eòliques), menors temps de trasllat 

(carreteres, tren d’alta velocitat, aeroports), més consum general (ports),... 

Als arquitectes, i a les empreses exclusivament dedicades a la construcció 

d’habitatges, els pot afectar més. 
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0.2 OBJECTIUS 

 

Els objectius d’aquesta tesina són dos: 

• Comprovar si el factor demogràfic (ben entès) és molt més 

determinant que qualsevol altre factor d’explicació del preu de 

l’habitatge, a diferència de l’opinió generalitzada que hi ha entre 

molts economistes i especialistes del nostre país. I que d’aquesta 

manera, les autoritats responsables en matèria de vivenda puguin 

reaccionar convenientment a les necessitats de la població, en 

especial dels joves en edat d’emancipar-se. I així poder evitar en 

futures ocasions o en altres països, reaccionar a temps davant 

d’escalades de preus desorbitades com les que hi ha hagut els 

darrers 10 anys a Catalunya, amb les conegudes conseqüències 

socials que han perjudicat a tota una joventut, la qual ho ha tingut 

econòmicament molt difícil per poder emancipar-se. 

• Proposar una equació que convenientment millorada, podria servir 

per predir la tendència futura del preu futur de l’habitatge, i en 

conseqüència, les necessitats de construcció de nova vivenda, lliure o 

protegida.  

Quan parlo del factor demogràfic ben entès, em refereixo a que no es basa 

en considerar la demanda d’habitatge com el volum de població total, ni tan 

sols en agafar la població en edat de treballar, sinó que s’ha d’aplicar un 

factor de pes per cada edat, donant més valor a la població dins la franja 

d’edat d’emancipació. Només així s’aconsegueix ajustar convenientment la 

gràfica. Aquesta és potser una de les aportacions que han permès obtenir 

els bons resultats de les regressions, juntament amb la d’haver considerat 

una sèrie bastant més extensa de dades de l’habitual, fins al 1920, 

aprofitant els preus de venda dels anuncis immobiliaris de La Vanguardia.  

 

Les limitacions d’aquesta tesina: 

Aquesta tesina no és un doctorat ni és un ampli estudi econòmic per part 

d’algun organisme. Hi he dedicat més temps del que segurament es podia 

demanar a una tesina fi de carrera, perquè el contingut, els resultats i les 

conseqüències socials que té em semblaven prou interessants com per 
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merèixer-se aquesta dedicació, però per poder acabar d’estudiar amb 

profunditat aquest tema, faria falta molt més temps.  

Per tant, aquestes limitacions fan que les pretensions d’aquest estudi siguin 

també limitades: 

• Per un costat, no es pretén que l’equació que s’obté sigui una equació 

definitiva de treball i d’aplicació immediata tal com està descrita en 

aquests moments, sinó que en tot cas, podria ser la base de partida 

d’un model més treballat. 

• Per altra banda, si bé no crec que es pugui dir que la tesina tingui poc 

rigor matemàtic, es podria aprofundir més en aquest sentit. Però per 

les limitacions de temps, treballar més el rigor matemàtic implicava 

renunciar a la part més creativa i d’investigació. Dit això, les 

pretensions d’aquest estudi són les d’intentar mostrar els resultats 

més importants per poder donar una mica de llum sobre el tema i 

reorientar una mica l’opinió generalitzada que hi ha, més que no pas 

per presentar aquesta tesina com un estudi definitiu per presentar a 

congressos especialitzats, com a mínim tal i com es troba ara mateix. 

 

Possibles millores de l’equació que queden fora del contingut 

d’aquesta tesina: 

• Si bé amb aquesta tesina s’expressa que el factor demogràfic és el 

determinant del preu de l’habitatge, altres factors com el PIB, el tipus 

d’interès, el volum d’inversió en infrastructures,... podrien ajudar a 

millorar l’equació. Si el factor demogràfic pot estar determinant el 

preu de l’habitatge en un 70-95%, seria interessant buscar quins 

factors determinen aquest 5-30% restant. 

• Amb dades més extenses es podria ajustar millor l’equació. Des del 

punt de vista del temps, això ja no és possible, perquè ja s’ha arribat 

molt lluny, fins a l’any 1920. I per tant, l’única manera de disposar de 

més dades és estudiar el fenomen per altres països. 
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1. LA POBLACIÓ. COMPRADORS POTENCIALS. 
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1.1 Estudi de la població 

 

1.1.1 La piràmide de població. El babyboom dels 70’s i la baixada de 

natalitat posterior 

Presentem tot seguit algunes piràmides de població representatives 

corresponents a diferents censos de població de Catalunya (gràfics 1.1.1.a, 

1.1.1.b, 1.1.1.c i 1.1.1.d). Disposem de censos de població cada 10 anys 

des de l’any 1900, i de censos anuals des de l’any 1998. Tota la informació 

es troba a la pàgina web de l’Institut Nacional d’Estadística. 
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Gràfic 1.1.1.a Piràmide de població a Catalunya l’any 1981 
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Catalunya 1991
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Gràfic 1.1.1.b Piràmide de població a Catalunya l’any 1991 
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Gràfic 1.1.1.c Piràmide de població a Catalunya l’any 1998 
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Catalunya 2006
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Gràfic 1.1.1.d Piràmide de població a Catalunya l’any 2006 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Aquí és on hi ha la síntesi del que vol aportar la 

tesina: és fàcil veure-hi perquè sempre ha anat pujant 

de forma considerable el preu de l’habitatge, en especial 

durant els darrers 8 anys, els quals corresponen amb la 

punta de natalitat dels anys 70’s.  

Així com també és fàcil fer-se una idea del que està per 

venir a partir d’ara... És cert que la immigració, 

històricament ha tendit a compensar aquestes 

mancances de població, per necessitat de mà d’obra, 

però no sembla que es pugui arribar a emplenar aquest 

buit tant gran de població, únic a nivell històric i a nivell 

internacional, per molta immigració que arribi (a la 

piràmide ja hi ha inclosa el prop d’un milió d’estrangers 

actuals). 



LA RELACIÓ ENTRE LA DEMOGRAFIA I EL PREU DE L’HABITATGE 

 

Andreu Canals Butcher 

 

19

El que ens interessarà observar pel nostre estudi és principalment la 

població que té entre 23 i 38 anys aproximadament, que són els que estan 

en disposició de comprar el primer habitatge després d’haver assolit una 

estabilitat laboral. Aquesta franja d’edat és la que farà augmentar o 

disminuir el mercat de la demanda, com veurem més endavant. Una 

persona de 50 anys també compra habitatges però hi ha una probabilitat 

alta que al fer la compra, vengui el que ha tingut fins al moment i per tant 

en posi un altre a disposició del mercat.  

Com es pot observar a les piràmides de població recent (gràfic 1.1.1.c i 

1.1.1.d), el màxim de natalitat es produeix en els nascuts entre l’any 1972 i 

l’any 1978 aproximadament. Aquests són doncs els del babyboom. 

Però a la piràmide de població es pot observar un altre fenomen de potser 

més transcendència que el babyboom: la davallada de natalitat a partir 

d’inicis dels 80’s. L’objectiu inicial de la tesina era relacionar el babyboom 

amb l’elevat increment del preu de l’habitatge dels darrers anys, però 

podem veure que hi ha un altre fenomen demogràfic igualment destacable a 

la piràmide que és el retrocés de la natalitat, fins a la meitat i durant uns 30 

anys. Observem que amb només 8 anys, del 77 al 85, l’índex de natalitat a 

Catalunya baixa a la meitat, i no és un fenomen transitori, sinó que dura 

fins a l’actualitat. Recentment es parla d’un increment en la natalitat, i és 

cert, però afirmar-ho sense comentar que és una recuperació molt minsa, 

correspon a tergiversar la realitat. Aquest increment de la natalitat és molt 

baix. Segons el cens del 2006, el número de persones residents a Catalunya 

nascudes l’any 1975, és de gairebé 140.000, i els nascuts l’últim any 2006 

no arriba als 80.000. Que hi ha un increment, sí, però és un increment 

bastant menyspreable que no és significatiu. 

Cal indicar que es tracta d’una irregularitat d’una magnitud sense 

precedents en l’últim segle. Ni tan sols després de la Guerra Civil, amb la 

posterior pobresa de postguerra la piràmide no es va modificar tant. 

I no només a nivell històric, sinó que a nivell mundial, no hem trobat cap 

altre país amb una irregularitat tant marcada com la nostra. S’han observat 

unes 20 piràmides de països representatius d’arreu del món, n’hem afegit 

algunes al capítol 4.7, però se’n poden trobar més a la web del US Census 

Bureau, www.census.gov. 
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Podem veure doncs que ens trobem davant d’un fenomen demogràfic 

bastant destacable, que fins ara no havia tingut efectes notables perquè 

aquest buit demogràfic encara no havia entrat a l’edat adulta. Però sembla 

inevitable pensar que si hi ha pocs nens en una societat, d’efecte nociu a 

curt termini no n’hi ha cap, sinó que representa menys despesa econòmica, 

i econòmicament és un gran estalvi, però això dura fins que es fan grans i 

entren a la fase productiva, i és llavors quan podrien canviar les coses (a 

partir d’ara). A tall de comentari, no tindrà relació això amb l’inusual 

creixement econòmic d’aquest país en els darrers 25 anys? I no pot ser que 

a partir d’ara canviï la cosa? Però bé, això és avançar el que veurem en els 

propers capítols. 

Així doncs, el babyboom que hem vist a les piràmides de població ens serà 

interessant per entendre la pujada del preu de l’habitatge dels darrers 9 

anys, que és l’objectiu de la tesina (capítol 3). I la baixada de la natalitat 

posterior, per preveure d’alguna manera l’evolució futura del preu de 

l’habitatge i del sector de la construcció, com veurem al capítol 4. 

 

1.1.2 L’evolució de la població 

A nivell informatiu mostrem al gràfic 1.1.2.a l’evolució de la població total al 

nostre país, Catalunya. 
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Gràfic 1.1.2.a Evolució de la població catalana al segle XX 
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1.1.3 Els estrangers a Catalunya 

Fins l’any 1998, el nombre d’estrangers al nostre país era molt petit (uns 

100.000). A l’actualitat el seu nombre 

volta el milió de persones, en canvi el 

nombre de persones autòctones s’ha 

mantingut bastant estable al voltant 

dels 6 milions de persones.  

Altres dades estadístiques ens indiquen que d’aquests estrangers, al voltant 

d’un 20% provenen de països de nivell adquisitiu elevat (països de l’Europa 

Occidental i Estats Units). 

 

a) La fiabilitat de les dades d’immigrants: 

Les dades d’estrangers les recull l’Institut Nacional d’Estadística a partir dels 

padrons municipals i per tant semblen ser força fiables. El primer que sol fer 

un immigrant al arribar és empadronar-se a l’ajuntament respectiu, per ell 

no representa cap perill encara que es trobi en situació irregular i en canvi 

sap que quan es produeix una regularització d’immigrants, un dels 

prerequisits és estar empadronat un mínim de temps. 

I en cas de que hi hagués molts més estrangers il·legals no empadronats, 

aquests tampoc no afectarien massa als resultats perquè si un estranger no 

es troba al país de forma legal, difícilment podrà comprar un habitatge. 

 

b) La demanda d’habitatges de segona residència per part de 

turistes: 

Pel que fa a la demanda de vivendes de segona residència per part de 

turistes estrangers, en especial a la costa, no n’existeixen dades. Només es 

poden extrapolar a partir de les dades del PIB (Inversió en Immobles per 

part dels turistes a Espanya), que hem extret de la pàgina web del Ministeri 

d’Economia. No les hem pogut incloure perquè són difícilment extrapolables 

al nostre estudi.  

Però de totes maneres, tot sembla indicar que increments de demanda 

iguals, per part de turistes i per part de catalans, no tenen el mateix pes 

relatiu sobre el preu mig de Catalunya. El que ens fa pensar això és que els 

mercats són diferents, el dels turistes és gairebé exclusivament a la costa, i 

el dels autòctons és prop de les ciutats o dels nuclis urbans tradicionals. I la 

 Població 

autòctona 

Població 

Estrangera 

1998 6.150.000 100.000 

2006 6.200.000 930.000 
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vivenda a les zones urbanes és clarament un bé escàs. En canvi la costa, tot 

i que cada vegada està més urbanitzada, no està tant densificada com les 

zones urbanes de Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida. Per tant, un 

increment de demanda a la costa, no té perquè fer pujar el preu mig de 

Catalunya de la mateixa manera que ho faria un increment de demanda a 

les ciutats, perquè hi ha més superfície lliure. A un turista alemany no li 

importarà massa si la casa es troba a 50km de cap gran ciutat, en canvi un 

autòcton segurament ho tindrà en compte. 

S’hauria de verificar, però com a mínim, el que sí que és cert és que de 

dades fiables no se’n disposa i per tant no és possible estudiar amb detall la 

demanda d’habitatge per part de turistes.  

Aquests turistes de què parlem no solen estar empadronats i per tant no 

entren als censos. Però per altra banda, tenim els estrangers europeus 

occidentals que sí que ho estan d’empadronats, corresponen 

aproximadament a un 20% de tots els estrangers, i per tant a Catalunya 

són uns 180.000. La naturalesa d’aquests és diferent, aquests sí que entren 

en competència directa amb els catalans a l’hora de comprar vivenda, ja 

que si estan empadronats vol dir que hi resideixen i comparteixen mercat 

amb els catalans. És raonable pensar que un percentatge alt d’aquests 

estrangers, a diferència dels estrangers no empadronats, viuen als nuclis 

urbans de les grans ciutats, en especial Barcelona. Aquests estrangers sí 

que estan considerats per l’estudi.  

 

c) El menor poder adquisitiu de la recent immigració: 

A partir de l’any 1998 va començar a arribar a Catalunya un contingent molt 

important d’immigrants. Fins a l’any 2007, prop d’un milió.  

Però abans de seguir, fa falta avançar que en aquest estudi, bàsicament el 

que farem és considerar la demanda (segons la piràmide de població), 

relacionar-la amb el preu de l’habitatge i obtenir-ne una relació, una 

equació exponencial que veurem al tercer capítol.  

Així doncs, amb aquesta quantitat notable d’immigrants (un milió), se’ns va 

plantejar el dubte de si el percentatge de compra d’aquests immigrants 

seria el mateix que el dels autòctons. Sabem que bona part dels 950.000 

estrangers empadronats als ajuntaments no estan en situació regular i 

conseqüentment no poden comprar cap habitatge, i per altra banda, els 
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sous dels estrangers solen ser molt més baixos que els dels autòctons, per 

tant hi ha raons per pensar que el percentatge de compra pot ser bastant 

menor que el dels catalans, i que seria necessari aplicar un coeficient 

reductor a la demanda dels estrangers. 

Ara necessitem adelantar resultats i utilitzar l’equació que deduïm més 

endavant. Si es dibuixa la gràfica de l’equació sense aplicar cap coeficient 

reductor, com hem fet al gràfic 1.1.3.a, s’observa que efectivament ens 

dóna un preu bastant per sota del que marca la relació demanda-preu, és a 

dir, que s’ha sobrevalorat la demanda i per tant se’ns confirma el que per 

sentit comú podíem suposar. Observem doncs que si no apliquéssim aquest 

coeficient reductor per la immigració, tindríem que el preu que ens donaria 

l’equació que s’ha complert durant els anteriors 80 anys seria de 15.000 

€/m2, molt per sobre del real (2.400 €/m2). 

I no sembla raonable pensar que el preu pugui estar tant per sota del que 

hauria de ser, si es té en compte la pujada que ha fet els darrers anys. I 

això ens dóna més arguments per aplicar aquest coeficient reductor. 

 

ELS VALORS DE LA DEMANDA SENSE APLICAR UN COEFICIENT REDUCTOR DE 
COMPRA PELS ESTRANGERS
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Gràfic 1.1.3.a Els valors de la demanda sense aplicar un coeficient corrector de compra pels 

estrangers 
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Arribats a aquest punt, i davant l’absència de dades per poder determinar 

amb seguretat un coeficient reductor de la demanda per immigració, 

haguéssim pogut rebutjar les dades a partir de l’any 1999, quan la 

immigració va començar a ser ja molt important, i quedar-nos només amb 

les dades del període 1920-1998, un període ja molt ampli. Si fem això, es 

pot comprovar que el resultat és el mateix, es compleix una recta de 

regressió amb gairebé la mateixa precisió. Però com que les dades dels 80 

anys abans ens han estat confirmant una relació que s’ha estat complint 

any rere any, i que és molt raonable de pensar que un estranger d’una edat 

X compri menys habitatges que un autòcton de la mateixa edat, en més o 

menys grau, creiem que hi ha prous raons per creure que s’ha d’aplicar un 

coeficient reductor. L’únic que falta és saber quan val aquest coeficient 

reductor de la demanda. Si acceptem la hipòtesi que la relació demanda-

preu es segueix complint durant el període 1998-2007, aquest coeficient 

reductor de la demanda d’estrangers és el 25%. És a dir, que de 1000 

compradors potencials estrangers, només 250 compraran com els 

compradors autòctons.  

El primer valor que es va considerar va ser el d’un 30%, partint de criteris 

purament socio-econòmics, sense cap altra dada, però realitzant 

successives iteracions amb els resultats, el valor del coeficient reductor pel 

que se seguia complint la recta de regressió va resultar ser d’un 25%. 

És cert que, estrictament, aquests valors no haurien de ser usats per la 

regressió final, però de totes maneres, si algun purista desitgés rebutjar 

aquestes dades, podria refer tots els càlculs i veuria que no s’alteraria el 

resultat. Nosaltres hem aprofitat aquestes dades, modulades pel coeficient 

esmentat, perquè ens ha semblat que era un criteri coherent amb tota la 

informació que tenim, tant en dades com en criteris socio-econòmics. 

Al capítol 3.2.5 comentem les conseqüències que tindria la falta de veracitat 

de les 3 hipòtesis que apliquem en aquest estudi. 

Continuem doncs, als anys 60’s i 70’s va arribar un volum d’immigració 

procedent de terres castellanes bastant més elevat que el que arriba ara 

d’altres països. Catalunya tenia uns 3 milions d’habitants i en relativament 

poc temps van arribar uns 2 milions de persones. Si es fa cas de l’equació 

que obtenim més endavant, aquesta immigració castellana devia tenir un 
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nivell adquisitiu una mica més baix que el de la població autòctona però no 

molt més baix, principalment per pertànyer a un mateix estat i haver rebut 

una educació semblant. El nivell adquisitiu dels nouvinguts actuals, en 

canvi, sembla ser força més reduït.  

A l’any 30 ja havia arribat també a Catalunya una primera onada 

immigratòria espanyola, més lleu que la dels 60’s però també existent, 

provinent de terres murcianes principalment. 

