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En aquest treball s’ha desenvolupat un marc teòric i pràctic per analitzar els principals factors
influents del preu de lloguer, anàlisi que es considera prou rellevant degut a la importància
d’aquest sector per la societat i per l’escassa literatura existent sobre el tema, especialment a
Espanya. En la primera part, s’han analitzant les característiques més significatives del mercat
de l’habitatge de lloguer, així com el seu comportament pel territori pel conjunt d’Espanya.
Espanya té una proporció relativament baixa de població que viu en habitatge de lloguer, però la
tendència dels darrers anys mostra que aquest mercat està en creixement. No obstant, depèn
en gran mesura de la comunitat autònoma i de les característiques de la població; ja que
tendeixen a llogar més els joves, els immigrants i les persones amb inestabilitat laboral. El preu
del lloguer divergeix molt segons el territori, i destaca l’elevada variabilitat del preu dins de les
províncies, entre els municipis. Així, es posa de manifest la complexitat del mercat d’habitatges
de lloguer, que evidencia una clara heterogeneïtat en la seva dinàmica pel territori. En aquest
context, en la segona part s’obté evidència empírica sobre els determinants socioeconòmics i
físics del preu del lloguer d’habitatges, amb Catalunya com àrea d’estudi. Segons el fidel saber i
enteniment de l’autora, aquesta és la primera investigació d’aquest tipus a Espanya. Així, es
realitzen dos models amb 592 municipis catalans: una regressió global pel mètode dels mínims
quadrats ordinaris (MQO) i una regressió ponderada geogràficament (GWR). La variable
dependent és el preu del lloguer mitjà mensual per metre quadrat de l’any 2018. Un punt clau
d’aquest treball és que es demostra que els preus del lloguer presenten heterogeneïtat espacial
i autocorrelació espacial, fets que indiquen que el comportament d’aquesta variable no és
constant pel territori i que el preu del lloguer presenta autocorrelació entre els municipis. Les
implicacions d’aquesta evidència són que, per aplicar polítiques públiques sobre el lloguer, s’ha
de tenir en compte que la resposta d’aquestes no serà igual a tot el territori; a més, al estudiar
les característiques del preu del lloguer d’un municipi, s’han de tenir en compte les dels municipis
propers. Els principals resultats indiquen que la renda, les externalitats, el creixement de la
població, el nombre d’habitatges arrendats, la densitat poblacional i el pes de la població
estrangera tenen un impacte positiu significatiu sobre els preus del lloguer. Tanmateix, les
variables que tenen un impacte negatiu significatiu són l’estat i l’edat mitjana dels edificis, el pes
de la població amb estudis baixos, la superfície mitjana dels habitatges i el pes de la població
llogatera. De les variables independents, es demostra que els impactes de la superfície mitjana
de la llar, les instal·lacions dels edificis, la densitat de població, el percentatge de població
estrangera i el de població llogatera presenten heterogeneïtat espacial; és a dir, que la seva
relació amb el preu del lloguer varia pel territori. A partir d’aquesta anàlisi, s’observen clares
diferències territorials en diversos determinants del preu del lloguer. Les zones on el preu és
menor són més influenciables a la pressió poblacional i a l’augment de l’oferta d’habitatges (IIE),
ja que disposen de menor demanda i tenen més marge de creixement. En canvi, les zones amb
preus elevats es caracteritzen per l’efecte crida com a centres económics. És a dir, el preu del
lloguer està més influenciat per la necessitat de viure a prop del centre de Barcelona per motius
laborals. Així, aquí un augment de la població estrangera impulsaria el preu del lloguer més que
a la resta del territori; mentre que un augment de la població llogatera el faria disminuir també
proporcionalment més. Això indica que en aquestes zones el fet de viure en un habitatge llogat
està més relacionat amb factors de pobresa.
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Abstract
Key words: Housing rents – Geographically weighted regression – Catalonia – Socioeconomic
factors – Spatial heterogeneity
Housing rents is an important component in the study of rental housing market, which is essential
for the society and economy of a regions; although little research examines this topic, particularly
in Spain. This project develops a theoretical and practical framework to analyze the main factors
influencing housing rents. The first part analyzes the main features of the rental housing market,
as well as its behavior within the Spanish regions. The proportion of tenants in Spain is relatively
low, although it follows a growing tendency. Nevertheless, this figure strongly varies according to
the region and the population; since tenants usually are young people, foreigners, and people
under unstable labor contracts. Housing rents also highly vary depending on the place, showing
high variability within provinces; highlighting the complexity of rental market and the spatial
heterogeneity of its distribution. In this context, the second part of the project presents empirical
evidence about the impact of socioeconomic and environmental factors in housing rents in
Catalonia. To the best of the author’s knowledge, this will be the first such investigation in Spain.
Then, geographically weighted regression (GWR) model and ordinary least squares (OLS) are
applied to 592 municipalities of Catalonia. The dependent variable is the monthly housing rent
(per m2) of each municipality. A key element of this project is the demonstration of spatial
heterogeneity and spatial autocorrelation of housing rents, so the behavior of this variable is not
constant in the region. Then, in order to design rental housing programs, policy makers should
take into account the fact that the response may not be equal around the region, plus the features
of a city would probably affect the housing rents of the nearest cities. The results show that
income, externalities, population growth, the number of rented households, population density
and the proportion of foreign population have positive significant impacts on housing rents.
