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IV. EL MERCAT DE L’HABITATGE.

COM ÉS EL MERCAT DE L’HABITATGE A LA CIUTAT DE BARCELONA? I DE QUINA MANERA 
DONA RESPOSTA A LES NECESSITATS D’ALLOTJAMENT DE LA POBLACIÓ?

 
 El context actual, ve marcat després d’una dècada de boom immobiliari (1996-2007) i dels 
posteriors anys de la crisi financera internacional (2007), a on el MERCAT DE L’HABITATGE a l’Àrea 
metropolitana de Barcelona, a Catalunya i al conjunt de l’Estat en general, va experimentar un intens i 
accelerat canvi de tendència. El descens de les transaccions de compravenda i la contracció significativa 
dels preus. Aquesta evolució, ens ha amagat que, simultàniament s’ha anat produint un increment del 
nombre de contractes de lloguer.

 Les FORMES D’ACCÉS A L’HABITATGE han entrat en una altra etapa històrica al nostre país en 
gran manera diferent de la majoritària de la segona meitat del Segle XX: és i serà cada cop més difícil 
l’accés a la propietat -per raons de preu i de finançament- però també, han canviat de forma clara les 
formes de contractació, la llargada dels contractes i la mobilitat laboral, i la mentalitat en relació a la 
tinença de l’habitatge.

La recuperació de les transaccions de compravenda, continua el predomini dels contractes 
de lloguer, que s’han estabilitzat.

 A l’Àrea metropolitana de Barcelona si l’any 2005 s’havien realitzat 51.320 transaccions de 
compravenda d’habitatges, L’any 2013 se’n varen fer 16.164, menys d’una tercera part. En canvi, els 
nous contractes de lloguer es varen més que duplicar en el mateix període, i van passar de 33.445 l’any 
2005 a 71.795 l’any 2013.

V. PROBLEMES DE PERMANÈNCIA, ACCÉS I MANTENIMENT.

QUIN NIVELL DE SATISAFACCIÓ DE LES NECESSITATS RESIDENCIALS TÉ LA POBLACIÓ 
ACTUAL?

 
 Després d’un període de cinc anys, iniciat el 2008, d’intensa destrucció d’ocupació, des de l’any 
2013 s’ha revertit la tendència i s’acumulen quatre anys de creació neta d’ocupació. Així per exemple, 
a Barcelona ciutat la taxa d’atur registrat ha passat del 14,62% en el 2012 al 10,27% en el 2016. En la 
resta de l’Àrea metropolitana de Barcelona i de la demarcació de Barcelona, la evolució també ha seguit 
una evolució paral·lela.

 Aquests INDICADORS GENERALS mostren millores en l’evolució del mercat de treball, en el 
creixement del PIB dels darrers anys i les millores d’evolució d’ocupació i l’atur, però que no s’han 
traslladat a una millora generalitzada en aspectes tan essencials com l’ATUR DE LLARGA DURADA, 
encara es situa l’any 2016 en el 45,8% a la ciutat de Barcelona i el 43% a la resta de l’Àrea metropolitana; 
la INESTABILITAT LABORAL, la major part dels contractes continuen essent temporals (86,2% a 
Barcelona i 86,5% a la resta de l’ÀMB); i les CONDICIONS SALARIALS, continuen estancades després 
dels retrocessos acumulats durant els anys de la crisi econòmica. L’impacte d’aquestes dinàmiques 
oposades, tenen en conseqüència, una translació en la satisfacció de les NECESSITATS RESIDENCIALS 
de la població.

Les creixents dificultats per fer front a les despeses de l’habitatge.

VI. POLÍTIQUES.

QUINES POLÍTIQUES PODEM DESENVOLUPAR PER FOMENTAR EL DRET A L’HABITATGE 
DIGNE?

 El funcionament d’un sistema residencial, i en conseqüència la satisfacció de les necessitats 
d’habitatge de la població, està estretament condicionat per les polítiques que s’hi desenvolupen. En 
aquest sentit, les POLÍTIQUES no són, tan sols, una eina per intentar solucionar les problemàtiques 
derivades del funcionament del mercat sinó que, són, per elles mateixes, el principal pilar per FOMENTAR 
EL DRET A L’HABITATGE DIGNE de la població d’una manera activa.