Comentem aquests aspectes de les immigracions castellanes perquè com 

veurem més tard, en la recta de regressió demanda-preu (gràfic 3.2.a), al 

final d’aquestes onades immigratòries, és a dir, a l’any 1930 i als anys 1970 

i 1981, observem que el preu es troba lleugerament per sota de l’esperat 

per l’equació, entre un 3 i un 8% per sota. I ens preguntem si aquest petit 

desfassament no podria venir pel menor poder adquisitiu de part de la 

demanda d’aquella immigració. I ens plantegem com a hipòtesi que es 

podria provar d’aplicar sistemàticament un coeficient corrector en els 

moments d’onades immigratòries. Si no hem fet això és perquè no podem 

afirmar amb tota seguretat aquest fet.  

Per altra banda, a l’any 50 i 60, passa a la inversa, ens trobem que el preu 

es troba per sobre del previst per l’equació. I què va passar aquells anys? 

No és cert que hi va haver una emigració d’uns 2 milions d’espanyols i 

catalans cap a països com Alemanya durant aquells anys? És a dir, que si el 

preu en aquells anys es trobava lleugerament per sobre del que marcava la 

demanda, és possible que fos perquè hi havia una entrada de divises de 

l’estranger que la demanda obtinguda directament de la piràmide de 

població no estigués considerant. I que per tant, sembla que se’ns torna a 

confirmar aquí la hipòtesi de que en moments d’immigració, és raonable 

aplicar un coeficient reductor a la demanda, perquè part de la demanda que 

hi ha són immigrants amb un nivell adquisitiu inferior, i que en moments 

d’emigració, l’efecte sigui el contrari, perquè per una banda els emigrants 

no estan comptabilitzats a les piràmides de població, però per altra banda sí 

que envien part dels beneficis al país d’origen, en especial en l’emigració 

dels anys 50’s a Alemanya, que en molts casos va ser una emigració 

temporal sabent que tornarien. 
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1.2 El factor de compra per edat 

Per determinar el nº de compradors potencials a cada any partim de la 

següent hipòtesi: 

• Considerem que per cada edat tenim un factor de compra. Donem 

més pes a la població en edat d’emancipar-se.  

Això ho materialitzem amb un factor de compra per cada edat, que 

mostrem al gràfic 1.2.b. Aquesta hipòtesi sembla quedar verificada i 

demostrada al obtenir els resultats. 

Els diversos estudis existents que relacionen la demografia amb el preu de 

l’habitatge, no consideren aquests factors de compra per edat, ho fan d’una 

manera massa simple. O consideren el percentatge de persones en edat de 

treballar, o bé consideren franges d’edat massa amples (0-14, 15-29, 30-

44,...). I com hem pogut comprovar amb les nostres dades, si es fa 

d’aquestes altres maneres, el resultat és notablement menys satisfactori. 

Creiem que ajustar bé aquests factors de compra és clau per l’estudi. I 

aquesta pot ser una de les raons per la que aquests estudis anteriors no 

han tingut una excessiva repercussió. 

Per obtenir aquests factors no hem partit de zero sinó que teníem unes 

dades del Ministerio de la Vivienda, d’un estudi que es va realitzar l’any 

2002 com es pot veure a la taula 1.4.a., que es troba al final del capítol, 

amb les altres taules. 

El primer dubte que se’ns va revelar va ser la diferència que hi havia entre 

els percentatges a Catalunya i a Espanya. Les franges d’edat d’entre 30 i 44 

anys i la franja de més de 60 anys tenen els mateixos percentatges, però 

per Catalunya tenim que compren menys els joves de fins a 30 anys. Estem 

estudiant Catalunya i podria semblar més lògic agafar directament les xifres 

per Catalunya, però aquests factors els hem de poder aplicar també als 

anys 20’s o anys 30’s, i ens ha semblat que si bé en l’actualitat els % es 

corresponen efectivament amb les xifres publicades per Catalunya, fa 20, 

30 ó 40 anys, els percentatges de compra es devien assemblar més als que 

té en l’actualitat Espanya. El perfil actual de compra de Catalunya sembla 

afectat pel mode de vida actual: emancipació tardana i moltes segones 

residències a la costa principalment, comprades principalment per persones 

d’entre 45 i 59 anys (els que solen tenir un poder adquisitiu més elevat). 
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Així doncs, el que hem cregut més convenient ha estat fer una mitjana dels 

valors de Catalunya i Espanya, i per tant el percentatge d’entre 0 i 29 anys 

queda a un 30% i el de 45 a 59 anys, queda a un 20%. 

Cal indicar aquí que no és necessari un nivell de precisió molt elevat en 

aquestes xifres, es basa sobretot en considerar que els que compren més 

són els joves d’entre 23 i 38 anys, i que els menors de 18 anys 

pràcticament no compren res. Hem pogut comprovar realitzant diverses 

proves que variacions no massa grans d’aquests factors de compra no ens 

provoquen canvis importants en els valors de demanda ni en el resultat 

final. 

El que hem fet doncs ha estat agafar la piràmide d’edat del 2002, que és 

l’any del que disposem el número de compradors reals per aquell any. I 

hem anat aplicant diferents coeficients a cada edat fins que la suma de 

compradors de les diferents franges d’edat es correspongués amb l’estudi 

del Ministerio de la Vivienda pel 2002. Les xifres de compradors per cada 

any, doncs, estan basades en dades reals de compres realitzades. 

Aplicant la primera sèrie de factors que hem provat, als respectius censos i 

efectuant la regressió entre demanda i preu de l’habitatge ja ens ha donat 

un bon resultat, però amb posterioritat hem fet ajustos a la sèrie de factors 

fins a obtenir el millor coeficient de correlació possible. Hem refet la sèrie de 

factors fins a 5 vegades fins a obtenir el millor resultat. 

Els factors resultants són els que mostra el gràfic 1.2.b: 

 



LA RELACIÓ ENTRE LA DEMOGRAFIA I EL PREU DE L’HABITATGE 

 

Andreu Canals Butcher 

 

28

FACTORS DE COMPRA PER EDAT

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 i
+

Edat

C
as

es
/h

ab
ita

n
t

 
Gràfic 1.2.b Factors de compra d’habitatge segons l’edat de la persona de referència. El factor 

correspon al número de cases comprades per habitant de X anys, en un any. 

 

I a la taula 1.4.b, que es troba al final del capítol, podem veure com hem 

obtingut aquests factors per tal que la suma de compravendes realitzades 

correspongués amb les dades reals del Ministerio de la Vivienda. 
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1.3 El càlcul del nº de Compradors Potencials 

Ara només resta multiplicar aquests factors de compra a cada piràmide de 

població per obtenir una sola xifra per cens que ens dirà el nº de 

compradors potencials. 

Aquest full de càlcul es composa de més de 5.000 dades i per tant no 

sembla convenient mostrar-lo aquí. L’adjuntem a l’annex. 

Des de l’any 1998, l’INE facilita el nº d’estrangers i això ens ha sigut molt 

útil. Per les raons que ja hem indicat anteriorment (poder adquisitiu 

considerablement menor), hem aplicat un factor de 0,25 als estrangers. 

El que fem al full de càlcul es pot expressar amb aquesta fórmula: 

 

( )∑
=

⋅+⋅=
anys

i
iii NeNcfD

85

1

%25  

on  

 D = nº de compradors esperats 

iNc = població autòctona de i anys d’edat 

iNe = població estrangera de i anys d’edat 

if = probabilitat de compra d’habitatge d’un individu de i anys d’edat.  

 

Els resultats d’aquestes operacions es poden observar a la taula 1.4.c, al 

final del capítol. Cal indicar que les dades de demanda de cada any 

corresponen respectivament al de l’any anterior. Això és així perquè el 

resultat de la regressió era notablement millor d’aquesta manera. I també 

perquè té sentit fer-ho d’aquesta manera; en el procés de compra d’un 

habitatge, des que surt la necessitat i es pren la decisió de comprar, fins 

que s’efectua la compra, es pot tardar perfectament un any.  

A partir de l’any 1987 tenim dades oficials del preu de l’habitatge i hem 

cregut convenient treure profit d’aquestes dades. Els censos anuals, en 

canvi, comencen l’any 1997. Pels períodes 1987-1990 i 1992-1996 hem 

interpolat linealment els valors de la demanda. És evident que això pot 

repercutir en un cert error en el resultat final, però és un error totalment 

assumible. Hem de tenir en compte que la demanda té una continuïtat 

important, a diferència del que pugui fer el preu. Perquè hi hagués una 

discontinuïtat en la demanda (població) hauríem de tenir un conflicte bèl·lic 
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d’importància per exemple, per tal de modificar en un curt temps la 

piràmide de població. I per això té tot el sentit fer aquí una interpolació 

lineal per curts periodes de temps (4 anys). I també cal fer notar que, com 

veurem més tard, les dades del període 1988-1997 no les considerem per la 

regressió, perquè estan alterades per altres factors. I per tant, de tots els 

valors de la demanda interpolats linealment, només aprofitarem el de l’any 

1987.  

Aquestes dades doncs, són les que relacionarem al capítol 3 amb el preu de 

l’habitatge. Es pot observar l’evolució d’aquests compradors potencials al 

gràfic 1.3.a. 

 

Evolució de la demanda 1900-2006

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

C
o

m
p

ra
d

o
rs

 P
o

te
n

ci
al

s

 
Gràfic 1.3.a Evolució de la variable demanda en el període 1900-2006 

 

Observacions sobre l’evolució futura de la demanda: 

Al capítol 4 fem una certa previsió futura de l’evolució dels preus. Per 

introduir aquest tema, cal observar l’evolució de compradors potencials al 

gràfic 1.3.a. Ha tingut una evolució sempre creixent tot al llarg d’aquests 87 

anys.  
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Evolució Recent dels Compradors
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Gràfic 1.3.b Evolució recent de la demanda. Compradors autòctons i compradors estrangers. 

 

I si mirem amb detall els anys més recents al gràfic 1.3.b, veiem que el 

màxim de compradors autòctons es produeix l’any 2005. El número total 

segueix augmentant gràcies als estrangers. Però si ara tornem a mirar la 

piràmide de població del 2006 (gràfic 1.1.1.d) veurem que la immigració 

haurà servit per mantenir un nivell alt d’urbanització per uns pocs anys 

més, però que sembla molt difícil pensar que cap immigració pugui 

compensar el “buit” demogràfic que està per venir. Un buit demogràfic que 

té la característica afegida que és molt perllongat en el temps (més de 20 

anys). La guerra civil, per exemple, va ocasionar també una davallada 

brusca de la natalitat, però va ser de curta durada, de pocs anys. Cercant 

altres piràmides de població d’altres països, la més irregular que hem trobat 

ha estat la d’Alemanya, però ni en aquest cas no ens trobem amb una 

baixada de la natalitat tant forta i perllongada en el temps. 
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1.4 Taules  

Tot seguit mostrem les taules que hem utilitzat a aquest capítol pel càlcul 

de la variable demanda. Aquesta variable demanda la relacionarem  

posteriorment amb la variable preu per obtenir la recta de regressió. 

 

 

 

VIVIENDAS PRINCIPALES COMPRADAS         

          

Tabla 8. Número de viviendas compradas según la edad de la persona de referencia     

           

unidad: miles de 

unidades                   

          

Comunidad Autónoma  
Total 

Menos de 30 

años  
De 30 a 44 años  De 45 a 59 años  

De 60 y más 

años  

          

                    

Total 609,9  206,0  34% 243,7 40% 98,4 16% 61,8  10% 

Andalucía 153,4  54,7  36% 59,3 39% 23,1 15% 16,2  11% 

Aragón 23,1  5,2  23% 9,6 42% 6,7 29% 1,6  7% 

Asturias, Principado de 17,0  4,9  29% 6,9 41% 3,7 22% 1,5  9% 

Balears, Illes 9,0  0,8  9% 4,8 53% -     3,2  36% 

Canarias 12,8  4,0  31% 8,1 63% -     -  

Cantabria 9,1  3,7  41% 3,9 43% 1 11% 0,6  7% 

Castilla-La Mancha 19,8  4,8  24% 10,5 53% 3,1 16% 1,3  7% 

Castilla y León 39,3  12,7  32% 17,2 44% 5,6 14% 3,7  9% 

Cataluña 99,0  25,5  26% 38,8 39% 24,7 25% 10,0  10% 

Comunidad Valenciana 49,3  23,3  47% 16,8 34% 6,1 12% 3,1  6% 

Extremadura 13,1  3,6  27% 6 46% 2,5 19% 0,9  7% 

Galicia 12,5  2,9  23% 3,3 26% 2,9 23% 3,4  27% 

Madrid, Comunidad de 97,2  37,1  38% 39,1 40% 11,3 12% 9,6  10% 

Murcia, Región de 15,4  7,7  50% 3,9 25% 2,9 19% 1,0  6% 

Navarra, C. Foral de 2,9  0,6  21% 1,1 38% -     0,8  28% 

País Vasco 27,5  10,2  37% 10,6 39% 3 11% 3,7  13% 

Rioja, La 7,4  2,8  38% 3,5 47% -     0,7  9% 

Ceuta y Melilla 2,2  1,4  64% -     -     -  

                    

Taula 1.4.a Vivendes comprades segons l’edat de la persona de referència. Aquests valors 

obtinguts d’un estudi del ministerio de la vivienda, són els que ens serveixen de punt de 

partida per trobar els factors de compra per edat. 
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Pobla ció
Factor de 
compra

Nº com 
pradors a 
la franja 
d'Edat

Su 
mes 
par 
cials 

Dades 
Min Viv Pobla ció

Factor de 
compra

Nº com 
pradors a 
la franja 
d'Edat

Su 
mes 
par 
cials 

Dades 
Min Viv

(a) (b)
(c)=(a)*(b

)
(a) (b)

(c)=(a)*(b
)

0 58.755 0,00063 37 29700 29700 45 85.205 0,01956 1666 19800 19800
1 59.571 0,00078 47 46 84.167 0,01944 1636
2 56.603 0,00095 54 47 82.194 0,01934 1589
3 54.902 0,00111 61 48 82.802 0,01926 1595
4 55.346 0,00134 74 49 83.314 0,01873 1561
5 53.821 0,00140 76 50 78.571 0,01833 1440
6 53.736 0,00156 84 51 76.621 0,01743 1336
7 54.297 0,00179 97 52 81.448 0,01695 1381
8 54.703 0,00199 109 53 86.791 0,01633 1417
9 56.705 0,00215 122 54 79.325 0,01553 1232
10 55.779 0,00231 129 55 74.822 0,01503 1124
11 56.283 0,00240 135 56 79.521 0,01453 1155
12 56.773 0,00244 139 57 74.673 0,01352 1010
13 57.944 0,00242 140 58 72.960 0,01264 922
14 58.405 0,00257 150 59 62.204 0,01182 735
15 60.554 0,00252 153 60 58.599 0,01101 645 9900 9900
16 64.164 0,00417 267 61 74.128 0,01051 779
17 65.850 0,00563 371 62 42.091 0,01001 421
18 69.358 0,01139 790 63 52.233 0,00951 497
19 74.756 0,01357 1014 64 63.468 0,00901 572
20 79.911 0,01568 1253 65 68.035 0,00851 579
21 85.589 0,01759 1505 66 64.828 0,00794 515
22 90.878 0,01809 1644 67 63.724 0,00743 473
23 98.185 0,01859 1825 68 65.756 0,00703 462
24 102.059 0,01992 2033 69 64.132 0,00650 417
25 105.690 0,02232 2359 70 61.934 0,00650 403
26 108.400 0,02888 3131 71 61.844 0,00650 402
27 108.252 0,03423 3706 72 57.287 0,00663 380
28 105.874 0,03962 4194 73 55.961 0,00650 364
29 105.218 0,03803 4002 74 53.052 0,00642 341
30 103.491 0,03618 3744 39600 39600 75 52.790 0,00558 294
31 101.894 0,03417 3482 76 49.547 0,00550 273
32 100.034 0,03173 3174 77 47.274 0,00550 260
33 99.302 0,03065 3044 78 43.945 0,00550 242
34 101.880 0,02965 3020 79 41.720 0,00550 230
35 100.493 0,02864 2878 80 37.816 0,00550 208
36 99.483 0,02764 2749 81 33.560 0,00470 158
37 101.257 0,02663 2697 82 27.444 0,00470 129
38 95.300 0,02563 2442 83 25.750 0,00470 121
39 93.803 0,02412 2262 84 22.436 0,00470 106

40 92.180 0,02353 2169
85
+ 121.383 0,00519 630

41 92.622 0,02288 2119
42 92.315 0,02229 2057
43 91.919 0,02111 1940
44 90.211 0,02019 1821

E
d
a
t

E
d
a
t

0-29anys 45-59anys

+60anys

30-44anys

 
Taula 1.4.b Taula de càlculs utilitzada per obtenir els factors de compra per edat. La variable 

demanda resultant no és només una xifra abstracta sinó que es un valor molt proper al 

número de compradors reals que hi ha a Catalunya. 
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Taula 1.4.c Aquesta és la sèrie de valors de la demanda que farem 

servir per relacionar-la amb el preu de l’habitatge al capítol 3. 

ANY DEMANDA 

1920 34.132 

1930 41.368 

1950 50.387 

1960 58.613 

1970 71.322 

1981 82.844 

1987 87.108 

1988 88.405 

1989 89.054 

1990 89.702 

1991 90.351 

1992 90.993 

1993 91.635 

1994 92.277 

1995 92.919 

1996 93.561 

1997 93.561 

1998 94.203 

1999 94.845 

2000 95.632 

2001 96.873 

2002 97.843 

2003 99.000 

2004 100.464 

2005 100.967 

2006 101.844 

2007 102.338 
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2 ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ DEL PREU DE 

L’HABITATGE.  
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2.1 Introducció 

Tenim dues fonts d’informació per obtenir el preu de l’habitatge, per una 

banda les dades oficials, que tenen l’inconvenient que només arriben fins 

l’any 1987. I per altra banda, hem pogut obtenir una sèrie de preus que 

arriba fins a l’any 1920, a partir dels anuncis immobiliaris de La Vanguardia. 

Aquesta última font de dades, pot semblar menys fiable, però com veurem 

més tard al capítol 3.2.4, el resultat és el mateix amb les dues fonts. És a 

dir, que si agafem només les dades extraoficials des del 1920 fins al 1981, 

la recta de regressió és la mateixa que amb només les dades oficials del 

període 1987-2007.  

En canvi, la limitació que tenen les dades oficials és que corresponen a un 

període molt curt, susceptibles a canvis transitoris i temporals. Per exemple, 

com veurem més tard al capítol 2.5 i al capítol 3, les dades del període 

1988-1996 se surten de l’evolució normal del preu de l’habitatge, estan 

clarament diferenciades de la resta de dades del segle, tant de les anteriors 

(1920-1988) com de les posteriors (1997-2007). Corresponen al boom 

especulatiu que hi va haver a partir de l’any 1986, any en què van coincidir 

dos factors de gran importància: l’entrada a la Unió Europea i la decisió de 

que els Jocs Olímpics del 92 es feien a Barcelona. Ja explicarem amb més 

detall aquest fet, però el que volem expressar aquí és que si de dades 

oficials només en tenim dels darrers 20 anys, i d’aquests 20 anys, 9 estan 

alterats per factors especials, és fàcil entendre que poca informació se’n pot 

treure, i si se n’extreu, serà una informació alterada.  