Building physical condition, building age, proportion of low educated people, building area per
household and proportion of rental household have negative significant impact on housing rents.
Further, this project demonstrates that the impacts of building area per household, building interior
facilities, population density, the proportion of foreign population and the proportion of rental
household are spatially heterogeneous; in other words, their relationship with housing rents it is
not constant around the region. From this analysis, it is concluded that there are clear territorial
differences in several socioeconomic determinants of housing rents. Places where housing rents
are lower are more affected by population pressure and construction investment, since the
housing demand is lower and prices have more space to grow. Conversely, cities with higher
rents are highly demanded because of their effect as economic activity center. That is, housing
rents are higher because a lot of people need to live near the city of Barcelona or cities with high
economic activity. Then, an increase of foreign population in this place would boost housing rents
stronger than in the rest of the region; while an increase of rental population would decrease
housing rents also stronger than elsewhere. This indicates that in these cities the fact of living in
a rental household is more correlated with poverty factors.
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1. Introducció
El sector de l'habitatge té una gran importància en el desenvolupament econòmic i el benestar
social, a causa de que produeix un tipus de béns que, a més de ser considerats com a actius
d’inversió, són indispensables per a satisfer una necessitat bàsica dels individus com és la de
proporcionar un habitatge. Per tant, l’àmbit dels habitatges és objecte d'atenció destacada des
del punt de vista de la política econòmica i social. D’altra banda, el desenvolupament del mercat
del lloguer és clau per l’economia. Un mercat de lloguer més dinàmic i eficient facilita la mobilitat
geogràfica laboral i té una estreta relació amb els cicles econòmics. També té implicacions
importants en la formació dels preus dels habitatges i en els mecanismes d’ajust i transmissió
dels xocs en l’economia; ja que si predomina l’habitatge de propietat, els agents econòmics estan
més endeutats i, per tant, són més sensibles a les modificacions de la política monetària (Rubio,
M., 2011).
L'estructura del mercat de l'habitatge mostra que existeixen diferències importants entre països.
Les divergències són especialment marcades en termes del pes relatiu, eficiència i dinamisme
del sector del lloguer. Aquesta heterogeneïtat respon a múltiples factors; com per exemple
preferències culturals, fiscalitat, desenvolupament del mercat hipotecari, demografia i eficiència
de les institucions. La incidència d’aquestes divergències sobre les economies pot ser
significativa al condicionar els mecanismes d'ajust disponibles. (Rubio, M., 2011). No obstant, les
diferències en el comportament del mercat de lloguer i, en especial dels preus, també són
notables dins d’un mateix territori. Per exemple, el percentatge de població que viu de lloguer a
Espanya va des del 15,3 % de la població al País Basc fins al 40,7 % a les Illes Balears; mentre
que el preu del lloguer mitjà va des de 1,05€/mes/m2 al municipi de Quesa (València) fins a
13,24€ al municipi de Madrid.
Per aquests motius, és d’especial interès aportar recerca que ajudi a entendre millor el
comportament d’aquest mercat, que és bastant complex i divers, i que representa un component
essencial per la societat i per la seva economia. A Espanya, la proporció d’habitatges de lloguer
és relativament baixa, però s’espera que la tendència segueixi sent creixent els pròxims anys.
Per aquest motiu, la recerca sobre el mercat de lloguer és relativament baixa, sobretot en
comparació amb el mercat d’habitatges de compra. A més, fins fa poc no hi havia dades rigoroses
sobre el mercat de lloguer a Espanya, i s’utilitzaven les dades dels principals portals immobiliaris,
que presenten una fiabilitat estadística reduïda.
En aquest context, el Ministeri de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha fet públic
recentment, un índex de preus de lloguer d’habitatge, per primer cop. A partir de l’explotació de
la informació de fonts tributàries, principalment la continguda en les declaracions de l’Impost
sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF), realitzada pel Servicio de Estudios Tributarios y
Estadísticas de la Agencia Tributaria, s’han utilitzat les dades aportades per la pròpia Agència
Tributària i per la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda i la informació gràfica
de les ens territorials aportada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Així, segons el
coneixement de l’autora, aquest treball és el primer en presentar evidència basada en dades
oficials a Espanya. A nivell internacional, existeix una recerca més àmplia en aquest àmbit, però
en la majoria de casos es centra en els factors a nivell “micro”, és a dir, característiques
específiques dels habitatges, com el número d’habitacions, les instal·lacions de les que disposa,
etc. Hi ha poca recerca que analitzi l’impacte a nivell “macro”, com són els factors socioeconòmics
i de l’entorn; normalment per manca de dades.
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L’objectiu d’aquest treball és aportar evidència sobre els factors socioeconòmics i físics de
l’entorn que influeixen significativament sobre el preu del lloguer a Catalunya, incloent les
diferències territorials en l’impacte, la intensitat i la direcció d’aquests factors. Aquesta
aproximació es realitza a partir d’una estimació dels mínims quadrats ordinaris (MQO) i una
regressió ponderada geogràficament (GWR). L’estimació a través de la GWR permet diferenciar
els impactes dels factors determinants segons el territori, proporcionant un model que s’ajusta
millor a la realitat i permetent diferenciar en quines regions té impacte cada factor, i en quina
magnitud ho fa. En aquest treball es demostra que hi ha motius suficients per justificar que és el
mètode adient per aquestes dades. Tenint en compte aquests contexts i objectius, es pretenen
abordar les següents qüestions:
-