El punt de partida: un parc d’habitatge per destinar a polítiques socials molt reduït.

 En el camp de les polítiques, la manca de parc d’habitatge per destinar a polítiques socials és un 
dels principals dèficits als quals s’ha de fer front. Per exemple, a Barcelona, segons dades del Cens de 
2011, tan sols 13.327 habitatges, l’1,95% del parc, era “cedit o a baix preu”, xifra que és pràcticament 
coincident amb el parc públic de la ciutat l’any 2016, 11.177 habitatges, l’1,63% del parc.

 Aquesta realitat contrasta amb la de la majoria de països del nostre entorn, on el pes del parc 
d’habitatge destinat a polítiques socials és molt superior.

 En definitiva, podem dir que durant els darrers anys de la crisi s’han compensat els diferents 
segments del mercat, amb caiguda de les compravendes i pujada de les operacions de lloguer. I, a més, 
malgrat la menor consideració que se li dona, el mercat del lloguer enregistra una activitat contractual 
molt superior a la de les operacions de compravenda. 
 
 En concret, si es comparen totes dues fonts de dades, l’any 2016 a Barcelona el 71,7% de les 
operacions eren contractes de lloguer i el 28,3% restant eren transaccions de compravenda.

 Predomini de les compravendes realitzades per persones físiques espanyoles, amb 
tendència a l’augment de les persones jurídiques.

 La principal idea que se’n pot extreure és que, malgrat que el tipus de comprador predominant 
és la persona física nacional, des de l’any 2014 s’ha produït un descens del seu pes en el conjunt de 
les operacions, especialment a la ciutat de Barcelona i a la resta de municipis de l’Àrea metropolitana. 
Aquesta pèrdua de pes, i aquesta seria la segona qüestió a destacar, ha anat a parar pràcticament de 
manera íntegra cap a un increment del pes de les operacions de compravenda realitzades per persones 
jurídiques.

 Cal recordar, que aquesta distribució del pes de les operacions de compravenda s’ha produït en 
un context d’increment generalitzat d’aquest segment del mercat, de tal manera que, en valors absoluts, 
tots tres tipus d’adquirent han augmentat el seu volum d’operacions.

Les fortes pujades en el preu mitjà de l’habitatge.

 El canvi de tendència en la demanda de l’habitatge ha tingut un impacte molt notable en ELS 
PREUS, amb tensions força assenyalades, tant en el mercat de compra d’obra nova o de segona mà, 
com en el de lloguer.

 A la ciutat de Barcelona, el segment de l’obra nova ha experimentat durant aquests tres anys 
(1T 2014 - 2T 2017) un increment del 32%, dels 3.050,3 €/m2 construït als 4.488,3 €/m2. La variació 
dels preus escripturats de l’habitatge de segona mà ha estat molt més pronunciada, del 26%, dels 
2.641,5 €/m2 als 3.571,4 €/m2. El segment del lloguer ha mantingut una dinàmica creixent sostinguda 
i ininterrompuda durant tot el període, a mig camí entre l’obra nova i la de segona mà, ja que s’han 
apujat un 22%, dels 674,9 € mensuals als 865 €.

 La principal conclusió seria que fins el 2017 els preus de venda d’obra nova es trobarien un 
18,9% per sota del valor que registraren l’any 2008. Al seu torn, amb els preus de venda de segona mà 
encara existiria un marge superior (27,3%). Ara bé, en el segment del lloguer, l’any 2017 s’han superat 
els preus màxims històrics.

La diversitat de preus en el territori metropolità.

 En efecte, a la ciutat de Barcelona els preus mitjans dels tres segments del mercat (obra nova, 
segona mà i lloguer) se situen molt per sobre dels registrats a la resta d’àmbits territorials.