I això ens fa pensar en una possible raó per la que no existeix o no es troba 

cap fórmula explicativa del preu de l’habitatge com la que mostrem. Potser 

una de les idees encertades d’aquest estudi és la d’haver aprofitat les dades 

de l’hemeroteca històrica de La Vanguardia. No fa massa que La Vanguardia 

va escanejar totes les pàgines de tots els diaris publicats des de la seva 

creació, a finals del segle XIX, incloses les pàgines dels anuncis 

immobiliaris. I a més, aquesta informació és accessible des d’internet, amb 

restriccions però assessible.  
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2.2 Les dades oficials 

Les primeres dades oficials que hi ha són les recollides pel Ministerio de 

Fomento en el període 1987-2000. Aquesta tasca la va continuar 

posteriorment el Ministerio de la Vivienda (1995-2007). Als anys en els que 

tenim les dues fonts de dades, hem considerat les del Ministerio de la 

Vivienda. Tot i això, els valors eren pràcticament els mateixos per les dues 

sèries. 

Aquests valors es poden veure a la taula 2.6.b, al final del capítol. 
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2.3 Els preus de La Vanguardia per Barcelona 

La Vanguardia, recentment, va escanejar tots els seus diaris publicats des 

de la seva creació i els va publicar per internet, en format pdf, incloent-ne 

els anuncis, i això constitueix una excel·lent font d’informació per l’objectiu 

de l’estudi. Alhora, és ben sabut que aquest rotatiu és un dels mitjans més 

utilitzats per la compravenda d’habitatges. Per tant, d’aquesta manera es 

pot disposar d’una manera fiable de dades de preus des de principis del 

segle XX.  

Cal indicar que ens hem trobat amb algunes limitacions. Fins cap a l’any 

1920, no es troben anuncis de compravenda d’habitatges. El mateix passa a 

l’any 1941, any de la postguerra. Potser hauríem trobat anuncis pocs anys 

abans o pocs anys després del 1941, però tampoc no ens haurien servit 

perquè de censos de població se’n feien cada 10 anys només. I només ens 

servien els valors dels preus de l’any 1941. 

 

 
Imatge 2.3.a Portada i pàgina d’anuncis immobiliaris d’una de les edicions diàries de La 

Vanguardia (Diumenge 17 de febrer de 1935) 
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Una nota potser anecdòtica que indiquem és que des de principis del segle 

passat (com a mínim) fins als anys 50’s, no es venien pisos, es venien blocs 

de pisos. Es solia vendre el típic bloc de pisos de l’eixample barceloní, de 4 

ó 5 plantes i amb dues portes a cada planta. Imaginem que llavors els 

propietaris devien llogar cada pis a diferents inquilins. Per tant en aquests 

casos el que hem fet ha estat dividir el preu del bloc pel número de pisos, 

que sempre venia indicat a l’anunci. A efectes pràctics ve a ser el mateix, 

no altera els resultats i té els mateixos efectes sobre la recta de regressió, 

com veurem més tard. 

La taula de valors obtinguts 2.6.b es troba al final del capítol. Per altra 

banda, a l’annex 2 es troben totes les dades que s’han extret de les 

diferents edicions de La Vanguardia, les quals hem utilitzat per obtenir el 

preu mig de l’habitatge que correspon a cada any. 
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2.4 Combinació de les dues fonts d’informació 

Ens trobem amb una dificultat, els preus de La Vanguardia són preus de 

Barcelona i del seu entorn metropolità i no de tot Catalunya. Per tal de 

poder extrapolar les dades dels preus de Barcelona als preus de Catalunya, 

s’ha estudiat la relació entre els dos valors en el període del que es disposa 

de dades d’ambdues fonts d’informació: 1986-2005.  

Les observacions realitzades són les següents: 

• S’ha vist que aquesta relació creix clarament en el període 1986-2005. 

Per tant, tot sembla indicar doncs que com més enllà en el temps ens 

trobem (més cap al passat), aquesta relació ha de ser inferior.  

• Un altre fet que es pot observar és que aquesta relació no queda 

afectada per fenòmens concrets com podrien ser les obres dels Jocs 

Olímpics de Barcelona’92, on un podria pensar que van afectar a 

Barcelona especialment. I això sembla indicar que en el període 1920-

1986 no hi tenien perquè haver tampoc fluctuacions grans d’aquesta 

relació. És possible que en les dades de la post-guerra immediata (1941) 

aquest coeficient pogués modificar-se, però precisament les dades 

referents a aquesta data (1941) no s’han considerat per poder estar 

fortament alterades per altres factors i per altres raons (poques dades 

disponibles).  

• Per altra banda, tot i que aquest coeficient va disminuint a mesura que 

retrocedim en el temps, no sembla raonable pensar que durant el segle 

XX el preu del metre quadrat hagi estat més baix a Barcelona que a la 

resta de Catalunya, excepte possiblement en períodes tumultuosos com 

el de la guerra i la post-guerra, però com ja s’ha comentat abans, s’ha 

descartat el valor corresponent de la postguerra (1941). Per tant, doncs, 

aquest coeficient no pot ser inferior a 1. 

 

Per tant, segons tot el que s’ha dit, s’ha partit de la següent hipòtesi: 

• La relació entre el preu del metre quadrat a Barcelona i el preu del 

metre quadrat a tot Catalunya segueix una relació lineal, partint d’un 

valor de 1 al 1900 fins a un valor de 1,38 l’any 1987 (valor real aquest 

últim). 
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Aquesta hipòtesi queda en certa manera confirmada, al observar l’elevat 

grau de correlació (r2=0,999) entre la demanda i el preu del metre quadrat, 

tal i com es veurà posteriorment. 

Entenem que aquesta hipòtesi té un cert grau de subjectivitat, però es pot 

comprovar que si es deixa de considerar aquesta sèrie històrica de dades i 

només s’agafen les dades oficials a partir del 1987, el resultat és 

pràcticament el mateix, la qual cosa ens confirma que no anem mal 

encaminats. I hem cregut que prescindir d’una sèrie històrica tant extensa 

era limitar-nos a extreure una llei vàlida per un període de només 20 anys, 

en canvi si considerem tots els valors, tal i com hem fet, l’estudi té molt 

més valor, perquè estem considerant una sèrie històrica de dades de 

pràcticament un segle. 

Tot seguit es presenta l’evolució d’aquest valor en el període conegut 

(1986-2006), i la seva extrapolació aproximada al període 1920-1986. 
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 Gràfic 2.4.a Evolució de la relació entre els preus a Barcelona i els preus a Catalunya 

 

A la taula 2.6.c que es troba al final del capítol, podem veure els resultats 

numèrics de l’aplicació dels coeficients. D’aquesta manera, podem aprofitar 

unes dades molt valuoses. És cert que podem tenir un cert grau d’error, 

però tenint en compte la validesa històrica i estadística que ens proporciona 

aquesta informació, aquestes dades de La Vanguardia no es podien 

rebutjar. I amb més raó observant el resultat final, que veurem al següent 
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capítol, on a la regressió, les dades del rotatiu es corresponen totalment 

amb la resta de dades oficials.  
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2.5 Evolució del preu de l’habitatge 

Tot seguit presentem la taula amb el preu de l’habitatge a Catalunya 

obtingut amb les dues fonts d’informació.  

 

Any 1920 1930 1950 1960 1970 1981 1987 1988 1989 1990

Preu 
(€/m2) 0,37 0,92 3,47 10,5 42,2 193 316 430 539 638
Incre 
ment 
Anual 9,5% 6,9% 11,7% 15,0% 14,8% 8,6% 36,4% 25,1% 18,4%

(Increment anual mig de la dècada anterior)  

 

Any 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Preu 
(€/m2) 755 741 734 754 746 764 791 847 964 1092
Incre 
ment 
Anual 18,5% -1,9% -0,9% 2,7% -1,1% 2,4% 3,5% 7,1% 13,8% 13,3%  

 

Any 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mitjana:

Preu 
(€/m2) 1226 1355 1543 1805 2012 2254 2382
Incre 
ment 
Anual 12,2% 10,6% 13,8% 17,0% 11,5% 12,0% 5,7% 10,8%  

 

Taula 2.5.a Preus de l’habitatge resultants i els increments anuals mitjos del període 

immediatament anterior 

 

Analitzem tot seguit diferents aspectes relacionats amb l’evolució temporal 

del preu de l’habitatge: 

 

Inflació i increment del preu de l’habitatge: 

Si observem els increments tot al llarg del segle podem veure que els 

augments del preu de l’habitatge han tingut ritmes de creixement mitjos 

molt alts: la mitjana dels darrers 87 anys és d’un 10,8%. En canvi la inflació 

anual mitjana dels darrers 40 anys es troba al voltant del 7%, i amb això 

confirmem l’aportació del professor de l’Escola d’Arquitectura de la UPC, 

Josep Roca Cladera (2003), que fa uns anys va demostrar que l’increment 

del preu de l’habitatge segueix una evolució diferent a la de la inflació. Roca 

Cladera va utilitzar una sèrie temporal de 16 anys (1987-2003) per fer la 
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seva afirmació, en aquest estudi hem utilitzat una sèrie de 86 anys (1920-

2006) i podem afirmar que s’ha seguit complint per tot el període. 

També cal observar que res indica que aquest increment hagi tendit a 

augmentar amb el temps. Al decenni entre el 1920 i el 1930, l’increment va 

ser del 9,5%, entre el 1960 i el 1970 aquest va ser del 15%, i del 1981 al 

1987 aquest increment va tornar a disminuir al 8,6%. 

Però aquí ens atrevim a anar un pas més enllà per trobar la raó d’aquest 

desfasament que contradiu alguns conceptes econòmics. Si tornem a mirar 

les piràmides de població, en el capítol anterior, o les dades de població des 

de l’any 1920, a l’annex, observarem que la demanda potencial d’habitatge 

(la població en edat d’emancipació principalment), ha tingut un creixement 

molt important i constant des de principis de segle. I això creiem que 

explica l’augment elevat del preu de l’habitatge.  

I que si observem la piràmide de població amb més detall, també podem 

veure que a partir del 2007 aproximadament, la població en edat 

d’emancipar-se comença a disminuir com mai ho havia fet anteriorment. I 

que a partir d’ara podríem tenir un creixement molt més moderat o inclús 

una deflació del preu de l’habitatge.  

 

La relació Anys-Preu: 

Aquí caldria fer també una altra reflexió, si observem el gràfic 2.5.b, podem 

veure que el preu de l’habitatge es relaciona exponencialment amb els 

anys, amb un coeficient de correlació bastant elevat (r2=0,9939). Aquest 

coeficient no és tant ajustat com el de la relació Demanda-Preu que veurem 

al següent capítol (r2=0,9995) però és bastant acceptable. Ens podríem, 

doncs, quedar amb aquesta relació i predir que en el futur es seguirà 

complint aquesta relació, i que per tant el preu de l’habitatge seguirà 

augmentant al ritme habitual del 10,8%. Com ens informen els matemàtics 

estadístics, en una relació estadística temporal, per molt ajustada que sigui, 

no tenim garanties de que es seguirà complint en el futur. I aquí és on fa 

falta una visió crítica més enllà de l’equació: no semblen haver-hi raons per 

descartar la relació demanda-preu en un futur, però en canvi sí que n’hi ha 

per descartar la relació temps-preu. I la raó principal és que hi ha una altra 

relació amb un ajust més acurat que és la relació demanda-preu, que al ser 

més ajustada, d’alguna manera té més valor que l’anterior. I aquesta altra 
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relació demanda-preu ens diu que el preu no seguirà pujant com ha pujat 

els darrers decennis, com veurem al capítol 4.  

Una altra raó és que en la relació anys-preu, partim d’una relació purament 

estadística o econòmica bastant buida de significat sense cap realitat física 

clara al darrera. En canvi en la relació demanda-preu, el que tenim al 

darrera és tota una població, una realitat física evident, i que 

conceptualment s’entén amb una idea tant bàsica com la de que si hi ha 

molta gent que demana vivenda, el preu de l’habitatge pujarà, i si no n’hi 

ha gaire de gent, doncs no pujarà. Aquest concepte bàsic real de 

l’economia, és la base per la relació estadística que aportem més endavant 

en aquesta tesina. 

 

EVOLUCIÓ DEL PREU DE L'HABITATGE A CATALUNYA 
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Gràfic 2.5.b Evolució temporal del preu de l’habitatge a Catalunya 

 

La irregularitat del període 1987-1996: 

Per altra banda, observant el gràfic d’evolució 2.5.b, observem una clara 

irregularitat en el període 1987-1996. Aquestes dades les exclourem de 

l’estudi perquè corresponen a un fenomen diferent, tal i com expliquem al 

capítol 3. 
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2.6 Taules 
 

Tot seguit mostrem les taules que mostren les dades utilitzades per obtenir 

el preu de l’habitatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2.6.a Preus oficials de l’habitatge. Arriben fins a l’any 1987. 

Any
Tri 

mestre

Preu del 
tri mestre 
(€/ m2)

Preu 
mig de 
l'any  

(€/ m2)

Font 
d'infor 
mació

1987 315,5
1988 430,3
1989 538,5
1990 637,7
1991 755,5
1992 741,0
1993 734,4
1994 754,3
1995 1r 735,0

 2n 744,6
 3r 750,4
 4t 754,3 746,1

1996 1r 754,3
 2n 758,1
 3r 765,9
 4t 777,4 763,9

1997 1r 781,3
 2n 787,1
 3r 792,9
 4t 802,5 791,0

1998 1r 812,2
 2n 833,4
 3r 860,4
 4t 883,5 847,4

1999 1r 918,3
 2n 949,1
 3r 974,2
 4t 1.014,7 964,1

2000 1r 1.039,8
 2n 1.078,4
 3r 1.107,3
 4t 1.144,0 1.092,4

2001 1r 1.178,7
 2n 1.217,3
 3r 1.230,8
 4t 1.275,1 1.225,5

2002 1r 1.306,0
 2n 1.340,7
 3r 1.363,9
 4t 1.410,2 1.355,2

2003 1r 1.456,5
 2n 1.520,1
 3r 1.562,6
 4t 1.632,0 1.542,8

2004 1r 1.668,7
 2n 1.788,3
 3r 1.838,4
 4t 1.923,3 1.804,7

2005 1r 1.929,1
2n 1.992,8
3r 2.035,2
4t 2.089,2 2.011,6

2006 1r 2.174,1
2n 2.251,3
3r 2.274,4
4t 2.314,9 2.253,7

2007 1r 2.355,4
2n 2.382,3
3r
4t 2382,3
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Taula 2.6.b Preus obtinguts a partir dels anuncis immobiliaris de 

l’hemeroteca de La Vanguardia. Els valors entre l’any 1987 i l’any 

2006 els hem utilitzat per trobar la relació que hi ha entre els preus 

a Barcelona de La Vanguardia i els preus a Catalunya, i així poder 

incorporar en una sola relació les dues sèries de dades. 

 

 

 

 

Any €/ m2
1920 0,40
1930 1,04
1940
1950 4,2
1960 13,2
1970 55,1
1981 260
1987 435
1988
1989
1990
1991 1076
1992
1993
1994 1128
1995
1996 1211
1997
1998
1999 1494
2000
2001
2002
2003 3005
2004 3630
2005 4046
2006 4760
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Any Preu 
(€/m2) 

CAT 

Preu (€/m2) 
BCN (La 

Vanguardia)

Relació 
preu BCN/ 

CAT
=(b)/(c) (b) (c) 

1900 No hi ha dades 1,0
1910 No hi ha dades

1920 0,37 0,40 1,09
1930 0,92 1,04 1,13
1940 No hi ha dades

1950 3,47 4,23 1,22 Valors interpolats
1960 10,49 13,23 1,26
1970 42,2 55,11 1,30
1981 192,6 260,43 1,35

(a) (b) =(b)/(a)
1987 315,5 434,92 1,38
1988 430,3
1989 538,5
1990 637,7
1991 755,5 1075,78 1,42
1992 741,0
1993 734,4
1994 754,3 1128,08 1,50
1995 746,1
1996 763,9 1211,25 1,59
1997 791,0
1998 847,4
1999 964,1 1494,40 1,55
2000 1092,4
2001 1225,5
2002 1355,2
2003 1542,8 3004,86 1,95
2004 1804,7 3630,49 2,01
2005 2011,6
2006 2253,7 4759,91 2,11

Interpolem linealment entre 
1,0 (any1920) i 1,38 

(any1987)

 

 

Taula 2.6.c Amb aquesta taula obtenim els preus de l’habitatge per Catalunya a 

partir dels preus per Barcelona i de la relació entre els dos valors. Aquesta relació 

entre els dos valors l’hem obtingut a partir de la relació que existeix en el període 

del que disposem de dues fonts de dades (del 1987 al 2006). 
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3. LA RELACIÓ ENTRE POBLACIÓ 

 I PREU DE L’HABITATGE. 
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3.1 Recapitulació prèvia 

En el primer capítol hem estat fent un anàlisi de la població al nostre país i 

hem extret una aproximació del nº de compradors esperats per diferents 

anys, partint de dades demogràfiques i estadístiques. 

En el segon capítol, hem estudiat el preu de l’habitatge, amb dades oficials 

des del 1987; i pel període 1920-1987, hem aprofitat els anuncis 

immobiliaris de l’hemeroteca de La Vanguardia per extreure’n els preus 

històrics del metre quadrat de vivenda. Aplicant alguna hipòtesi que més 

tard confirmem, hem pogut ajustar les dues sèries de dades. 

Les hipòtesis que s’han utilitzat, com la de considerar que la sèrie històrica 

de preus de La Vanguardia segueix la mateixa llei, o les suposicions sobre la 

distribució de la probabilitat de compra segons l’edat, s’han vist 

confirmades, com es demostra més endavant, als capítols 3.2.1 i 3.2.4. 
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3.2 L’equació que relaciona la demografia amb el preu de 

l’habitatge 

Per tant, doncs, pels diferents anys, des del 1920 fins al 2007 tenim un 

parell de dades: nº compradors esperats i preu del metre quadrat 

d’habitatge. Apliquem el logaritme neperià al preu, fem una regressió lineal 

i obtenim la següent relació entre aquests dos factors: 

 

DeP ⋅⋅= 000128,0005,0  

on: 

P =preu del metre quadrat de vivenda a Catalunya (€/m2) 

D =nº de compradors esperats, calculats aplicant el mètode descrit al 

capítol 1, que es pot resumir en: 

( )∑
=

⋅+⋅=
anys

i
iii NeNcfD

85

1

%25  

iNc = població autòctona de i anys d’edat 

iNe = població estrangera de i anys d’edat 

if = probabilitat de compra d’habitatge d’un individu de i anys d’edat 

(veure capítol 1.2) 

 

Rang de validesa de la fórmula: 

• Lloc: Catalunya 

• Vàlid per valors sempre creixents o no decreixents del preu, com ha 

estat en els darrers 87 anys (Per valor decreixents pot tenir un cert 

error, per l’increment del PIB. Al següent capítol obtenim una altra 

fórmula vàlida també per possibles valors futurs decreixents del 

preu.) 