Quins factors influeixen significativament sobre el preu del lloguer?
La relació dels factors determinants amb el preu del lloguer és constant en tot el territori?
Existeix autocorrelació espacial en els preus del lloguer?

La resta del treball s’estructura de la següent manera. La primera part, que incorpora els capítols
2 i 3, realitza una anàlisi profunda del mercat del lloguer d’habitatges a Espanya, així com dels
factors potencialment influents. La segona part es centra en el cas d’estudi de Catalunya. El
capítol 4 detalla la metodologia utilitzada i justifica detalladament la conveniència dels models
utilitzats. El capítol 5 presenta els resultats obtinguts a través d’aquests models. El capítol 6,
finalment, conclou.

2. El mercat del lloguer d’habitatges a Espanya
2.1. Dinàmica en l’entorn europeu
La dinàmica del mercat del lloguer és peculiar en el cas d’Espanya ja que, en comparació amb
les principals economies de la zona euro, té una proporció inferior de la població que viu en
habitatges de lloguer. El gràfic 1 mostra les dades de l’Enquesta Europea d’Ingressos i
Condicions de Vida (EU-SILC) pel 2018, senyalant que Espanya té una taxa de població en
habitatges de lloguer relativament baixa, del 23,7 %; en comparació amb països com Suïssa
(57,5 %), Alemanya (48,5 %) o Àustria (44,6 %). Aquestes diferències poden estar determinades
per diversos factors: per exemple, Alemanya i Suïssa tenen una taxa de població immigrant
elevada, la qual acostuma a tenir preferència per l’habitatge de lloguer. A més, els països on
comprar un habitatge és més car i les lleis pel lloguer són favorables, la població acostumar a
llogar més.
Això no obstant, les dades de l’Eurostat mostren que, tot i que l’habitatge en propietat encara
predomina en general, el lloguer està guanyant cada cop més protagonisme. Així mateix, el gràfic
2 mostra les variacions de la taxa de població llogatera en punts percentuals pel període 20102018 als països de la zona euro. Per exemple, països com Islàndia, Dinamarca, el Regne Unit,
Irlanda o Grècia mostren algunes de les majors taxes de creixement del nombre de llogaters. La
tendència a l’alça de l’habitatge de lloguer s’observa clarament, ja que la majoria de països
incrementen aquesta taxa notablement, incloent Espanya (+3,5 punts percentuals). En el conjunt
d’Espanya, el nombre de llars en habitatge de lloguer va ser lleugerament superior als 3 milions
el 2018, mentre que el 2008 va ser de 2,4 milions. Cal remarcar que aquest creixement
s’accentua notablement a la majoria de països europeus si ampliem el període de referència al
2007.
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Gràfic 1. Proporció de població resident en habitatge de lloguer (%). Països UE, 2018