Preu mitjà de l’habitatge. 
Obra nova. (€/m2 construït)

1. Les Corts - 7.193,3
2. Ciutat Vella - 6.293,8
3. Eixample - 5.751,4
4. Sarrià-Sant Gervasi - 4.438,4
5. Sants-Montjuïc - 3.688,0
6. Sant Martí - 3.197,3
7. Sant Andreu - 3.063,6
8. Gràcia - 2.991,4
9. Nou Barris - 2.848,5
10. Horta-Guinardó - 2.296,3

Preu mitjà de l’habitatge. 
Segona mà. (€/m2 construït)

1. Sarrià-Sant Gervasi - 5.054,8
2. Les Corts - 4.141,5
3. Ciutat Vella - 4.139,8
4. Eixample - 3.964,9
5. Gràcia - 3.823,9
6. Sant Martí - 3.550,7
7. Sants-Montjuïc - 2.847,9
8. Sant Andreu - 2.693,0
9. Horta-Guinardó - 2.566,9
10. Nou Barris - 2.227,4

Preu mitjà de l’habitatge. 
Lloguer. (€/mes)

1. Sarrià-Sant Gervasi - 1.226,8
2. Les Corts - 1.043,4
3. Eixample - 987,6
4. Gràcia - 859,4
5. Sant Martí - 827,6
6. Ciutat Vella - 815,3
7. Sants-Montjuïc - 754,5
8. Sant Andreu - 695,5
9. Horta-Guinardó - 695,0
10. Nou Barris - 605,7

 Un primer indicador, s‘obté de considerar la 
incidència que tenen les despeses de l’habitatge en 
les economies familiars. 

 Les despeses destinades al pagament de 
l’habitatge representen l’any 2016 el 21,3% de les 
rendes de les famílies de l’AMB. En el cas de la ciutat 
de Barcelona aquest arriba al 24,2%.

 Ara bé, el més remarcable és que l’impacte que té l’habitatge sobre la renda és molt superior 
entre les llars amb menors ingressos. Així, l’any 2016, a l’Àrea metropolitana de Barcelona les llars amb 
ingressos inferiors a 9.000€ han de destinar el 64,4% d’aquests a fer front a les despeses de l’habitatge, 
mentre que les llars amb ingressos entre 19.000 i 24.999€ han de destinar un 21,9% i, les llars amb 
ingressos superiors a 35.000€ destinen tan sols un 9,2% de les seves rendes al pagament de l’habitatge. 
Fent números aproximats, això vol dir que les llars amb ingressos inferiors a 9.000€ els romandrien poc 
més de 250€ per afrontar la resta de despeses mensuals.

 L’altre indicador clau de dificultat econòmica en l’habitatge és la taxa de sobrecàrrega que indica 
el percentatge de població que viu en llars que han de destinar més d’un 40% dels seus ingressos 
al pagament de les despeses de l’habitatge - que comprenen el pagament de l’habitatge i el dels 
subministraments bàsics associats -. Aquest és un indicador de gran rellevància.

 Es pot afirmar que és el resultat de dècades d’aplicació d’unes polítiques orientades al creixement 
del segment de compravenda en detriment del lloguer, tant en el mercat lliure com en el protegit.

 A més, durant els darrers anys, com a conseqüència del descens de l’activitat edificatòria, en part 
degut a les dificultat de finançament de les administracions públiques, i en part degut a la desaparició 
d’aquestes polítiques del catàleg d’instruments inclosos en els plans d’habitatge estatals, les unitats 
produïdes d’habitatge protegit s’han situat en valors històricament baixos.

 Dues formes alternatives que tenen les administracions públiques per a incrementar els parcs de 
lloguer social i protegit de la ciutat són:

• d’una banda, la NEGOCIACIÓ PER A L’OBTENCIÓ D’HABITATGES BUITS cedits per les entitats 
financeres. És interessant recollir l’experiència tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Ajuntament 
de Barcelona que havia culminat a mitjans de l’any 2017 amb l’obtenció de 4.260 habitatges de 
cessió temporal d’entitats financeres i de la SAREB.