• Si es modifica el perfil econòmic dels estrangers, s’hauria de 

modificar el factor reductor (25%) 

 

El gràfic 3.2.a mostra l’equació resultant de forma gràfica. I a la taula 3.2.b 

podem observar que tot i la diferència de preus entre l’any 1920 (0,37 

€/m2) i l’any 2007 (2.382 €/m2), l’equació s’ajusta durant els 87 anys amb 

un error promig del 4,7%.  



LA RELACIÓ ENTRE LA DEMOGRAFIA I EL PREU DE L’HABITATGE 

 

Andreu Canals Butcher 

 

52

 

RELACIÓ DEMANDA - PREUS CAT 1920-2006
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Gràfic 3.2.a Relació entre la demanda i el preu de l’habitatge (en €/m2) a Catalunya 

 

ANY
DEMAN

DA
PREU 
REAL

PREU 
OBTIN 
GUT 
AMB 

L'EQUA
CIÓ

DIFERÈN
CIA 

SOBRE EL 
PREU 

ESPERAT
1920 34132 0,37 0,39 -6%
1930 41368 0,92 0,99 -8%
1950 50387 3,5 3,1 10%
1960 58613 10,5 9,0 14%
1970 71322 42,2 45,6 -8%
1981 82844 193 199 -3%
1987 87108 316 343 -9%
1997 93561 791 783 1%
1998 94203 847 850 0%
1999 94845 964 922 4%
2000 95632 1092 1020 7%
2001 96873 1226 1195 2%
2002 97843 1355 1353 0%
2003 99000 1543 1569 -2%
2004 100464 1805 1892 -5%
2005 100967 2012 2018 0%
2006 101844 2254 2257 0%
2007 102338 2382 2405 -1%

dispersió mitjana: 4,7%

DeP ⋅⋅= 000128,00050,0

 
Taula 3.2.b Taula resum amb els valors utilitzats, l’equació obtinguda i la diferència entre el 

preu real i el preu esperat per l’equació 

 



LA RELACIÓ ENTRE LA DEMOGRAFIA I EL PREU DE L’HABITATGE 

 

Andreu Canals Butcher 

 

53

Al gràfic 3.2.c podem observar el grau d’ajut de l’equació en tot el període 

històric 1920-2007.  

 

EVOLUCIÓ DEL PREU OBTINGUT AMB L'EQUACIÓ
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Gràfic 3.2.c Comparació entre els preus reals i els preus obtinguts per l’equació 

 

Al gràfic 3.2.d i a la taula 3.2.e hem comparat els increments de preu 

anuals reals i els que ens marca l’equació. Corresponen a increments anuals 

mitjos de períodes d’entre 5 i 20 anys. S’ha agafat un període o un altre 

segons la disponibilitat de les dades.  

Ens ha semblat interessant mostrar aquest gràfic perquè des del punt de 

vista estadístic, quan les sèries de dades corresponen a una evolució 

determinista i no estocàstica, és convenient relacionar els increments. 

L’equació que hem obtingut correspon a valors absoluts, però aquest gràfic 

ens mostra que els increments estan també relacionats. 
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INCREMENTS ANUALS DEL PREU
Única Variable necessària: LA POBLACIÓ
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DeP ⋅⋅= 000128,00050,0

L'equació:

 
Gràfic 3.2.d Comparació gràfica entre els increments reals del preu de l’habitatge i els 

increments donats per l’equació 

 

 

PERÍODE
Increments 

Reals

Increments 
Donats per 
l'Equació

1920-1930 9,5% 9,7%
1930-1950 6,9% 5,9%
1950-1960 11,7% 11,1%
1960-1970 15,0% 17,6%
1970-1981 14,8% 14,3%
1981-1987 8,6% 9,5%
1987-1997 9,6% 8,6%
1997-2002 11,4% 11,6%
2002-2007 11,9% 12,2%

INCREMENTS ANUALS DEL PREU

 
Taula 3.2.e Comparació numèrica entre els 

increments reals i els increments donats per 

l’equació 

 

Amb aquesta relació que regula aquests dos factors ha arribat la principal 

aportació d’aquesta tesina. Tenim un elevat grau de correlació (r2=0,999), 

partint d’una sèrie de dades extensa (87 anys). 
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3.2.1 Conseqüències immediates de l’equació 

• Es demostra que la demanda (la piràmide de població i la seva 

forma) és el factor determinant que marca el preu de 

l’habitatge.  

• Que aquesta demanda, excepte en circumstàncies realment 

excepcionals, ve donada amb precisió per la població (la piràmide i la 

seva forma). 

o Durant 87 anys aquestes circumstàncies excepcionals només 

s’han donat al període 1987-1996. L’any 1986 es va anomenar 

Barcelona com a seu olímpica pel 1992 i al mateix any, 

Espanya va entrar a la Unió Europea. 

o Les dades de la guerra civil i la post-guerra immediata no s’han 

inclòs per a l’estudi, per manca de dades de preus i per 

considerar que podien estar alterades per altres factors. 

• Ni les crisis econòmiques, ni les variacions dels tipus d’interès, ni 

les pujades desmesurades de la inflació alteren de forma 

significativa aquesta relació, com expliquem més tard als capítols 

3.3.1 i 3.3.4. No hi ha massa marge dins l’equació per aquests altres 

factors perquè la relació demanda-preu ja és molt ajustada. La 

immigració tampoc altera l’equació perquè ja ve implícita en la 

piràmide de població. 

• Sembla clar que aspectes com la construcció d’infrastructures 

poden fer variar el preu de l’habitatge, però tot sembla indicar que ho 

faran implícitament dins la demanda. És a dir, que la construcció 

d’infraestructures, com l’Ave o el port de Barcelona, o inclús la 

millora de carreteres secundàries, l’efecte que tindran serà el 

d’atreure població. I aquesta població farà augmentar la demanda, 

per tant la construcció d’infraestructures no fa alterar directament la 

nostra equació. És un factor que ve implícit també en la demanda. 

 

3.2.2 Resultats estadístics de l’equació 

Cal observar que hem aplicat el logaritme neperià al preu del metre quadrat 

i per tant hem d’aplicar l’exponencial a un dels coeficients.  
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Les dades estadístiques de la regressió són: 

 

Estadístiques de la regresió
Coeficient de correlació múltiple 0,99975
Coeficient de determinació R^2 0,99951
R^2  ajustat 0,99948
Error típic 0,065
Observacions 18  

Taula 3.2.2.a Coeficient de correlació i error típic 

 

ANÀLISI DE VARIANÇA

Graus de 
llibertat

Suma de 
quadrats

Promig 
dels 

quadrats F
Valor crític 

de F
Regresió 1 138,8467 138,8467 32502 6,75E-28
Residus 16 0,068352 0,004272
Total 17 138,9151  

Taula 3.2.2.a Anàlisi de variança 

 

y=A+B·x
Coeficients Error típic Estadístic 

t
Probabilitat Inferior 95% Superior 

95%
A -5,3017 0,061 -86,61 8,28E-23 -5,43 -5,17
EXP(A) 0,00498 0,0044 0,0057
B 0,0001279 7,1E-07 180,28 6,75E-28 0,0001264 0,0001294

 

Taula 3.2.2.c Paràmetres resultants de la regressió 

 

Podem observar que els resultats de la regressió són fiables. El coeficient de 

correlació r2 és molt acceptable (0,9995). 

 

3.2.3 Exclusió de les dades corresponents al període 1988-1996 

El gràfic 3.2.3.a és una ampliació del gràfic 3.2.a vist unes pàgines enrera, 

en el que es pot veure amb més detall la irregularitat que es produeix en el 

període 1987-1996, única en el segle.  

Aquesta irregularitat és del tot explicable perquè el mateix any 1986 van 

coincidir dos fets molt notables per l’economia del país: 

• Entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea 

• Es denomina Barcelona com a seu olímpica pel 1992 

Amb la conseqüent generació de grans expectatives econòmiques. Més 

endavant fem un anàlisi socio-econòmic una mica més profund per entendre 

mllor el que va passar. 
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Però ara el que ens interessa és veure que són dades que estaven afectades 

per altres factors, bàsicament l’especulació. I que per tant podem afirmar 

que la demanda, en aquells anys, a diferència de la resta de segle, no era 

l’únic factor determinant del preu. Per tant doncs, hem extret aquestes 

dades per obtenir la regressió.  

Però si analitzem amb detall el que passa aquells anys en els preus, podem 

observar que es produeix una pujada dels preus per sobre del que marca 

l’equació, des del 1987 fins al 1991, i el curiós del fenomen és que no és 

una pujada que ens alteri l’equació creant una discontinuïtat des d’aquells 

anys endavant. Després de la pujada, a partir de l’any 1991, es manté al 

voltant d’un creixement zero durant uns anys, però fins quan? Doncs el 

curiós del tema és que dura ni més ni menys que fins el moment (any 

1997) en què el valor del preu torna a estar just al valor que li marca 

l’equació, la mateixa equació que ha marcat el preu de l’habitatge als anys 

20’s, 30’s, 50’s, 60’s, 70’s, 80,’s, 90’s i a aquest inici de segle. 

 

L'INCREMENT DESMESURAT DEL 
PERÍODE 1988-1991 I EL POSTERIOR ESTANCAMENT
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Gràfic 3.2.3.a L’increment desmesurat del preu de l’habitatge del període 1988-1991 i el 

posterior estancament 
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I a partir d’aquest any endavant, continua seguint l’evolució que li marca 

l’equació. 

O amb altres paraules, situant-nos a l’any 1991, no hagués estat difícil 

preveure aproximadament a partir de quin any tornaria a incrementar el 

preu de l’habitatge. Senzillament s’hagués hagut de fer una recta 

horitzontal a la gràfica (=creixement zero), a partir del preu de l’any 1991 

fins a interceptar l’equació del preu de l’habitatge (l’any 1997) que 

haguéssim pogut obtenir sense masses dificultats. 

Aquest efecte, doncs, creiem que ens torna a confirmar la validesa de 

l’equació. 

Una altra observació: la pujada 1987-1991 hagués pogut anar seguida 

d’una baixada dels preus fins a tornar a trobar el preu que li marcava 

l’equació, però en canvi es va mantenir en un creixement zero, i això és 

totalment comprensible si entenem com funciona el mercat de la 

compravenda d’habitatges. Si ens fiquem dins la ment d’un venedor (la 

major part d’ells), veurem que difícilment acceptarà vendre l’habitatge que 

ha comprat, per un preu inferior al que li va costar. Abans de fer això, 

preferirà no vendre de moment i esperar uns anys a que es torni a 

recuperar el preu. Com a mínim, el voldrà vendre pel preu que el va 

comprar. 

Una altre tema diferent és el que pot passar a partir d’ara, on la baixada de 

la demanda no es preveu que sigui per 5 ó 6 anys sinó per un parell de 

dècades.  

A la taula 3.2.3.b podem observar el que estem dient. Podem veure els 

inusuals increments del preu al període 1988-1991. També podem veure 

que posteriorment es produeix un increment proper a zero fins l’any 1996, 

que és just l’any en què el preu torna a estar proper al valor esperat per 

l’equació, com es pot observar a la darrera columna de la taula (diferència 

respecte el preu esperat per l’equació). 
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Any
Demanda 
Potencial

Preu 
Habitatge 
(€/m2)

Increment 
Anual de 

Preus

Diferència 
respecte el 

preu esperat de 
l'equació

Mitjana 
període 
1920-2007 10,7%

1981 82844 192,6 15% -3%
1987 87108 315,5 9% -9%
1988 87756 430,3 36% 16%
1989 88405 538,5 25% 27%
1990 89054 637,7 18% 33%
1991 89702 755,5 18% 38%
1992 90351 741,0 -2% 32%
1993 90993 734,4 -1% 25%
1994 91635 754,3 3% 21%
1995 92277 746,1 -1% 13%
1996 92919 763,9 2% 7%
1997 93561 791,0 4% 1%
1998 94203 847,4 7% 0%
1999 94845 964,1 14% 4%
2000 95632 1092,4 13% 7%
2001 96873 1225,5 12% 2%
2002 97843 1355,2 11% 0%
2003 99000 1542,8 14% -2%
2004 100464 1804,7 17% -5%
2005 100967 2011,6 11% 0%
2006 101844 2253,7 12% 0%
2007 102338 2382,3 6% -1%  

Taula 3.2.3.b Valors numèrics dels increments del preu de l’habitatge i de la 

diferència respecte el preu esperat per l’equació 

 

Un anàlisi de caire socio-econòmic sobre l’increment desmesurat del 

període 1988-1991: 

Tot i que ja semblen prou evidents les raons per entendre que aquests 

valors corresponen a un fenomen molt específic, únic en el segle, i que es 

poden descartar per la regressió, hem volgut fer un petit anàlisi del que va 

passar aquells anys. Volem dir que si el preu es va separar del que li 

marcava la població, per primera vegada i última en 87 anys, no va ser per 

raons més lleugeres com les pujades de tipus d’interès, entrada de l’euro,... 

Va ser perquè es van donar dos fets que tothom sabia que havien de tenir 

una molt notable repercussió econòmica general en el país, com realment 

s’ha evidenciat posteriorment. 

Respecte al primer factor que hem comentat, l’entrada de l’Estat a la 

Comunitat Econòmica Europea, és ben sabut que implicava un canvi 

transcendental pel futur del país, a nivell sociològic però també a nivell 
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econòmic. No només per l’entrada d’inversió estrangera i l’obertura de 

mercats sinó per l’entrada d’abundants subvencions provinents dels països 

europeus més rics. Va ser un fet de vital importància. I no fa falta comentar 

més coses que tothom ja sap. 

Sobre el fenomen pre-olímpiades del 1992: El 1986 es va concedir la 

organització dels Jocs Olímpics a Barcelona, pel 1992. Una interpretació del 

fenomen podria ser l’existència d’un fenomen especulador sense 

precedents, una determinada “eufòria” econòmica pre-olímpica en el que 

tant els petits i grans inversors consideraven que les expectatives de 

beneficis en el negoci immobiliari eren molt elevades. Però de totes 

maneres, si bé aquesta interpretació pot tenir part de veritat, és suficient 

fixar-se en dades més objectives que ens són més que suficients per 

entendre aquest canvi de comportament de l’equació. Apuntem doncs els 

fets més rellevants d’aquells anys:  

• En el període 1987-1992, a Barcelona es va estar construint tot un 

barri, la Vila Olímpica, eren uns habitatges que no es van posar a 

l’abast dels compradors fins acabades les Olimpíades, el 1992, i per 

tant hi va haver una retenció d’habitatges. Moltes empreses 

constructores estaven dedicades a construir aquest barri i no podien 

dedicar-se a la construcció d’altres habitatges que poguessin anar 

directes als usuaris. 

• En el mateix període, es van construir en un temps molt curt un 

nombre d’infraestructures sense precedents: les rondes de 

Barcelona, el port Olímpic, l’Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi, a part 

de multitud d’obres més secundàries que havien de deixar la ciutat 

com nova pels Jocs. Si bé moltes d’aquestes infraestructures eren 

d’obra pública i no d’edificació, és lògic pensar que també van 

suposar una absorció de mà d’obra i d’empreses provinents de 

l’edif icació. I una altra vegada, com a conseqüència, una manca 

d’empreses constructores dedicades a construir habitatges. 

• Pel que fa a la resta de Catalunya, observant dades d’una publicació 

del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Girona, podem observar a la 

taula 3.2.3.c que als anys 1990-1991 pràcticament es dobla el 

número d’habitatges construïts a les comarques on hi juguen un 

factor important les segones residències (Cerdanya, Alt Empordà i 
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Baix Empordà). En canvi a comarques d’interior la construcció es 

manté constant (La Garrotxa, Ripollès, Gironès). Aquest fet pot tenir 

una interpretació diferent: que el fort nivell de construcció a 

Barcelona, tant en infraestructures com en habitatge, generés uns 

beneficis extres a les empreses barcelonines vinculades directa i 

indirectament amb la construcció, i que permetés a molts empresaris 

i treballadors, comprar una segona residència, principalment a la 

costa. Per altra banda, com a efecte menor, a l’any 1991 al Pla de 

l’Estany també creix el número d’habitatges construïts, amb tota 

seguretat per la construcció de la Vila Olímpica de Banyoles, com a 

subseu que va ser de les proves de rem. Aquest anàlisi ha estat fet 

per la província de Girona, i no hi ha res que indiqui que a les altres 

províncies catalanes el comportament fos diferent. També s’ha de 

considerar la compra de segones residències per part d’estrangers, 

també notable, en un moment en què Barcelona i Catalunya eren 

cada vegada més conegudes. 

 

Habitatges Construïts a les Comarques Gironines
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Taula 3.2.3.c Habitatges construïts a les Comarques Gironines a l’any 1990 i a l’any 1994 

 

• I pel que fa a la resta del territori espanyol, si observem les dades, 

ens adonem que l’increment de preus també es dóna, però en menor 

mesura que a Catalunya, i sembla correspondre, a part de les obres 
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relacionades amb les Olimpíades, amb les obres de l’Expo de Sevilla i 

la construcció d’altres infraestructures com l’Ave Madrid-Sevilla. Més 

que pels seus efectes directes, pels efectes indirectes que provoca un 

inusual augment de la construcció i de la inversió pública en 

infraestructures, en la resta de l’economia. 

Una raó que sembla que es pot descartar és la influència del tipus d’interès 

en aquell increment inusual, com podem veure al capítol 3.3.1. En aquells 

anys el tipus d’interès era molt elevat, entre el 12% i el 15% i per tant, si el 

tipus d’interès hagués tingut influència, els preus haguessin hagut de baixar 

durant aquells anys i no ho van fer, tot al contrari, van pujar més que mai. 

Per tant, això ens dona a entendre que si els tipus d’interès o altres dades 

econòmiques tenen alguna influència en el preu, aquesta és molt minsa o 

bastant menyspreable en relació amb el factor població. 

 

3.2.4 Comprovacions sobre l’equació i contrast amb la realitat 

Un cop arribats a aquest punt, la pregunta que es pot fer qualsevol persona 

és: es pot utilitzar aquesta equació per conèixer el preu de l’habitatge dintre 

de 5, 10 ó inclús 20 anys? Això només ho podrem saber amb una certesa 

del 100% un cop hagin passat aquests anys. Però el que sí que podem fer 

és el següent: Ens podem situar per exemple a l’any 1981. En aquells 

moments, la informació de la que es disposava era, per una banda, els 

preus, que haguéssim pogut extreure fàcilment de l’hemeroteca de La 

Vanguardia. I per altra banda, els mateixos censos de població que hem fet 

servir nosaltres. I per tant, l’equació s’hagués pogut obtenir igualment. 