Font: Eurostat

Gràfic 2. Variació de la proporció de població en lloguer entre el 2010 i 2018 (punts percentuals)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eurostat (EU-SILC)
Un dels factors més importants del mercat del lloguer és, efectivament, el preu de l’habitatge de
lloguer. S’espera que les ciutats o les regions que ofereixen major demanda d’aquest bé -sigui
per la pressió poblacional, la disposició d’infraestructures de xarxa i transport, els serveis oferts
o una situació geogràfica privilegiada- tendeixin a tenir preus més elevats. El gràfic 3 mostra les
rentes mensuals mitjanes pel lloguer d’un habitatge, concretament de pisos de dues habitacions,
a les principals ciutats europees. Aquest rànquing l’encapçalen ciutats com Londres
(2.350€/mes), París (2.200€/mes) i Dublín (2.150€/mes). Són destacables alguns fets com que
la dada de Madrid (1.350€/mes) és igual a la de Berlín; en canvi al gràfic 1 s’observa com
Alemanya està molt allunyada d’Espanya en termes de major proporció de població en règim de
lloguer. De manera similar, Àustria també es troba encapçalant el rànquing en població llogatera,
en canvi al Gràfic 3 es mostra que Viena presenta una renda mitjana de lloguer inferior a la de
Madrid (1.200€/mes). A més a més, famoses capitals europees com Brussel·les i Roma també
presenten un preu mitjà inferior al de Madrid. Tot i que la comparació entre el conjunt d’un país i
una sola ciutat ha de ser cautelosa, entre els diferents països la comparació és de les seves
respectives capitals. Les dades pel conjunt de la Unió Europea (UE) mostren un creixement
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sostingut del preu del lloguer durant l’última dècada; mentre que el preu de l’habitatge (en
compra) ha fluctuat significativament durant aquest període. En efecte, en el període que va des
del 2010 fins el tercer trimestre del 2020, el preu del lloguer ha augmentat un 14,6 %,
incrementant en 25 dels 27 països membres de la UE; mentre que el preu de l’habitatge ha
incrementat un 26,8 % durant el mateix període.
D’aquesta manera, la demanda de lloguer a cada àrea pot estar influenciada per múltiples factors;
com són factors socioeconòmics (renda de les llars, mobilitat laboral geogràfica,
sobreconcentració de l’activitat econòmica, factors culturals, etc.) i factors fiscals (segons
s’estimuli més l’habitatge de lloguer o l’habitatge en propietat; a través d’impostos, exempcions,
bonificacions o reduccions).

Gràfic 3. Renda mensual mitjana dels lloguers a les capitals europees (euros)*. 2019

* Els preus corresponen a pisos de 2 habitacions
Font: Eurostat
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2.2. El mercat del lloguer a Espanya
Tal i com s’ha vist en la comparativa europea, Espanya en conjunt té una proporció més aviat
baixa de llars en règim de lloguer. Dins d’Espanya, entre comunitats autònomes, també
s’observen diferències notables en aquesta magnitud. El gràfic 4 mostra els percentatges de llars
en règim de lloguer – tant a preu de mercat, com a preu inferior, com per cessió – amb les dades
extretes de l’Enquesta de Condicions de Vida (2019) elaborada per l’INE. Les Illes Balears
encapçalen el rànquing amb un 40,7 %, per davant de Ceuta (36,5 %), Canàries (33,5 %),
Catalunya (31,1 %) i Madrid (25,6 %). Per l’altre costat, les comunitats situades al nord del país
presenten un pes menor de les llars en lloguer, com per exemple el País Basc (15,3 %), La Rioja
(16,5 %) i Cantàbria (17,4 %). Així mateix, des de la recuperació econòmica iniciada l’any 2013,
hi ha comunitats autònomes que han mostrat un gran creixement, com ara Ceuta (+15,6 pp),
Canàries (+9,5 pp), Astúries (+6,9 pp), les Illes Balears (+6,5 pp) o Catalunya (5,6 pp).
Contràriament, comunitats com Múrcia, Extremadura i Aragó han reduït la proporció de llars en
lloguer en el mateix període (2013-2019), -6,9, -2,8 i -1,8 pp respectivament. A més a més, les
últimes dades disponibles del Cens de Població i Habitatge del 2011 de l’INE, mostren una
elevada heterogeneïtat del pes del lloguer residencial entre els municipis d’un territori en mitjana.