• d’una altra, la COMPREVENDA D’HABITATGES EXISTENTS. Pel que fa a la compra directa 
d’habitatges, per part de les adiministracions públiques o per part d’entitats socials de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió, el fet de disposar a Catalunya d’una normativa que obliga les entitats 
financeres a sotmetre totes les operacions de venda d’habitatges provinents d’execucions hipotecàries 
als drets de tanteig i retracte, està permetent en la mesura de les possibilitats pressupostàries i de 
finançament, anar adquirint habitatges de l’estoc d’aquestes entitats.

 Altres mesures com: el PLA PEL DRET A L’HABITATGE DE BARCELONA, 2017-2026, a més de 
la diagnosi de la situació de l’habitatge a la ciutat, planteja els objectius de construcció de 14.039 nous 
habitatges de protecció oficial, especialment de lloguer que es podran fer sobre sòls públics i els que 
hauran de provenir de privats sobre reserves de sòl per a habitatges protegits. O bé, el PLA TERRITORIAL 
SECTORIAL D’HABITATGE (PTSHC), en fase d’avantprojecte, estableix l’obligació d’arribar a assolir en 
un període de 15 anys, un parc d’habitatges destinats a polítiques socials, del 15% del parc d’habitatges 
principals dels municipis amb demanda forta i acreditada.

Les estratègies per lluitar contra una exclusió residencial creixent.

 Les dificultats d’accés a l’habitatge i l’elevat endeutament de la població, combinades amb 
l’impacte social de la crisi econòmica i les restriccions pressupostàries, han donat lloc a un assenyalat 
increment de les situacions d’EXCLUSIÓ SOCIAL.

 A títol d’exemple assenyalem l’activitat de la Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER) de 
Barcelona que, en la seva comesa de prevenció i atenció a desnonaments, ha passat de 679 unitats 
familiars ateses l’any 2014 a 1.574 l’any 2016, el que mostra, d’una banda, una intervenció més gran 
des de l’administració pública, però, per altra banda que la problemàtica del cost sobre l’habitatge, lluny 
de moderar-se, segueix incrementant-se.

Les dificultats per mobilitzar el parc d’habitatge privat sense ús.

 A més de la promoció d’habitatge amb algun règim de protecció, les administracions estan 
treballant en actuacions adreçades a mobilitzar el parc d’habitatge privat, principalment aquell que es 
troba buit.

 Cal destacar les actuacions que molts ajuntaments han engegat per mobilitzar el parc d’habitatges 
buit de GRANS TENIDORS provinent de processos de desnonaments o provinent de promocions no 
comercialitzades. Com per exemple, l’aplicació de les sancions que permet la llei 18/2007 del dret a 
l’habitatge, l’aplicació de l’Impost sobre habitatges buits o l’aplicació de les expropiacions de l’ús dels 
habitatges buits que consten en el Registre d’habitatges buits de la Generalitat.

 Així  mateix, cal esmentar els esforços per mobilitzar parc d’habitatges de PETITS TENIDORS 
bé sigui mitjançant la seva cessió a les administracions públiques o a entitats sense ànim de lucre, bé 
mitjançant la intermediació entre privats.

Els ajuts: l’esforç de les administracions locals.

 Juntament amb les polítiques adreçades a incrementar el parc destinat a polítiques socials, 
cal destacar els AJUTS de les administracions públiques destinats al pagament de l’habitatge i a la 
rehabilitació.

 L’any 2016, s’estima que el 27,9% de la població UE-28 viu en llars en lloguer a preu de mercat 
gasten més del 40% dels seus ingressos disponibles en habitatge. A la ciutat de Barcelona el percentatge 
de població que viu en habitatges de lloguer i destina més del 40% dels seus ingressos disponibles al 
pagament de l’habitatge és del 40,8%, a l’Àrea metropolitana de Barcelona és del 41,3%.