Observeu la taula 3.2.4.a per veure que es pot afirmar que l’equació 

resultant es pràcticament la mateixa. 
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Any DEMANDA PREU REAL
1920 34132 0,37
1930 41368 0,92
1950 50387 3,5
1960 58613 10,5
1970 71322 42,2
1981 82844 192,6

Any
DEMANDA 

(D)

PREU FUTUR 
PREVIST PER 
L'EQUACIÓ 

(P)
PREU 
REAL

GRAU 
D'ERROR 

RESPECTE EL 
PREU 

1987 87108 345,51 315,5 -10%
1997 93561 789,41 791,0 0%
1998 94203 857,03 847,4 -1%
1999 94845 930,46 964,1 3%
2000 95632 1029,15 1092,4 6%
2001 96873 1206,39 1225,5 2%
2002 97843 1365,93 1355,2 -1%
2003 99000 1584,03 1542,8 -3%
2004 100464 1910,72 1804,7 -6%
2005 100967 2037,66 2011,6 -1%
2006 101844 2279,92 2253,7 -1%
2007 102338 2428,86 2382,3 -2%

Realitzem Regressió i obtenim 
Equació (amb r2=0,998)

Apliquem eq. a 
valors "futurs"

DeP ⋅⋅= 000128,00049,0

Contrast amb 
les dades 

reals

Error relativament molt 
petit (previsió +26anys)

ES VERIFICA 
L'EQUACIÓ I LES 

HIPÒTESIS 
REALITZADES 

 

Taula 3.2.4.a Previsió futura des de l’any 1981 i la seva posterior comprovació 

 

I per tant, amb una bona previsió futura de la població haguéssim pogut 

determinar el preu de l’habitatge al cap de 26 anys amb un error esperat 

promig de només el 3 ó 4%. És a dir, que tenint en compte que l’any 1981, 

el preu promig d’un pis de 70m2 a Catalunya era de 13.480€ (192,6 €/m2), 

qui hagués obtingut l’equació en aquells moments, l’any 1981, hagués 

pogut deduir que el preu del mateix pis a l’any 2007, vint-i-sis anys 

endavant, seria de 169.900€ (2.428 €/m2), quan el preu real ha sigut de 

166.740€ (2.382 €/m2), i per tant, l’error que hagués obtingut hagués estat 
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de només el 2%. I no només ho hagués pogut deduir pel 2007, sinó que ho 

hagués pogut fer també per qualsevol dels altres anys intermitjos amb un 

error també reduït. 

És cert que faltaria saber amb certesa les previsions de població per obtenir 

aquest resultat, però cal fer notar que amb absència d’immigració, la 

variable demanda es pot preveure amb precisió amb una antel·lació de 20 

anys, perquè aquesta variable demanda dóna un pes molt petit a la població 

menor de 20 anys, i per tant, les variacions de natalitat no afecten el 

resultat si la previsió no supera els 20 anys. I amb aquestes circumstàncies, 

preveure la piràmide de població futura es redueix a desplaçar la piràmide 

en sentit vertical, restant el número de difunts, que en absència 

d’epidèmies i guerres, és també previsible. Si hi ha moviments migratoris, 

llavors la previsió de població pot ser una mica més difícil de preveure, tot i 

que sí que se’n poden fer de previsions, i si es té en compte que fer una 

previsió encertada de la immigració futura podria ajudar molt als governs a 

fer polítiques de vivenda més encertades, es podria dedicar més recursos 

amb l’objectiu d’ajustar les no gaire ajustades previsions habituals de l’ICE 

a nivell català i de l’INE a nivell espanyol. 

De totes maneres, tornant a l’any 1981, sí que podem dir que com a mínim, 

la previsió s’hagués pogut fer amb una relativa facilitat fins l’any 1998 (amb 

17 anys d’antel·lació), i a partir d’aquest moment, haguessin fet falta unes 

previsions més acurades d’immigració. Va ser a partir d’aquest any 1998 

que es va començar a notar de debò l’onada immigratòria actual. 

I per altra banda, també és cert que la pujada especialment alta del període 

1987-1991 tampoc no l’hagués explicat l’equació. Però aquesta pujada, com 

ja hem comentat, responia a la coincidència en el mateix any 1986 de dos 

fets d’una molt rellevant importància socioeconòmica: la nominació de 

Barcelona com a seu olímpica, i l’entrada d’Espanya a la Unió Europea. I 

que com hem vist, no es tracta d’una alteració de l’equació sinó d’un 

desviament temporal, amb un començament al 1987 i un final al 1998, any 

a partir del qual l’equació torna a explicar el preu de l’habitatge amb la 

mateixa precisió que al període 1920-1986.  

Són els únics anys en un segle en els que l’equació se separa de les 

previsions de l’equació. Però davant de fets d’una importància tant rellevant 

com els que es van donar, es podria aplicar un coeficient corrector a 
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l’equació. I per fer això de forma més precisa, s’haurien d’estudiar altres 

casos similars, on la millor manera seria analitzant altres països. Però el que 

volem dir és que sembla totalment factible acabar d’ajustar l’equació per tal 

de que aquesta acabi d’explicar possibles situacions futures. 

A la taula 3.2.4.b hem fet el procés invers, hem suposat que només 

disposàvem de les dades del període 1986-2007, n’hem extret una equació i 

hem pretès deduir el preu de l’habitatge que hi havia 10, 40 ó 70 anys 

enrere. El resultat ha estat totalment satisfactori, com es pot veure a la 

taula. 

 

Any
DEMANDA 

(D)

PREU 
PASSAT 

DEDUÏT PER 
L'EQUACIÓ 

(P)
PREU 
REAL

GRAU 
D'ERROR 

RESPECTE EL 
PREU DEDUÏT

1920 34132 0,35 0,37 4%
1930 41368 0,90 0,92 1%
1950 50387 2,90 3,47 16%
1960 58613 8,42 10,49 20%
1970 71322 43,65 42,2 -3%
1981 82844 194,05 192,6 -1%

Any DEMANDA PREU REAL
1987 87108 315,53
1997 93561 791,00
1998 94203 847,40
1999 94845 964,10
2000 95632 1092,40
2001 96873 1225,50
2002 97843 1355,20
2003 99000 1542,80
2004 100464 1804,70
2005 100967 2011,60
2006 101844 2253,70
2007 102338 2382,30

Realitzem Regressió i obtenim 
Equació (amb r2=0,995)

Apliquem eq. a 
valors passats

Error relativament molt 
petit (67 anys abans)

Contrast amb 
les dades 

reals

ES VERIFICA 
L'EQUACIÓ I LES 

HIPÒTESIS 
REALITZADES 

DeP ⋅⋅= 000129,00043,0

 

 

Taula 3.2.4.b Deducció de preus del període 1920-1981 a partir de la informació disponible 

del període 1987-2007 
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Es pot comprovar que si repetim les operacions realitzades però fent el tall 

a un any diferent, el resultat és igualment bo. 

En aquesta prova que hem realitzat, el tall l’hem fet a l’any 1981, perquè 

les dades anteriors i posteriors a aquest any corresponen a dues fonts de 

dades diferents, les anteriors corresponen als preus obtinguts amb La 

Vanguardia i els posteriors, als preus oficials del Ministerio de la Vivienda. I 

per tant, això ens ha permès comprovar que les dues fonts de dades es 

comportaven de la mateixa manera, amb unes equacions resultants 

pràcticament iguals. 

 

3.2.5 Comentaris sobre les hipòtesis aplicades. 

La comprovació de les hipòtesis que estem aplicant només es pot fer de 

dues maneres: a nivell espaial i a nivell temporal. Comprovar-ho a nivell 

temporal vol dir esperar uns 5, 10, 30 anys i comprovar si es segueixen 

verificant les hipòtesis. Però una altra manera més ràpida pot ser fer el 

mateix estudi per altres països dels que es pugui disposar d’informació.  

Recordem les hipòtesis que hem aplicat per obtenir la relació Demanda-

Preu: 

• Apliquem un coeficient reductor de la demanda d’un 25% a la 

població estrangera 

• Considerem que per cada edat tenim un factor de compra. Donem 

més pes a la població en edat d’emancipar-se.  

• La relació entre el preu del metre quadrat a Barcelona i el preu del 

metre quadrat a tot Catalunya segueix una relació lineal, partint d’un 

valor de 1,09 al 1920 fins a un valor de 1,38 l’any 1987 (valor real 

aquest últim). 

Ens preguntem ara què passaria si aquestes hipòtesis no fossin del tot 

certes. 

Respecte la primera, com ja hem comentat, no passaria res, hauríem de 

rebutjar les dades del període 1998-2007 i estudiar quin factor extern fa 

que la relació Demanda-Preu no es compleixi en aquest període. La relació 

seguiria sent vàlida pel període 1920-1998 i amb molta seguretat per 

períodes futurs. 
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Sobre la segona hipòtesi, la que fa referència als factors de compra, queda 

demostrada implícitament amb els resultats ajustats de la regressió. Per 

altra banda, és una sensació generalitzada que actualment l’emancipació a 

Catalunya és produeix més tard que anys enrere. I que aquest factor 

s’hauria de tenir en compte, però és un factor subjectiu difícilment 

quantificable. De totes maneres, hem pogut comprovar que variacions 

moderades d’aquests coeficients per edat no feien variar el resultat final de 

la regressió de forma massa visible.  

I sobre la tercera hipòtesi, si apliquem una relació diferent entre els preus a 

Barcelona i els preus a Catalunya, observem que augmenta fins a cert punt 

l’error, però en cap cas no es deixa de complir la relació Demanda-Preu. 

Hem de tenir en compte que ens trobem davant d’una diferència de moltes 

dècades entremig que resulta en una relació exponencial, i que un error 

d’un 10% per dalt o per baix no altera el resultat de la regressió. 

Veiem un exemple, a l’any 1930, el preu a Barcelona era de 0,40 €/m2. 

Nosaltres hem considerat una relació PreuBCN/PreuCAT per aquell any de 

1’09, segons la hipòtesi proposada. I per tant el preu per Catalunya ens 

dóna 0’37 €/m2. Si en comptes de 1’09, la relació real hagués estat de per 

exemple 1, el preu per Catalunya hagués estat de 0,40€/m2, i si en canvi la 

relació real hagués estat de 1’2, el preu per Catalunya obtingut hagués 

estat de 0,33 €/m2. El preu que ens dóna l’equació és de 0’39 €/m2. Si 

estem proposant una equació que ens dóna el preu durant més de 87 anys, 

amb diferències de preus que van de 0’37 €/m2 a l’any 1930 a 2.382 €/m2 

l’any 2007 (diferència d’un sis-cents mil per cent), i estem veient que un 

possible error en la hipòtesi ens donaria un error d’un 10-20%, no estem 

parlant d’un error realment molt petit? 
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3.3 Altres relacions 

 

3.3.1 Consideracions sobre les altres relacions 

Fins ara hem trobat que les dades de població ens són suficients per obtenir 

el preu del metre quadrat de vivenda. El que ara ens interessa és saber si hi 

ha algun altre factor explicatiu del preu. Com que les dades de població ja 

ens expliquen el preu amb una precisió de gairebé el 95%, el que 

interessaria ara és saber si altres factors poden ajudar a elevar el grau de 

precisió, és a dir, estudiar si aquest 5% que no precisa la nostra equació 

ens pot ser explicat per un altre factor.  

En especial, ens interessa saber si les raons adduïdes pels especialistes es 

verifiquen. Una raó que citen com a molt influent en tots els estudis és el 

tipus d’interès. Estudiem doncs si influeixen o no: 

 

3.3.2 Els tipus d’Interès 

Hem fet moltes proves amb les dades, combinant entre sí diverses 

variables. Entre d’altres, hem relacionat, per un costat: 

• El tipus d’interès (nominal a llarg termini, que és l’associat a les 

hipoteques) 

• El tipus d’interès real (Tipus d’interès menys Inflació) 

I per l’altre: 

• Els preus 

• Els increments de preu 

• La diferència entre el preu real i el preu esperat per l’equació 

Tenim dades del tipus d’interès i de la inflació fins a l’any 1960, i per tant 

disposem d’una base prou àmplia de dades. 

El resultat de les diferents proves i regressions ha estat que no hem pogut 

trobar cap mena de relació clara, ni tan sols orientativa. És cert que just ara 

que es comencen a estabilitzar els preus, al 2007, coincideix amb una 

pujada dels tipus d’interès, però si analitzem les dades, veurem que tenim 

altres moments en què es produeix el contrari, que quan pugen els tipus 

d’interès puja encara més el preu de l’habitatge (veure taula 3.3.2.a).  
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Comparació Tipus Interès Real amb els Preus
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Taula 3.3.2.a Comparació entre el tipus d’interès real i els increments anuals de preus 

 

Per tant, no només podem afirmar que no hem trobat cap relació, sinó que 

la poca relació que hem trobat va més aviat en sentit contrari, és a dir, que 

quan han pujat els tipus d’interès, més aviat han seguit pujant els preus 

dels pisos, que és just l’efecte contrari al que es creu que passa (veure 

gràfic 3.3.2.b). 
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Gràfic 3.3.2.b Influència dels tipus d’interès 

 

I aquí ens remetem a l’estudi de Robert F. Martin (2005) “Baby boom: 

Predictability in House Prices and Interest Rates” que ens mostra que és 
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l’increment de demanda d’habitatge el que provoca un increment dels tipus 

d’interès, i no pas a la inversa, que és el que se sol pensar.  

Si hi ha una part important de la població que demana crèdits i hipoteques 

al banc, els tipus d’interès pujaran, perquè el valor del diner augmentarà, 

però el que no sembla tan cert és que els tipus d’interès fagin pujar o baixar 

el preu de l’habitatge.  

 

3.3.3 El Producte Interior Brut 

Tot i que com hem dit, la relació demanda-preu ja ens marca amb bastant 

precisió el preu de l’habitatge, i que no sembla massa necessari incorporar-

hi altres variables, hi ha raons per pensar que aquesta equació pot no ser 

massa vàlida per valors decreixents del preu. Com veurem al capítol 4 en 

què fem unes certes previsions futures, dos dels escenaris que preveiem 

com a possibles ens marquen una baixada del preu, amb motiu d’una 

disminució important i perllongada de la demanda. I ha estat a partir 

d’aquest moment que hem vist la necessitat d’incorporar-hi l’increment de 

la riquesa dels habitants. Per entendre’ns, en una relació demanda-preu 

d’un producte hipotètic, si a l’any 50, el preu és de 1000, a l’any 60 és de 

2000 i a l’any 70, la previsió és que la demanda torni als nivells de l’any 50, 

no és raonable de pensar que el preu tornarà a ser de 1000, perquè hi ha 

hagut un increment de riquesa del país, que haurà fet que la gent tingui un 

poder de compra més important. I una bona manera de valorar aquest 

factor de riquesa, és amb la incorporació del PIB per habitant, i això és el 

que fem aquí, hem obtingut una altra equació que incorpora aquesta 

variable econòmica, amb el principal objectiu de poder preveure valors 

futurs descendents del preu de l’habitatge i conseqüentment, la necessitat 

de construcció de nous habitatges. Aquesta és l’equació que utilitzarem per 

les previsions. 

Podríem haver-nos quedat amb aquesta equació que tot seguit mostrem 

com a equació principal de la tesina, però a l’equació anterior, la que no 

incorpora el PIB, partim d’una sèrie bastant més llarga de dades, des de 

l’any 1920, i aquesta informació ens sembla massa valuosa com per ser 

rebutjada. De dades del PIB fiables n’hem trobat fins l’any 1970, que pot 

semblar una sèrie prou llarga (37 anys), però que encara ens sembla massa 

susceptible a variacions temporals de cicles econòmics. Cal entendre aquí 
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que els cicles econòmics usuals poden durar entre 5 i 20 anys, i per tant, 

per compensar aquestes fluctuacions, ens sembla molt més fiable la 

informació de 87 anys, de gairebé tot un segle. 

El que sí que es pot afirmar és que la primera equació ens pot haver servit 

per demostrar a nivell conceptual, a nivell teòric, que hi ha una fortíssima 

relació entre la demografia i el preu de l’habitatge, i que un cop sabent això, 

es poden extreure altres relacions amb sèries més curtes de dades que 

busquin reduir aquest ja petit error del 5% que tenim amb la primera 

equació. 

Com es pot veure a la taula adjunta, per tal d’incorporar la informació del 

PIB a l’equació, hem multiplicat els valors dels preus per uns coeficients 

obtinguts a partir dels increments del PIB real per càpita que ens mostren el 

preu relatiu. És a dir, ens donen un preu que suposa que la riquesa és 

constant al llarg dels anys. Fem una operació semblant a la que s’aplica 

amb la inflació per obtenir els anomenats “preus constants” però aquí amb 

el PIB real. Anomenem PIB real a la diferència entre l’increment de PIB i la 

inflació. 

Una millora possible seria provar amb un anàlisi multivariable, incorporant 

com a variables la demanda, el PIB real per càpita i potser també la 

densitat de població. Però no ho hem fet perquè queda fora de l’abast 

d’aquest estudi, l’objectiu de la tesina era relacionar el boom demogràfic 

dels anys 70’s amb l’increment inusual dels preus dels darrers anys, i això 

s’ha pogut demostrar àmpliament. I totes aquestes millores serien 

bàsicament per tal de poder preveure amb més precisió els preus futurs, 

però no és el que es busca en aquesta tesina.  

A la taula 3.4.a, al final del capítol, podem observar els càlculs que hem 

realitzat per obtenir el preu afectat pel PIB real per càpita, tal i com hem 

explicat abans. 

Un cop tenim els nous preus, repetim el mateix procediment seguit 

anteriorment, les dades de la demanda són les mateixes. El resultat de la 

regressió el podem veure a la taula 3.3.3.a: 
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ANY

DEMANDA 
Any 

Anterior

PREU 
Afectat 
per PIB

PREU 

OBTINGUT 

AMB 

L'EQUACIÓ

DIFERÈN 

CIA SOBRE 

EL PREU 

ESPERAT
1970 71.322 120 123,17 -3%
1981 82.844 373 365,91 2%
1987 87.108 571 547,48 4%
1997 93.561 1.026 1007,41 2%
1998 94.203 1.047 1070,42 -2%
1999 94.845 1.143 1137,37 1%
2000 95.632 1.260 1225,22 3%
2001 96.873 1.358 1377,67 -1%
2002 97.843 1.460 1509,94 -3%
2003 99.000 1.636 1684,38 -3%
2004 100.464 1.883 1934,38 -3%
2005 100.967 2.045 2028,43 1%
2006 101.844 2.254 2203,77 2%
2007 102.338 2.335 2309,14 1%

dispersió mitjana: 2,3%

D
PIB eP ⋅⋅= 000095,015,0

 
Taula 3.3.3.a Taula resum dels resultats de la relació entre la població i el preu afectat pel PIB 

 

El coeficient de correlació és r2=0,9991. 

I a la gràfica 3.3.3.b visualitzem de forma gràfica l’equació. 
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Gràfica 3.3.3.b Relació entre la demanda i el preu afectat pel PIB 
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3.3.4 Altres factors 

Hem estat provant amb molts altres factors (sèries de dades) per tractar de 

veure si hi havia alguna altra variable que ens pogués millorar la nostra 

equació. No hem trobat cap altra relació significativa que pogués ser 

incorporada a l’equació. 
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3.4 Taules 

 

 

 

 

PIB 
(M€) Població

PIB per 
càpita (€)

Incre 
ment 

PIB per 
Càpita IPC

Incre 
ment PIB 
Real per 
Càpita Preu

Factor 
PIB 
Real

Preu 
afectat 
per PIB 

Real

(a) (b) (c)=(a)/(b) (d) (e) 
(f)=(d)-

(e) (g) (h)
(i)=(g)*(

h)

promig: 11,7% 8,8% 3,0%
1970 16,3% 5,7% 8,0% 42,25 283% 120
1971 17.838 34.189.000 522        16,3% 8,2% 8,0% 48,5 262% 127
1972 20.936 34.497.000 607        16,3% 8,3% 8,0% 55,7 243% 135
1973 25.239 34.810.000 725        19,5% 11,4% 8,1% 63,9 225% 144
1974 30.909 35.147.000 879        21,3% 15,7% 5,6% 73,3 208% 153
1975 36.290 35.515.000 1.022     16,2% 17,0% -0,8% 84,2 197% 166
1976 43.672 35.937.000 1.215     18,9% 17,6% 1,3% 96,6 199% 192
1977 55.413 36.367.000 1.524     25,4% 24,5% 0,9% 110,9 196% 218
1978 67.824 36.777.000 1.844     21,0% 19,8% 1,2% 127,3 194% 248
1979 79.340 37.107.000 2.138     15,9% 15,5% 0,4% 146,2 192% 281
1980 91.161 37.510.000 2.430     13,7% 15,0% -1,3% 167,8 191% 321
1981 102.441 37.742.000 2.714     11,7% 14,0% -2,3% 192,6 194% 373
1982 118.535 37.944.000 3.124     15,1% 14,4% 0,7% 209,1 198% 415
1983 135.419 38.123.000 3.552     13,7% 12,2% 1,5% 227,0 197% 447
1984 153.376 38.280.000 4.007     12,8% 11,1% 1,7% 246,5 194% 478
1985 169.491 38.420.000 4.412     10,1% 9,5% 0,6% 267,7 191% 511
1986 194.271 38.537.000 5.041     14,3% 9,4% 4,9% 290,6 190% 551
1987 217.230 38.632.000 5.623     11,5% 5,9% 5,6% 315,5 181% 571
1988 241.359 38.717.000 6.234     10,9% 4,6% 6,3% 430,3 171% 737
1989 270.721 38.792.000 6.979     11,9% 7,0% 4,9% 538,5 161% 868
1990 301.379 38.851.000 7.757     11,2% 7,7% 3,5% 637,7 154% 979
1991 330.120 38.920.000 8.482     9,3% 6,6% 2,7% 755,5 148% 1121
1992 355.228 39.008.000 9.107     7,4% 6,7% 0,7% 741,0 144% 1070
1993 366.332 39.086.000 9.372     2,9% 5,2% -2,3% 734,4 143% 1054
1994 401.934 39.213.775 10.250   9,4% 4,5% 4,9% 754,3 147% 1108
1995 437.536 39.341.550 11.121   8,5% 4,6% 3,9% 746,1 140% 1045
1996 473.137 39.469.326 11.987   7,8% 3,9% 3,9% 763,9 135% 1029
1997 508.739 39.597.101 12.848   7,2% 2,2% 5,0% 791,0 130% 1026
1998 544.340 39.852.651 13.659   6,3% 2,1% 4,2% 847,4 124% 1047
1999 579.942 40.202.160 14.426   5,6% 2,8% 2,8% 964,1 119% 1143
2000 630.263 40.499.791 15.562   7,9% 3,8% 4,1% 1092,4 115% 1260
2001 680.678 41.116.842 16.555   6,4% 3,5% 2,9% 1225,5 111% 1358
2002 729.206 41.837.894 17.429   5,3% 3,7% 1,6% 1355,2 108% 1460
2003 782.531 42.717.064 18.319   5,1% 3,5% 1,6% 1542,8 106% 1636
2004 840.106 43.197.684 19.448   6,2% 3,5% 2,7% 1804,7 104% 1883
2005 905.455 44.108.530 20.528   5,6% 3,9% 1,7% 2011,6 102% 2045
2006 44.708.964 5,50% 3,70% 1,8% 2253,7 100% 2254
2007 3% 2382,3 98% 2323  

Taula 3.4.a Càlculs realitzats per obtenir el preu afectat pel PIB real 
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4. PREVISIONS FUTURES. HORITZONS. 
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4.1 Consideracions prèvies 

L’objectiu inicial d’aquesta tesina va ser el d’estudiar el grau de correlació 

entre el boom demogràfic dels 70’s i l’elevat increment de la construcció i 

del preu de l’habitatge en els darrers 8 anys. Aquesta relació ha quedat 

demostrada. No només pel fenomen babyboom, sinó que hem obtingut una 

equació amb un molt elevat grau de correlació, partint d’una sèrie de dades 

especialment àmplia (87 anys, des de l’any 1920). Aquesta equació ens 

relaciona de forma directa la piràmide de la població amb el preu de 

l’habitatge. 

Però treballant amb les dades, ens vam adonar que el que destacava de la 

piràmide de població catalana no era tant el fenomen babyboom dels 70’s, 

sinó més aviat la baixada dràstica de la natalitat que hi havia 

immediatament després (veure gràfic 1.1.1.d al capítol 1). En menys de 10 

anys la natalitat baixa fins a la meitat i es manté en aquests nivells baixos 

fins a l’actualitat, durant uns 25 anys. Recentment, els índexs de natalitat 

s’han recuperat lleugerament però en unes proporcions que es poden 

considerar molt despreciables. Els nascuts a l’últim any han estat uns 

75.000 mentre que el nº d’habitants actuals de 28 anys és de 135.000.  

Ni tan sols després de la guerra civil i la posterior pobresa de post-guerra, 

no hi va haver una baixada de la natalitat tant important, tal i com es pot 

veure al gràfic 4.1.a. 
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Gràfic 4.1.a Piràmide de població de Catalunya al 1950, als 

finals de la postguerra. 

 

Per tant, estem parlant d’un fenomen demogràfic d’una gran magnitud, 

sense precedents en tot el segle XX.  
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Al gràfic 4.1.b es pot observar com la demanda no ha deixat mai de créixer 

des de l’any 1920. I al gràfic 4.1.c es pot veure com per primera vegada a 

la nostra història recent, la demanda de compradors autòctons ha començat 

a disminuir, des de l’any 2006, i aquesta demanda seguirà disminuint com a 

mínim fins d’aquí a 20 anys, com veurem més endavant. Com també es pot 

veure al gràfic, el que sosté amb un cert creixement la demanda és la 

immigració, però quan la baixada del número de compradors autòctons es 

comenci a notar més, d’aquí a uns 5 anys, sembla que ni tant sols la 

immigració podrà sostenir aquesta demanda a uns nivells acceptables. 

Per altra banda, durant 87 anys s’ha complert amb bastant precisió una 

equació que relaciona la demografia amb el preu de l’habitatge (i amb la 

construcció de vivendes).  

I amb aquests dos factors a la mà, no és difícil deduir el que pot passar 

d’ara endavant. 

Els especialistes en temes econòmics relacionats amb l’habitatge (el mateix 

Banc d’Espanya o el Ministeri d’Economia per exemple) vaticinen una simple 

estabilització de preus, previsió fàcil de fer quan ha estat pujant 

considerablement durant 9 anys seguits. Però aquí el que tractem de fer 

veure és que no es tracta d’una estabilització dels preus, sinó que entrem 

dins un cicle totalment nou.  

En aquest capítol doncs, pretenem fer unes previsions futures del preu de 

l’habitatge i de la construcció, considerant que tenim aquesta relació clara 

entre població i preu, i fent previsions de població segons 4 escenaris. 

Cal indicar que aquestes previsions futures queden fins a cert punt fora de 

les intencions inicials de la tesina. Podrien ser perfectament un annex. És 

més aviat un exercici pràctic no molt perfeccionat i també millorable. Però 

no deixa de ser vàlid per tenir un punt de referència i orientar-se sobre el 

que pot passar en el futur.  
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Evolució de la demanda 1900-2006
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Gràfic 4.1.b Evolució de la demanda d’habitatge del 1900 al 2006 
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Gràfic 4.1.c Evolució futura de la demanda segons l’horitzó 1 

 

De totes maneres, més enllà dels nostres càlculs, una senzilla previsió 

futura consisteix a observar un altre cop la piràmide de població actual, el 

gràfic 1.1.1.d, al capítol 1, i per altra banda, fixar-se en l’elevat grau de 

correlació de la relació entre demografia i preu de l’habitatge que hem 
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obtingut. I fent tan sols això, és difícil trobar arguments que puguin negar 

una nova tendència, com indiquem a les conclusions, al final d’aquest 

capítol: Progressiva entrada en un nou cicle de llarga durada (15-20 anys), 

amb disminució important de la construcció d’habitatges. 

Com hem dit abans, la immigració el que està fent és suavitzar la 

irregularitat de la piràmide de població catalana. I segons com sigui aquesta 

immigració, es notaran més o menys els efectes. El que queda bastant clar, 

segons el que es veu amb les dades a la mà, és que si la immigració es 

parés de cop o fins i tot comencessin a tornar als seus països d’origen, les 

conseqüències podrien ser encara més negatives pel sector de la 

construcció d’habitatges i per l’economia del país en general. 

Per últim, indicar que en aquestes previsions futures amb xifres s’ha de 

tenir en compte que els càlculs són necessaris per obtenir uns resultats 

numèrics. Però de cadascun d’aquests resultats no ens hem de quedar amb 

la xifra, sinó valorar més aviat la tendència a la que porta, de forma més 

qualitativa que no pas quantitativa. I la raó n’és que qualsevol previsió 

futura, pel seu grau d’incertesa, té un error associat elevat si es treballa 

amb números. 
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4.2 Procediment seguit per fer les previsions del número de 

compradors i del preu de l’habitatge. Escenaris. 

En un país i en una època on no es produeixen fenòmens migratoris, 

l’evolució futura de la demanda és fàcil de preveure, amb previsions de fins 

a 20-25 anys que poden ser bastant acurades. Per entendre això, cal veure 

que el factor futur més imprevisible d’una piràmide de població, en absència 

de guerres i epidèmies, és la variació de la natalitat, però també hem vist i 

s’entén que les variacions de natalitat no afecten en el càlcul de la demanda 

fins al cap de 20-25 anys, que és el moment en el que els joves comencen a 

entrar al mercat de la vivenda. Per tant, si no fos pel factor immigració, i 

sabent que tenim una fórmula que funciona molt correctament per trobar el 

preu de l’habitatge, podríem preveure amb una important precisió l’evolució 

futura del preu de l’habitatge, i conseqüentment, les necessitats futures 

d’urbanització i construcció de noves vivendes.  

El que fa fins a cert punt més difícil la previsió són els fluxos immigratoris (o 

emigratoris). Per tant, partim d’una variable que és previsible que és la 

xifra de compradors autòctons futurs (fins d’aquí a 20 anys de manera 

bastant fiable), i per altra banda tenim una segona variable que són els 

compradors estrangers immigrats. I com que és molt difícil saber cap on 

evolucionarà aquesta immigració, proposem diferents escenaris futurs, tots 

ells depenent de la immigració.  

A les últimes dades sobre immigració, de la primavera del 2007, es parlava 

d’un cert ralentiment molt suau de la immigració, que és un fet no massa 

destacable perquè ningú ens diu que no tornarà a pujar, però el que més 

ens ha interessat és que assenyalava un cert canvi en l’origen dels 

estrangers a Catalunya. Estava augmentant el nombre d’estrangers 

provinents de països rics (Itàlia, França,...). Això ens ha fet reflexionar 

sobre aquell percentatge reductor de compra que hem aplicat als estrangers 

(un 25%). Si van entrant molts estrangers d’alt poder adquisitiu, llavors el 

càlcul de la demanda canvia. Per tant hem considerat també, a l’escenari 3 i 

4, un augment del número de compradors estrangers d’alt poder adquisitiu. 

Dins aquests escenaris, també hi ve implícit el previsible increment d’aquest 

factor de compra entre els estrangers actuals, els quals provenen la majoria 

d’ells de països menys desenvolupats. És a dir, que els estrangers 

actualment amb poc recursos econòmics que augmentessin el seu nivell de 
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riquesa passarien a comptabilitzar com a “estrangers d’alt nivell adquisitiu” 

a les taules que hem realitzat. 

Proposem doncs diferents escenaris futurs. I cada un d’ells tindrà els seus 

problemes implícits, gens menyspreables. Els escenaris 1 i 2 impliquen una 

baixada important de la construcció i possiblement problemes econòmics pel 

país. L’escenari 4, manteniment de la construcció però gràcies a una 

immigració molt gran i a més, amb la necessitat afegida d’una immigració 

provinent de països més rics. I l’escenari 3 agafa part dels dos problemes. 

Abans però, fem els càlculs necessaris per trobar el número de futurs 

compradors autòctons, que és la variable més previsible. 

Veiem-ho: 
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4.3 Evolució futura de la població autòctona 

Els càlculs necessaris per trobar el número de compradors per cada any, 

són a l’annex, per la seva extensió.  

Expliquem aquí el que hi hem fet: hem desplaçat les piràmides cap amunt el 

número d’anys volguts. I pel que respecta a les noves xifres de natalitat, 

hem suposat un creixement al mateix ritme que els últims anys, com es pot 

veure a les taules de l’annex o als gràfics de previsió de la piràmide pel 

2012 (Gràfic 4.2.a) i pel 2022 (Gràfic 4.2.b) que presentem tot seguit. 

I pels difunts, hem mirat l’evolució del nombre de difunts dels darrers anys, 

que ha estat clarament creixent, i hem extrapolat linealment la relació pels 

propers anys. Això concorda amb les previsions d’envelliment de la nostra 

població. I s’entén que si hi ha més gent gran, també hi haurà més difunts.  

Sigui com sigui, ja hem comentat abans que per calcular la demanda ens 

interessa gairebé en exclusiva la part central de la piràmide, la que va dels 

20 als 50 anys sobretot, i aquesta part central de la piràmide és bastant 

independent de l’evolució de la natalitat (fins al cap de 20-25 anys) i fins i 

tot del número de morts, en condicions de salut estàndard dels seus 

habitants. Per tant, el que volem dir és que si en el futur es produeixen 

xifres diferents de natalitat o de difunts, no ens farà variar significativament 

el resultat. 

 



LA RELACIÓ ENTRE LA DEMOGRAFIA I EL PREU DE L’HABITATGE 

 

Andreu Canals Butcher 

 

83

Previsió futura de població autòctona (llegir els comentaris): 

 

Previsió Catalunya 2012
No hi estan inclosos els estrangers ni restats els difunts, però la gràfica serveix per 

entendre a nivell conceptual el que està per venir.
Els immigrants només poden esmorteïr un efecte inevitable de durada llarga.
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Gràfic 4.2.a Previsió de població autòctona per Catalunya pel 2012, abans de restar els 

difunts 

 

Previsió Catalunya 2022
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Gràfic 4.2.a Previsió de població autòctona per Catalunya pel 2022, abans de restar els 

difunts 
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Càlcul del número de difunts: 

A la taula 4.2.a es poden observar els càlculs que hem realitzat per fer la 

previsió del número de difunts esperats per cada any. Coneixent el número 

de difunts anuals del període 1998-2006, n’hem extret una relació lineal 

que és la que ens mostra el gràfic 4.2.b. Aquesta relació ens permet 

extrapolar els valors futurs, com es pot veure a la columna (e) i (f) de la 

taula. 

És una previsió no molt precisa, però és més que suficient pel que 

pretenem. 

 

Any
Naixe 

ments:
Població 

Total:

Creixe 
ment Vege 

tatiu:
Difunts 
anuals:
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(c)=(b i)-(b i-
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(d)=(c)-

(a)

(e)=3122,
5*(x)+193

89
(f)=(f i-1 ) 

+(e i)
Mitjana: 36.129
1998 43.199 6.026.249

1 1999 50.978 6.062.608 36.359 14.619
2 2000 48.726 6.080.401 17.793 30.933
3 2001 55.436 6.104.011 23.610 31.826
4 2002 57.576 6.124.373 20.362 37.214
5 2003 59.327 6.161.138 36.765 22.562
6 2004 61.045 6.170.473 9.335 51.710
7 2005 63.979 6.196.302 25.829 38.150
8 2006 65.143 6.220.940 24.638 40.505 0
9 2007 47.402 47.402

10 2008 50.514 97.916
11 2009 53.627 151.542
12 2010 56.739 208.281
13 2011 59.852 268.133
14 2012 62.964 331.097
15 2013 66.077 397.173
16 2014 69.189 466.362
17 2015 72.302 538.664
18 2016 75.414 614.078
19 2017 78.527 692.604
29 2027 109.652 1.649.057

NOMÉS CATALANS SENSE ESTRANGERS

 
Taula 4.3.c Evolució futura del número de difunts autòctons a Catalunya 
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Evolució difunts anuals a Catalunya

y = 3122,5x + 19389
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Gràfic 4.3.d Evolució de difunts anuals a Catalunya i la corresponent recta interpoladora 
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4.4  Evolució futura dels compradors estrangers 

Per tal de trobar la demanda futura de compradors estrangers, no té sentit 

que fem com amb els compradors autòctons, on bàsicament ens hem limitat 

a fer un desplaçament de la piràmide uns anys “cap amunt” i després 

calcular el número de compradors amb els factors per edat corresponents. 

Diem que no té sentit perquè el que farà variar la piràmide d’estrangers no 

serà tant el moviment natural d’aquesta piràmide “cap amunt” sinó 

l’arribada de nous estrangers, dels quals en poden arribar de totes les 

edats. Per tant, el que hem cregut més convenient ha estat estudiar 

directament l’evolució de la xifra de compradors potencials estrangers. A 

partir d’aquesta evolució recent, hem suposat diferents escenaris de 

creixement d’aquests compradors potencials, escenaris que tractem al 

següent capítol.  

Com veurem, per trobar la població estrangera vinculada a cada escenari, 

hem aplicat un càlcul proporcional, sabent que a l’any 2007 uns 4.700 

compradors estrangers significaven 930.000 estrangers. És un càlcul amb 

una evident baixa precisió, però que ens serveix per tenir un ordre de 

magnitud de la immigració relacionada amb cada escenari, que és el que 

busquem. I a més, no té sentit voler fer càlculs futurs massa exactes quan 

el futur és tant imprevisible i els marges d’error poden ser bastant 

importants. Busquem fer més una previsió orientativa que donar números 

precisos.  