 Si es mira l’evolució durant els darrers anys es pot apreciar, a més, el notable increment de la taxa 
de sobrecàrrega de la població que viu en habitatges de lloguer. Així, a la ciutat de Barcelona aquesta 
taxa ha experimentat un increment de set punts, ja que l’any 2011 es situava en el 33,5% i el 2016 
arriba fins el 40,8%. En altres paraules, quatre de cada deu persones que viuen de lloguer ho fan en llars 
que han de destinar més del 40% dels seus ingressos per pagar les despeses de l’habitatge.

Les persistent dificultats d’accés a l’habitatge.

 Els problemes d’accés, molt presents durant el darrer episodi de bombolla immobiliària (1996-
2007), s’han estès i es situen, no  només en el segment de la compravenda, sinó també en el segment 
del lloguer. Com ja s’ha vist, els preus mitjans del lloguer s’han incrementat entre el 25% i 30% en 
els darrers 3 anys. Això, contrasta, amb uns salaris mitjans que es troben congelats, després d’anys de 
descensos, i amb la persistència elevada d’una taxa d’atur i de temporalitat que afecta especialment a la 
població jove, precisament aquella qui ha d’accedir al habitatge per primer cop.

 Així, a la ciutat de Barcelona una llar hauria de disposar d’uns ingressos de 2.851,54€ nets al mes 
per no haver de destinar-ne més del 30% - el que es considera per diversos organismes internacionals 
el llindar màxim recomanable - al pagament d’un habitatge de lloguer a preu mitjà. A la resta de l’Àrea 
metropolitana de Barcelona aquests ingressos s’haurien de situar en 2.224,30€ mensuals. 

1. Sarrià-Sant Gervasi - 4.015,7
2. Les Corts - 3.417,2
3. Eixample - 3.242,6
4. Gràcia - 2.841,7
5. Sant Martí - 2.768,9

6. Ciutat Vella - 2.697,1
7. Sants-Montjuïc - 2.458,8
8. Sant Andreu - 2.261,7
9. Horta-Guinardó - 2.301,3
10. Nou Barris - 2.034,6

Lleuger descens dels desnonaments i predomini dels motivats per l’impagament del 
lloguer.

 En concret, l’any 2016 es van executar 2.691 
desnonaments a la ciutat de Barcelona, el que 
representa 1,67 desnonaments per mil habitants. 
Certament, es pot apreciar un descens moderat des 
dels 3.289 desnonaments executats el 2013, quan 
es va arribar al punt més alt.

 Amb tot, cal tenir en compte que en només 
quatre, anys s’han executat 12.322 desnonaments 
a la ciutat, o dit d’una altra manera, 1 de cada 55 
llars de la ciutat ha perdut l’habitatge on vivien per 
no poder fer front al pagament de les despeses.

 Una segona idea a destacar en relació als desnonaments, és la presència majoritària de processos 
vinculats a l’impagament del lloguer i no tant a l’hipoteca, sobretot a la ciutat de Barcelona. Així, l’any 
2016 dels 2.691 desnonaments executats a la capital, 2.285, el 84,9%, van ser de llogaters i tan sols 
332, el 12,3%, van ser de propietaris.

 Enfront aquesta tendència de millora, hem d’advertir d’un risc que plana sobre els contractes de 
lloguer social en el futur. En efecte, aquests tipus de contractes que han anat contractant les entitats 
financeres per complir la normativa de Catalunya estan arribant a la seva data límit; aquest fet unit a 
l’important canvi de mans d’aquests habitatges - fons d’inversió internacionals -, ens aboca a un escenari 
d’alt risc per a les llars que hi estan residint, ja que podem assistir a una nova onada de desnonaments.

L’increment de demandants d’habitatge protegit (HPO).

 Els ajuts al pagament de l’habitatge, es pot apreciar com, després d’uns anys d’assenyalat descens, 
des de el 2015 s’han recuperat. Ara bé, si s’entra amb detall del tipus d’ajuts al pagament de l’habitatge 
es poden observar tendències oposades.

 Un altre indicador que permet aproximar-se 
a les dificultats d’accés es pot trobar en el Registre 
de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. 
Certament, com sovint es reconeix, no totes les 
persones i famílies que no poden accedir a un 
habitatge digne estan inscrites em el Registre per 
situacions molt variades. Les dades mostren un 
continu creixement del nombre d’inscrits els darrers 
anys.