Per tant, tot seguit mostrem l’evolució recent del número de compradors 

potencials estrangers i després, més a nivell indicatiu, l’evolució de la 

població estrangera total. 
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Taula 4.4.a Demanda d’habitatge per part d’estrangers 

 

 

 

 

Taula 4.4.b Evolució gràfica de la demanda d’habitatge per part d’estrangers 

 

Demanda 
d'Estran 

gers:

Incre 
ment 

Anual:
1998 575
1999 675 100
2000 856 181
2001 1274 418
2002 1942 668
2003 2810 869
2004 3322 511
2005 4156 834
2006 4771 615

Promig 2001-2006: 699
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POBLACIÓ ESTRANGERA
(Població autòctona estable del 1998 al 2006:  aprox. 6 Milions Persones)
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Taula 4.4.c Població estrangera total a Catalunya 

 

 

 

 

 

 

Taula 4.4.d Evolució gràfica de la població estrangera total a Catalunya 

 

Població 
Estran 
gera:

Incre 
ment 

Anual:
1998 121361
1999 144925 23564
2000 181598 36673
2001 257354 75756
2002 382067 124713
2003 543008 160941
2004 642846 99838
2005 798904 156058
2006 913757 114853

Promig 2001-2006: 131281
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4.5 Escenaris de futur 

Tenim dos escenaris bàsics principals i d’altres d’intermitjos. Els principals 

són: 

• Baixada molt important de la construcció, amb nivells raonables 

d’immigració. 

• Manteniment de nivells raonables de construcció a canvi d’una 

immigració cada vegada creixent. 

Com tot seguit veiem, hi ha escenaris intermitjos, però qualsevol d’ells 

agafa part dels dos problemes en més o menys mesura. 

Una altra cosa que cal indicar, és que no té sentit parlar del que passarà 

dintre de 5 anys quan l’efecte màxim del fenomen demogràfic del que 

estem parlant serà dintre d’uns 20 anys. És a dir, que si parlem 

d’immigració, hem de considerar la immigració que hi haurà el 2027 per 

exemple i pensar si és assumible, i no quedar-nos només amb el valor 

d’immigrants del 2012, o si per altra banda parlem de baixada de la 

construcció, qualsevol que sigui el valor del 2017, al 2027 el mateix efecte 

encara serà més accentuat. 

 

Horitzó 1:  

Hipòtesi:  

• Es produeix una moderació de la Immigració 

Conseqüències necessàries: 

• La construcció i els preus baixen molt 

Horitzó 2:  

Hipòtesi:  

• La immigració segueix molt alta 

Conseqüències necessàries: 

• La construcció i els preus baixen 

Horitzó 3:  

Hipòtesi:  

• “Els preus no baixen mai” 

Conseqüències necessàries: 

• La immigració segueix augmentant 
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• Incorporem un possible augment important dels estrangers d’alt 

nivell adquisitiu (francesos, italians, alemanys,...) per fer més 

raonables els valors futurs d’immigració 

Horitzó 4:  

Hipòtesi:  

• Els preus segueixen pujant al ritme mig anual (11,4%) 

Conseqüències necessàries: 

• La immigració augmenta molt 

• Incorporem un possible augment també molt important dels 

estrangers d’alt nivell adquisitiu (francesos, italians, alemanys,...) 

 

Al gràfic 4.5.a veiem l’evolució esperada del preu de la vivenda segons els 

diferents escenaris. I tot seguit expliquem cadascun dels horitzons que 

plantegem. 
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Gràfic 4.5.a Evolució esperada dels preus de la vivenda a Catalunya segons els 

diferents escenaris 
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4.5.1 Horitzó 1: Es produeix una moderació de la Immigració 

 

HORITZÓ 1: Flux net d'entrada immigrants es modera (pq 
Construcció afluixa)
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Gràfic 4.5.1.a Previsió del número d’estrangers a Catalunya que porta implícit l’escenari 1 

 

La tendència natural dels compradors potencials autòctons és la d’anar 

disminuint. Ha anat augmentant any rere any com a mínim des de l’any 

1920, s’arriba a un màxim a l’any 2005 i a partir d’aquest any es comença a 

reduir de forma important, per motiu de la baixada dràstica de natalitat que 

hi va haver a partir dels 80’s.  

Per altra banda, la construcció, quan ha anat bé, ha estat un revulsiu 

econòmic important per l’economia d’aquest país. Segons els especialistes, 

representa al voltant d’un 15% de la nostra economia de forma directa, i de 

forma indirecta, un 30%. Els índexs creixents de la construcció dels darrers 

8 anys han fet necessària una mà d’obra també creixent. I per tant el gran 

volum d’immigració arribat recentment ha estat prou ben absorbit pel 

mercat de treball. Però què pot passar si la construcció es frena de forma 

important, com tot sembla indicar? On aniran a parar els treballadors 

immigrants? És lògic pensar que es frenarà la generació de nous llocs de 

treball, si tenim en compte que la construcció ha estat dels sectors que 

n’han generat més en els darrers anys. 

Per tant, segons aquest raonament, és d’esperar que la immigració es 

comenci a frenar, perquè al arribar, molts es trobaran sense feina, a 

diferència de com ha anat fins ara. I si es frena aquesta immigració, llavors 



LA RELACIÓ ENTRE LA DEMOGRAFIA I EL PREU DE L’HABITATGE 

 

Andreu Canals Butcher 

 

92

l’índex de compradors potencials encara es pot reduir més dràsticament, 

perquè els únics que poden mantenir alt el mercat de la demanda en els 

propers 15 anys són els immigrants. 

Per tant, aquest escenari que proposem suposa que segueixen arribant 

immigrants, però a un ritme més moderat. Suposem que la immigració es 

va moderant progressivament durant 5 anys fins arribar a una quarta part 

de la immigració que arriba ara anualment, fins a situar-se al ritme 

d’arribada d’immigrants de l’any 2000. 

Cal remarcar que en aquest horitzó no estem parlant de que la immigració 

torna als seus països d’origen, ni tan sols diem que es para l’entrada 

d’immigrants. Si fós així, les conseqüències serien més accentuades, 

senzillament estem dient que es modera l’arribada d’immigrants perquè el 

mercat no és capaç d’absorbir nous llocs de treball. 

Els resultats numèrics de preus i d’immigració es poden veure a la taula 

4.7.a al final d’aquest capítol 4. 
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4.5.2 Horitzó 2: El flux d’entrada d’immigrants segueix molt alt 

 

HORITZÓ 2: Flux net d'entrada immigrants segueix molt alt
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Gràfic 4.5.2.a Previsió del número d’estrangers a Catalunya que porta implícit l’escenari 2 

 

Aquest horitzó suposa que els ritmes d’entrada d’immigrants segueixen tant 

alts com en els darrers 9 anys. L’evolució dels preus és la que s’indica a la 

taula 4.7.b, al capítol 4.7, o gràficament, el que es pot observar al gràfic 

4.5.a. 

Pressuposa que dintre de 8 anys, al 2015, el nombre d’immigrants serà de 

2.000.000, i el 2027, serà de 3.600.000.  
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4.5.3 Horitzó 3: “Els preus no baixen mai” 

 

HORITZÓ 3: "Els Preus no baixen". Es considera entrada 
important d'Estrangers de Nivell Adquisitiu elevat.
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Gràfic 4.5.3.a Previsió del número d’estrangers a Catalunya que porta implícit l’escenari 3 

 

Les dades no indiquen que s’hagi de produir aquest escenari. Però hi ha dos 

factors que donen valor a aquesta hipòtesi: 

1. En el període pre-olímpic 1987-1992 es produeix una pujada 

desorbitada dels preus dels pisos. És l’únic moment en el segle que els 

preus se separen de l’equació marcada per la població. S’arriba a un màxim 

l’any 1991 i a partir d’aquell moment s’hagués pogut retornar als preus que 

marcaven l’equació, és a dir, que baixessin els preus, però no va ser així, 

els preus es van quedar allà on eren (creixement zero) i es van mantenir 

així fins l’any 1998. 

2. Per a un venedor, acceptar que ha de vendre més barat del que va 

comprar pot ser difícil d’acceptar. En molts casos, i si no es troba en 

situació límit, estarà disposat a esperar uns anys. 

De totes maneres, ara estem parlant d’un fenòmen demogràfic molt 

important que no té semblança en cap moment de l’últim segle. El tòpic de 

que els preus mai baixen, que sovint confirmen els nostres pares i els 

nostres avis, correspon a una realitat empírica vàlida per als darrers 100 

anys però que pot deixar de ser vàlida ara. Hem demostrat que la població 

(amb la forma de la piràmide) és el principal factor explicatiu del preu de 

l’habitatge. Fins ara, en els últims 100 anys, aquesta piràmide havia tingut 
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una forma molt concreta, de creixement constant, però només cal donar 

una ullada a la piràmide de població actual per adonar-nos que ens trobem 

davant d’un fenomen demogràfic d’importància i sense precedents en el 

darrer segle. 

També cal indicar que aquest fenomen demogràfic no és de període curt, 

sinó que per la seva naturalesa, sembla que durarà un mínim de 15 anys. Si 

tornem a fer una mica de psicologia del venedor, és fàcil veure que el que 

vol vendre, pot aguantar el preu durant uns pocs anys, com va passar al 

període post-olímpic, però sembla difícil que pugui aguantar tant de temps. 

I si no es ven el pis, tard o d’hora es veurà obligat a baixar els preus. I els 

preus hauran de baixar algun moment o altre. 
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4.5.4 Horitzó 4: Els preus segueixen pujant al ritme mig anual. 

 

HORITZÓ 4: Segueix increment Preu d'un 11,4%. Entren molts  
Estrangers de Nivell Adquisitiu elevat.
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Gràfic 4.5.4.a Previsió del número d’estrangers a Catalunya que porta implícit l’escenari 4 

 

L’increment mig dels preus de l’habitatge en els darrers 86 anys ha sigut 

d’un 11,4%. Aquest elevat augment, bastant per sobre de la inflació, no 

depèn de l’època, no ha variat significativament amb el temps. A la dècada 

dels anys 20, ja era d’un 9,5%.  

Hem trobat una fórmula que ens relaciona la població amb el preu, amb un 

grau de correlació molt elevat (r2=0,9993). Però també és cert que la 

fórmula que relaciona l’any amb el preu té un coeficient de correlació 

bastant acceptable (r2=0,994) si s’observa el gràfic 4.5.4.b. 

Amb aquesta relació, seguiríem tenint un creixement d’un 11,4% anual. 

Però per poder correspondre aquesta fórmula amb la que relaciona 

demografia-preu, hauríem de tenir una immigració molt elevada. 

Per tant es podria prendre com a hipòtesi que la relació any-preu segueix 

sent certa en els propers anys. I acceptar que hi ha una llei econòmica que 

marca aquest creixement, i que el que s’adapta és la població, no el preu. 

Considerant doncs que es compleixen les dues equacions (població-preu i 

any-preu), hauríem d’acceptar que vé un volum d’immigració molt més 

elevat del que està arribant ara. Perquè l’única manera de generar 

compradors de 25-35 anys amb un període curt de 5 anys és amb la 

immigració.  
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EVOLUCIÓ PREUS despreciant la bombolla immobiliària del període 1987-1995
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Gràfic 4.5.4.a Evolució temporal del preu de l’habitatge (€/m2) 

 

Si els nouvinguts arribats des de l’inici de la recent onada immigratòria ha 

sigut d’uns 900.000, per mantenir l’augment promig del preu de l’habitatge 

en els últims 86 anys, el número d’immigrants al 2015 hauria de ser de 

3.300.000 persones. És a dir, que s’hauria de donar una immigració bastant 

més important que la que hi ha hagut fins ara: en 8 anys haurien d’arribar 

entre 2 i 3 vegades més immigrants que els que han arribat en els darrers 8 

anys.  

Així doncs, sembla una hipòtesi poc probable, però que no es pot descartar 

perquè hi ha precedents. Als anys 60’s va passar una cosa semblant. El 

volum d’immigració procedent de terres espanyoles (andalusos, gallecs, 

extremenys,...) va arribar a ser de més d’un 50% de la població existent en 

aquells moment. Catalunya va passar de tenir 3 milions d’habitants a tenir-

ne més de 5 milions en 10-15 anys, i aquest augment va ser més per la 

immigració que per la natalitat. 
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4.6   Unes reflexions sobre la falta de previsió d’aquest país 

En aquest punt voldria aprofitar per fer una sèrie de reflexions més 

subjectives d’un caire més social. Tenim alguns horitzons possibles, però els 

més probables (Horitzó 1 i 2) són els que indiquen una baixada important 

de la construcció amb unes conseqüències econòmiques que estan per 

veure, però que poden ser bastant destacables. 

Hi ha un altre horitzó, l’horitzó 4, que ens indica que es pot no parar la 

construcció, però aquesta previsió implica que es multiplica per 2 ó 3 la 

immigració que ara hi ha, en només 8 anys. Si fins ara n’han arribat 

900.000 en 8 anys, doncs n’haurien d’arribar 2,4 milions més en només 8 

anys més. I per tant és un horitzó que pot suposar problemes socials 

d’integració i d’acceptació d’una immigració encara molt més important que 

la que hi ha hagut fins ara. Tots els especialistes en immigració coincideixen 

a afirmar que s’ha d’evitar la creació de guetos urbans, i quan la immigració 

és molt important, sembla molt difícil evitar-ho i integrar aquests 

nouvinguts en el teixit cultural existent. 

L’horitzó 3 seria un entremig entre l’horitzó 1 i 2, amb conseqüències 

mixtes: baixada de la construcció (no tant alta) i immigració creixent. 

Per tant, qualsevol dels horitzons ens indica problemes importants pel 

nostre futur més proper. Bé de tipus econòmic o de tipus social.  

A tots els països europeus s’observa una baixada de la natalitat a partir de 

la crisi del petroli dels 70’s, però a tots ells excepte a Espanya (i Alemanya 

que comentem després), la natalitat no baixa excessivament ni de forma 

molt perllongada. A la majoria d’aquests països ja fa anys que apliquen 

mesures de promoció de la natalitat. A Holanda o al Regne Unit, per cada fill 

que es té, es pot rebre una subvenció d’uns 300-400€ mensuals. I a la resta 

de països de l’entorn, les fórmules són diferents però sempre molt més 

quantioses que al nostre país. 

 

Gràfic 4.7.a Piràmides de població de França i Regne Unit al 2007 
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Gràfic 4.7.b Piràmides de població d’alemanya i Espanya al 2007 

 

Comentem el cas d’Alemanya, a grans trets, perquè és l’únic país que hem 

trobat que tingués un problema semblant al nostre. La resta de països 

europeus tenen una piràmide molt més suavitzada. Així doncs, té una 

baixada de la natalitat també important, i es produeix, a més, 10 anys 

abans que la nostra i per tant pot ser un avanç del que pot passar aquí. 

Però cal indicar també que aquesta baixada és lleugerament menys 

pronunciada a Alemanya (un 20% menys). I és ben sabut el que ha passat 

a Alemanya els darrers 10-15 anys: una certa recessió econòmica. Amb 

l’agravant que Espanya no té com Alemanya una economia sustentada amb 

una sòlida indústria (automobilísitica, etc.), sinó que s’ha basat molt en la 

construcció, que és precisament el que es preveu que baixi. Però bé, aquest 

és un anàlisi més propi d’economistes. Simplement voldria indicar que 

tenim una piràmide semblant a la d’Alemanya però amb un desfàs (retràs) 

de 10 anys, i que és ben sabut que l’economia alemanya dels últims anys 

no ha passat la seva millor època i que pot ser un precedent del que pot 

passar aquí. 

Continuem amb el tema de les mesures aplicades pels nostres governs. Al 

nostre país, quan es va començar a notar la baixada de natalitat, el govern 

del PSOE de González no va fer res. Durant el govern del PP, quan el 

problema s’anava accentuant cada cop més per la seva excessiva durada, 

es va voler seguir l’anomenada política neoliberal, segurament molt 

beneficiosa si s’aplica allà on s’ha d’aplicar, però de la que tothom coincideix 

a dir que no es pot aplicar en tot. Aquest concepte neoliberal es basa en la 

idea de que les lleis econòmiques s’autoregulen i que no fa falta que el 

govern intervengui. De pas, tot sigui dit, s’estalviaven molts i molts euros i 

a curt termini els resultats econòmics eren excel·lents. El govern de 

Zapatero ha començat a donar ajudes des d’aquest any, però el que es 
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dóna continua essent incomparable al que es dóna a països com Holanda o 

el Regne Unit. 

Donar ajudes per promoure la natalitat és una mesura amb resultats molt a 

llarg termini, es comencen a notar els resultats al cap de 20 anys. I a 

aquest país, la sensació que hi ha és que és una democràcia encara massa 

jove, només 30 anys després de 40 anys de dictadura. Els partits han estat 

pensant massa a terminis de 4-8 anys, programant guanyar les properes 

eleccions sense pensar en més enllà. És lògic pensar que quan una 

democràcia té més de 100 anys d’història, com a la majoria de països 

europeus, els partits saben que si no apliquen mesures responsables a llarg 

termini, ho acabaran pagant. Però en canvi quan la democràcia té només 30 

anys, no hi ha tanta consciència de les repercussions a llarg termini de les 

males mesures aplicades. 

Doncs tot sembla indicar que qualsevol dels horitzons possibles sembla 

presagiar problemes importants, de tipus econòmic o bé de tipus social. I 

tot degut a una falta de previsió dels polítics. 

 

El creixement econòmic espanyol 

I m’agradaria anar més enllà en aquestes reflexions. Espanya s’ha presentat 

davant del món com el miracle econòmic, com l’exemple a seguir per molts 

països, per les bones xifres macroeconòmiques mantingudes durant 20 

anys. Però hem de tenir en compte un factor que es passa per alt. Dins 

l’economia familiar i dins l’economia d’un país, els fills constitueixen una 

despesa important. Si en un país es redueix el nivell de natalitat fins a la 

meitat, durant 25 anys sostinguts, t’estalviaràs molts de diners en els 

pressupostos d’educació i en molts altres d’indirectes: sanitat,... Tant des 

del punt de vista de l’Administració com des del punt de vista de la família. 

Els fills, fins que no sobrepassen els 20 anys de mitjana, no produeixen res, 

a curt termini només signifiquen despesa pel país i per la família.  

A aquest factor s’hi podria afegir l’entrada al món laboral del babyboom a 

partir de començaments del 90’s, que representava mà d’obra barata i molt 

qualificada (Els percentatges d’universitaris a Catalunya i Espanya van ser 

durant molt temps més alts que els de la resta de països europeus). Aquest 

factor també demogràfic pot haver ajudat també al “bon fer” de l’economia. 
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Ignorem fins a quin punt poden haver afectat aquests factors a l’economia 

del país, però que hi han afectat sembla evident. L’entrada a la CEE l’any 

1986, amb les corresponents subvencions, també hi va ajudar, 

evidentment, però a d’altres països que hi han entrat no els ha beneficiat 

tant com a nosaltres, per tant no pot ser l’única raó determinant. El turisme 

europeu que cada any vé a les nostres costes també ha contribuït a 

sustentar l’economia del país, però tampoc pot ser el factor determinant, 

perquè aquest ingrés de divises ja era ben manifest als anys 60’s i 70’s i en 

aquells moments encara no es parlava d’aquest èxit econòmic. I finalment, 

suposar que aquest creixement accelerat de l’economia ha estat gràcies als 

nostres ministres d’economia i al nostre món empresarial en general, 

perquè son més llestos que els de la resta de països del nostre entorn, em 

sembla, sincerament, ben poc realista.  

Serà en els propers anys que podrem comprovar si aquest miracle econòmic 

es deu al suposat bon fer dels nostres ministres d’economia i les nostres 

empreses, o bé si més aviat ha estat una pujada insostenible deguda a un 

absolut desinterès per la natalitat i la demografia. El temps ho dirà, però 

m’inclino més aviat per la segona opció. 

Tinc la sensació que en els propers anys, les noves generacions ens 

sentirem d’alguna manera enganyades pels nostres polítics dels darrers 20 

anys. Mentre aquest “miracle econòmic espanyol” ha durat, els nostres 

ministres d’economia no han parat de rebre elogis a nivell internacional 

(teníem fins fa poc a Rodrigo Rato al capdavant del FMI). Però és possible 

que un moment o altre ens adonem que han sigut uns resultats econòmics 

poc sòlids suportats en una política insostenible a llarg termini: no tenir fills 

per tenir menys despesa, durant més de dues dècades. 

Al llarg de la història, Espanya i els espanyols han sigut conscients del seu 

retràs econòmic respecte els altres països europeus. Però en els darrers 30 

anys, Espanya ha fet un canvi importantíssim a nivell econòmic, a ulls dels 

països del nostre entorn, i fins i tot aquest acomplexament s’ha tornat 

gairebé supèrbia a nivell internacional en alguns casos (recordi’s algunes 

actituds de l’ex-president José Mª Aznar), amb una seguretat basada en ser 

dels països amb millors xifres de creixement econòmic durant més d’una 

dècada.  
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Però potser no tardarem a tocar de peus a terra, i veurem que el “miracle 

econòmic” ha sigut degut a unes circumstàncies excepcionals, transitòries i 

insostenibles. I que certament hem progressat en les dues darreres 

dècades, però no tant com ens pensàvem.  

Poden semblar subjectives i agosarades aquestes reflexions, però només fa 

falta fer una ullada a la nostra “irregular” piràmide de població, al capítol 1, 

única a nivell mundial per la seva forma, i veure també a la piràmide no 

només una taula de dades abstractes, sinó una realitat humana al darrera: 

el nostre capital humà. I crec que llavors és inevitable entendre que alguna 

mena de canvi està per venir. 

 



LA RELACIÓ ENTRE LA DEMOGRAFIA I EL PREU DE L’HABITATGE 

 

Andreu Canals Butcher 

 

103

4.6 Conclusions sobre les previsions de futur 

Com vam comentar a la introducció, és difícil assegurar quin és l’escenari 

més probable, però vista la forma de la piràmide, el que és molt més fàcil 

d’indicar és el que pot durar aquest nou cicle del món de la construcció al 

nostre país. El moment de mínima demanda serà entre l’any 2027 i el 2037, 

abans no. El que volem dir és que si a l’any 2015 la construcció es 

comprova que té una tendència negativa, tot indica que serà encara pitjor 

al cap de 15 anys més. Com hem dit també, la immigració pot suavitzar el 

fenomen, però és molt difícil que pugui arribar a anul·lar aquest efecte.  

En aquestes conclusions també ens hem basat en el creixement habitual del 

preu de l’habitatge d’altres països del nostre entorn, com Holanda o 

Alemanya, molt més moderat que el nostre. 

Per tant, si bé no podem preveure quin dels escenaris es produirà, sí que 

podem afirmar el següent: 

• Inici, a partir del 2007, d’un nou cicle econòmic en el sector de la 

construcció d’habitatges. 

• Aquest nou cicle implica, com a mínim, un cert ralentiment de la 

construcció, més o menys important segons les circumstàncies. 

• Aquest nou cicle serà de llarga durada (uns 20 anys). 

• Si la construcció no baixa excessivament, el més probable és que es 

produeixi: 

o Un creixement de la població immigrada encara més important 

del que hi ha hagut fins ara per arribar en poc temps a un 

nombre d’immigrants del 50 al 100% de la població autòctona.  

o O bé un creixement de la població immigrada més moderat tot 

i que sempre creixent, combinat amb l’arribada molt notable 

d’immigrants de països desenvolupats (p.ex. Europa 

occidental). 
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4.7  Taules de càlculs i de resultats dels diferents escenaris de futur 

Tot seguit mostrem una taula per cada escenari, en la que hi ha els càlculs 

realitzats i els resultats numèrics. 
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Europeus 
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Deman 
da 

Cat+Estr

Preu 
afectat per 

poder 
adquisitiu 
(€/m2)

Increment 
Riquesa. 

Increment 
PIBReal= 

2,5%

Preu  
Esperat 
(€/m2)

Preu d'un 
pis de 
70m2

Increm
ent 

Anual 
del Preu 
del m2

DC iD
DE=DE(i-
1)+iD(i) f

D=DC+f*
DE

P=0,146*e
xp(0,0000

95*D)

R(i)=R(i-
1)*(1+2,5

%) PR=P*R P70=PR*70 iP
2002 96.569   1.274 1.355 94.864
2003 97.058   1.942 1.543 107.996 13,8%
2004 97.654   2.810 1.805 126.329 17,0%
2005 97.645   3.322 2.012 140.812 11,5%
2006 97.688   834 4.156 1,00 100% 2.254 157.780 12,1%
2007 97.568   615 4.771 1,00 102,5% 2.382 166.740 5,7%
2008 97.173   400 5.171 1,00 102.344 2.310 105,1% 2.427 169.906 1,9%
2009 96.594   600 5.771 1,00 102.365 2.315 107,7% 2.493 174.506 2,7%
2010 95.873   475 6.246 1,00 102.118 2.262 110,4% 2.496 174.748 0,1%
2011 95.011   350 6.596 1,00 101.607 2.155 113,1% 2.438 170.671 -2,3%
2012 94.023   225 6.821 1,00 100.844 2.005 116,0% 2.325 162.760 -4,6%
2013 93.035   100 6.921 1,00 99.955 1.843 118,9% 2.191 153.394 -5,8%
2014 91.636   100 7.021 1,00 98.657 1.631 121,8% 1.987 139.077 -9,3%
2015 90.238   100 7.121 1,00 97.359 1.442 124,9% 1.801 126.096 -9,3%
2016 88.840   100 7.221 1,00 96.061 1.276 128,0% 1.633 114.327 -9,3%

2027 77.934   1.100 8.321 1,00 86.255 505 168,0% 848 59.382

913.757      =E(2007)
1.363.866   =DE(2015)*E(2007)/DE(2007)
1.593.708   =DE(2027)*E(2007)/DE(2007)Total Estrangers 2027:

Total Estrangers 2015:
Total Estrangers 2007:

HORITZÓ 1: Flux net d'entrada immigrants es modera (pq Construcció afluixa)

 
Taula 4.7.b Horitzó 2: Càlculs i Resultats 
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Any

Demanda 
Catalans 

(Any 
Anterior)

Increment 
Demanda 

Estrangers 
(Any 

Anterior)
Demanda 

Estrangers
Demanda 
Cat+Estr

Preu 
afectat per 

poder 
adquisitiu 
(€/m2)

Increment 
Riquesa. 

Increment 
PIBReal= 

2,5%

Preu 
Real 

(€/m2)

Preu d'un 
pis de 
70m2

Increm
ent 

Anual 
del Preu 
del m2

DC iD
DE=DE(i-
1)+iD(i) D=DC+DE

P=0,123*e
xp(0,0000

95*D)

R(i)=R(i-
1)*(1+2,5

%) PR=P*R
P70=PR*7

0 iP
2002 1.355
2003 1.543
2004 1.805
2005 2.012
2006 97.688   834 4.156 100% 2.254 157.780 10,2%
2007 97.568   615 4.771 102,5% 2.382 166.740 5,7%
2008 97.173   600 5.371 102.544  2.354      105,1% 2.474 173.148 3,8%
2009 96.594   700 6.071 102.665  2.382      107,7% 2.565 179.524 3,7%
2010 95.873   700 6.771 102.643  2.377      110,4% 2.623 183.637 2,3%
2011 95.011   700 7.471 102.482  2.341      113,1% 2.648 185.383 1,0%
2012 94.023   700 8.171 102.194  2.278      116,0% 2.642 184.907 -0,3%
2013 93.035   700 8.871 101.905  2.217      118,9% 2.635 184.433 -0,3%
2014 91.636   700 9.571 101.207  2.075      121,8% 2.528 176.974 -4,0%
2015 90.238   700 10.271 100.509  1.943      124,9% 2.426 169.817 -4,0%
2016 88.840   700 10.971 99.811    1.819      128,0% 2.328 162.950 -4,0%

2027 77.934   7.700 18.671 96.605    1.343      168,0% 2.256 157.919

913.757      =E(2007)
1.967.203   =DE(2015)*E(2007)/DE(2007)
3.576.101   =DE(2027)*E(2007)/DE(2007)

HORITZÓ 2: Flux net d'entrada immigrants segueix molt alt

Total Estrangers 2007:
Total Estrangers 2015:
Total Estrangers 2027:  

Taula 4.7.b Horitzó 2: Càlculs i Resultats 
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Any

Deman 
da Cata 

lans 
(Any 
Ante 
rior)

Deman 
da 

Estran 
gers

Població 
corres 
ponent 

d'Estran 
gers

Demanda 
Neces sària 

extra d' 
Estran gers 
d'Alt Nivell 

Adq.   

Població 
corresponent 

d'Estrangers d'Alt 
Nivell Adq.

Demanda 
Cat+Estr

Preu 
afectat per 

poder 
adquisi tiu 

(€/m2)

Increment 
Riquesa. 

Increment 
PIBReal= 

2,5%

Preu 
Real 

(€/m2)
Preu d'un pis 

de 70m2

Incre 
ment 
Anual 

del Preu 
del m2

DC
DE=DE(i-
1)+500

EB=DE* 
EB(2007)/D

E(2007)
DA=D-DC-

DE

EA=(25%/100%)
*(DA*EA(2007)/

DE(2007))

D=1/0,000
095*ln(P/

0,123) P=PR/R
R(i)=R(i-

1)*(1+2,5%) PR=P*R P70=PR*70 iP
2002 1.355
2003 1.543
2004 1.805
2005 2.012
2006 97.688 4.156 2.254 100% 2.254 157.780 10,2%
2007 97.568 4.771 913.757 2.324 102,5% 2.382 166.740 5,7%
2008 97.173 5.271 1.009.525 100 4.788 102.544 2.354 105,1% 2.474 173.148 3,8%
2009 96.594 5.771 1.105.293 300 14.365 102.665 2.382 107,7% 2.565 179.524 3,7%
2010 95.873 6.271 1.201.060 500 23.942 102.643 2.377 110,4% 2.623 183.637 2,3%
2011 95.011 6.771 1.296.828 700 33.519 102.482 2.341 113,1% 2.648 185.383 1,0%
2012 94.023 7.271 1.392.596 927 44.397 102.221 2.284 116,0% 2.648 185.383 0,0%
2013 93.035 7.771 1.488.364 1.154 55.276 101.960 2.228 118,9% 2.648 185.383 0,0%
2014 91.636 8.271 1.584.131 1.791 85.770 101.698 2.174 121,8% 2.648 185.383 0,0%
2015 90.238 8.771 1.679.899 2.428 116.264 101.437 2.121 124,9% 2.648 185.383 0,0%
2016 88.840 9.271 1.775.667 3.065 146.758 101.176 2.069 128,0% 2.648 185.383 0,0%

2027 77.934 14.771 2.829.113 5.597 267.994 98.301 1.577 168,0% 2.648 185.383 0,0%

913.757 =EB(2007)
            1.796.164   =EB(2015)+EA(2015)
            3.097.106   =EB(2027)+EA(2027)Total Estrangers 2027:

Total Estrangers 2015:
Total Estrangers 2007:

HORITZÓ 3: "Els Preus no baixen mai". Es considera entrada important d'Estrangers de Nivell Adquisitiu 
elevat.

 
Taula 4.7.c Horitzó 3: Càlculs i Resulta ts 
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Any

Deman 
da Cata 

lans 
(Any 
Ante 
rior)

Deman 
da 

Estran 
gers

Població 
corres 
ponent 
d'Estran 

gers

Demanda 
Necessària 

extra d' 
Estrangers 
d'Alt Nivell 

Adq.   

Població 
corresponent 
d'Estrangers 

d'Alt Nivell Adq.
Demanda 
Cat+Estr

Preu 
afectat 

per 
poder 
adquisi 

tiu 
(€/m2)

Increment 
Riquesa. 

Increment 
PIBReal= 

2,5%
Preu Real 
(€/m2)

Preu d'un 
pis de 70m2

Incre 
ment 
Anual 

del 
Preu 

del m2

DC

DE(i)=
DE(i-

1)+700

EB=DE*EB
(2007)/DE

(2007)
DA=D-DC-

DE

EA=(25%/100
%)*(DA*EA(20
07)/DE(2007))

D=1/0,00
0095*ln(P
/0,123) P=PR/R

R(i)=R(i-
1)*(1+2,5

%)

PR(i)=PR(i-
1)+11,4%*

PR(i-1) P70=PR*70 iP
2002 1.355
2003 1.543
2004 1.805
2005 2.012
2006 97.688 4.156 102.081 2.254 100% 2.254 157.780 10,2%
2007 97.568 4.771 913.757 102.406 2.324 102,5% 2.382 166.740 5,7%
2008 97.173 5.371 1.028.678 744 35.639 103.288 2.526 105,1% 2.654 185.765 11,4%
2009 96.594 5.971 1.143.600 1.605 76.851 104.170 2.745 107,7% 2.957 206.961 11,4%
2010 95.873 6.571 1.258.521 2.609 124.911 105.052 2.984 110,4% 3.294 230.575 11,4%
2011 95.011 7.171 1.373.442 3.752 179.652 105.934 3.244 113,1% 3.670 256.884 11,4%
2012 94.023 7.771 1.488.364 5.022 240.490 106.816 3.525 116,0% 4.088 286.194 11,4%
2013 93.035 8.371 1.603.285 6.293 301.328 107.698 3.832 118,9% 4.555 318.849 11,4%
2014 91.636 8.971 1.718.206 7.973 381.782 108.580 4.165 121,8% 5.075 355.229 11,4%
2015 90.238 9.571 1.833.128 9.653 462.235 109.462 4.527 124,9% 5.654 395.761 11,4%
2016 88.840 10.171 1.948.049 11.333 542.689 110.344 4.921 128,0% 6.299 440.918 11,4%

2027 77.934 16.771 3.212.184 25.342    1.213.477      120.047 12.309 168,0% 20.674 1.447.182 11,4%

913.757 =EB(2007)
        2.295.363   =EB(2015)+EA(2015)
        4.425.661   =EB(2027)+EA(2027)

HORITZÓ 4: Segueix increment Preu d'un11,4%. Entren estrangers europeus occidentals.

Total Estrangers 2007:
Total Estrangers 2015:
Total Estrangers 2027:  

Taula 4.7.d Horitzó 4: Càlculs i Resultats 
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5.  CONCLUSIONS 
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Reprenent el que afirmava a la introducció, els estudis de Mankiw, de Martin 

i de Neukirchen, els he trobat amb posterioritat a la realització del meu 

estudi. Quan vaig començar la tesina, vaig estar buscant força, i en aquells 

moments no vaig trobar res, potser el problema va ser que em vaig centrar 

més en una recerca del que hi havia publicat sobre el problema específic 

català o espanyol. I d’aquí sí que es pot afirmar amb més seguretat que no 

es troba cap estudi semblant. 

Si he de ser ben sincer, he de dir que tampoc no m’importava molt no 

trobar massa informació al respecte, perquè tampoc no volia veure’m 

excessivament influenciat per altres visions. Tot i no considerar-me cap 

expert en aquests temes, considero que tinc una visió bastant diferent a la 

que es porta en aquest tema, i tot i haver-me convenientment llegit les 

perspectives habituals sobre el tema, no volia trencar una visió menys 

influenciada i més creativa, que a vegades fa falta per fer noves 

aportacions. La sorpresa va ser agradable al comprovar que els resultats 

estadístics eren bastant millors del que m’esperava, i no només això, sinó 

que amb posterioritat al meu estudi, he comprovat que més enllà de les 

fronteres d’aquest país, hi ha hagut altres estudis que han arribat a 

conclusions similars.  

Per tant, un cop vistos aquests altres estudis realitzats als Estats Units i a 

Austràlia, em fa veure que hi ha hagut precedents en aquesta idea, però 

que les aportacions de la tesina segueixen sent ben necessàries. Mostro 

quines han sigut: 

• Confirmar que les hipòtesis de Mankiw es compleixen a Catalunya. 

Cal indicar que la piràmide de població de Catalunya té el fenomen 

babyboom més accentuat que a qualsevol altre país, i per tant els 

efectes aquí es noten més. 

• Arribar a un nivell de precisió més elevat en l’ajust lineal de l’equació 

gràcies a l’aplicació dels coeficients per edat, que serveixen per donar 

més pes a la població en edat d’emancipar-se. I per altra banda, 

gràcies a haver utilitzat una sèrie bastant més llarga de dades que 

qualsevol estudi precedent, una sèrie que arriba fins a l’any 1920. 

• Ajudar a estendre una idea, la de relacionar demografia amb preu de 

l’habitatge, que als Estats Units o a Austràlia potser la tenen més 

clara, però que en aquest país brilla per la seva absència. 
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• Ajudar a estendre la idea de que el fenomen babyboom i la posterior 

davallada dràstica de naixements és un fenomen al que les 

administracions competents li haurien de donar molta més 

importància de la que se li dóna. Ara haurà estat el problema per 

trobar una vivenda a un preu assequible per part de molts 

“babyboomers” nascuts als 70’s, fa un temps enrere van ser les 

dificultats per entrar al mercat laboral amb els corresponents 

contractes precaris. I més endavant serà algun altre problema, 

segurament previsible si es vol entendre el fenomen babyboom amb 

la importància que realment té. I torno a recordar aquí que no es 

troba cap altra piràmide de població amb una irregularitat tant gran 

com la nostra, i per tant, si a qualsevol altre país se’ls hi presenten 

problemes conseqüència de les variacions demogràfiques, aquí 

segurament seran encara més accentuats. Els diferents governs han 

fet ben poca cosa per prevenir les conseqüències d’aquest fenomen 

demogràfic, i tot i que els principals problemes ja han anat passant, 

encara queden alguns per resoldre, i més val tard que mai. 
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