 Així, al conjunt de l’Àrea metropolitana 
de Barcelona entre el 2011 i el 2016 mentre les 
prestacions al lloguer s’han incrementat, els ajuts 
a la renda bàsica d’emancipació han caigut i s’han 
introduït, des de el 2012, els ajuts d’especial 
urgència.

 En aquest camp també cal destacar el reforç 
dels ajuts a la rehabilitació de l’habitatge per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, que ha passat de 1.924 
l’any 2014 a 12.337 l’any 2016, i l’AMB. Ambdues 
canalitzen la totalitat dels ajuts per a la rehabilitació 
del 2016.

[Imatge_Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir del Col·legi de Registradors.]

F4.4. Compravendes escripturades d’habitatges nous i usats segons el tipus d’adquiriment. Acomulal 2014-2017.

[Imatge_Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir del Col·legi de Registradors i Finanes dipositades a l’Incasòl.]

[Text_Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. Preu mitjà de l’habitatge.Obra nova. Segona mà. Lloguer. 2º Trimestre 2017.]

F4.5. Preu mitjà de l’habitatge. Obra nova, segona ,à i lloguer. Per àmbits territorials. Segon trimestre 2017.

[Imatge_Font: Ministeri de Foment, a partir del Consell General del Notariat i Secretaria d’Habitatge, a partir de les fiances dipositades a l’Incasòl.]

F4.1. Compravenda d’obra nova, compravenda de segona mà i contractes de lloguer. AMB. 2004-2016.

F5.1. Percentatge de la renda familiar destinada a les despeses de l’habitatge segons intervals de renda. Àrea metropolitana de Barcelona. 2016.

F6.1. Percentatge d’habitatge social a països Europeus i a l’Àrea metropolitana de Barcelona. 2001-2013.

F5.2. Taxa de sobrecàrrega de les despeses de l’habitatge comparada segons règims de tinença. (% població). Àmbits territorials i entorn europeu. 2016

F4.3. Nous contractes de lloguer per mil habitatnts. Àmbits territorials. 2004-2016.

[Imatge_Font: Ministeri de Foment, a partir del Consell General del Notariat i Secretaria d’Habitatge, a partir de les fiances dipositades a l’Incasòl.]

F4.2. Transaccions de compravenda per mil habitatnts. Àmbits territorials. 2004-2016.

[Imatge_Font: Idescat i ERMB: Enquesta de condicions de vida i habits de població, 2011.]
(1) A Espanya, “Habitatge cedit gratis o a baix preu”. (2) A França, “Habitatge públic de lloguer”.

[Imatge_Font: Housing Europe i INE, Cens de població i habitatges, 2011.]

[Imatge_Font: Per AMB, demarcació i Catalunya, INE i Idescat: Enquesta de condicions de vida 2016. Dades europees EU-SILC, 2016.]

* Convé saber que en el càlcul de les despeses de l’habitatge en propietat amb pagaments pendents, l’Eurostat inclou només els interessos de la hipoteca 
o el crèdit però no l’import destinat a l’amortització de capital, que es considera inversió; això redueix extraordinàriament el pes de la càrrega de compra i 
porta a engany sobre la situació real de l’esforç econòmic que estan fent les famílies que es troben en aquesta situació

F5.3. Ingressos necessàris per pagar un lloguer mitjà amb un esforç del 30%. Per districtes de Barcelona. 1er semestre 2017. (€ mensuals nets)

F5.4. Llançaments executats. Per àmbits territorials. 2013-2016.

F6.2. Ajuts al pagament de l’habitatge. Per àmbits territorials. 2011-2016.

F6.3. Ajuts al pagament de l’habitatge per tipus. AMB. 2011-2016.

[Text_Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.]

[Imatge_Font: Consell General del Poder Judicial.]

[Imatge_Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.]

F5.5. Persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges Protegits. Per àmbits territorials. 2012-2016.
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