Gràfic 4. Proporció de llars en règim de lloguer (%). Per comunitats autònomes (2019)

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2019 (INE)
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Les dades de l’ECV mostren un creixement gradual del pes de les llars en règim de lloguer i de
cessions gratuïtes, en deteriorament de l’habitatge en propietat. La mitjana pel conjunt d’Espanya
es va situar el 2019 en un 24,1 % incloent les cessions gratuïtes d’habitatge (el 75,9 % restant
correspon als habitatges en propietat), mentre que l’any 2005 va ser del 19,4 %. Aquest
creixement es va intensificar especialment a partir del 2013, al final de la crisi econòmica,
impulsat en major part per les llars de lloguer a preu de mercat; que va passar del 9,5 % el 2005
al 15,4 % el 2019. Per altra banda, els lloguers socials (inferiors al preu de mercat) han patit una
caiguda en aquest període (3,5 % el 2005 i 2,7 % el 2019); mentre que les cessions gratuïtes
d’habitatges també s’han reduït lleugerament (6,4 % el 2005 i 6,0 % el 2019).
Cal destacar la heterogeneïtat que es detecta en aquestes dades si es desagreguen per sexe i
per grups d’edat, així com per nacionalitat. N’és un exemple clar el creixement de la proporció de
llars en lloguer en els joves (d’entre 16 i 29 anys d’edat), que va passar de representar el 35,1 %
el 2005 al 52,1 % el 2019; en part perquè les condicions laborals d’aquest col·lectiu no
afavoreixen l’accés a un habitatge en propietat. Destaca també que aquesta magnitud és
notablement major en les dones joves (59,7 %) que en els homes joves (46,6 %). Per la seva
banda, les cessions gratuïtes d’habitatge també incrementen amb força entre els joves (de
l’11,2 % el 2005 al 22,5 % el 2019); impulsades pel creixements entre els homes (+15,3 punts
percentuals) i a pesar de la reducció entre les dones (-1,1 pp).

Gràfic 5. Proporció de llars en lloguer segons grups d’edat i sexe (%)

La nacionalitat també fa variar notablement aquestes proporcions. En la població estrangera de
fora de la Unió Europea (UE), la proporció de llars en lloguer el 2019 (75,0 %) és substancialment
superior al cas de la població estrangera de la UE (58,6 %) i a la espanyola (11,1 %). Per tant, la
piràmide demogràfica de la població i el nivell d’immigració que té semblen ser factors amb
important influència sobre el mercat del lloguer d’habitatges d’un territori determinat. Tanmateix,
durant els últims anys el pes relatiu sobre la població de les llars dels joves i dels ciutadans
immigrants s’ha vist reduït, en part per l’alta taxa d’atur que s’observa en ambdós grups, que
alhora provoca un retard en l’edat d’emancipació dels joves; així com el creixent envelliment de
la població. Com a tall d’exemple, segons el Consell de la Joventut d’Espanya (CJE), els menors
de 30 anys que aconsegueixen emancipar-se no arriben al 25%.
Segons el tipus de llar, s’observa que les famílies monoparentals són les que mostren una major
proporció de llars en règim de lloguer. Les persones que es troben en atur o amb un contracte
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laboral de caràcter temporal mostren una major proporció de llars en lloguer. Així mateix, hi ha
una tendència a l’alça en el conjunt de llars en els quals la persona de referència es troba en una
situació laboral activa (23,3 % el 2018); en comparació amb les llars de persones inactives (8,3 %
el 2018, majoritàriament persones jubilades).
El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana elabora l’Índex de Lloguer d’Habitatges pel
període 2015-2018. Una de les dades que proporciona es l’oferta d’habitatges en lloguer a
Espanya, tal i com mostra el mapa 1. S’observa clarament que les províncies amb major oferta
són Madrid (5.195 habitatges per 100.000 habitants), Barcelona (4.297) i les Illes Balears (4.407).
És clar com punts com Madrid i Barcelona destaquen tant per l’elevada oferta d’habitatges i
població, però és destacable com a les Illes Balears, la densitat de població és relativament baixa
tot i ser la tercera comunitat amb major oferta d’habitatges de lloguer. També s’observa com
l’oferta d’habitatges està bastant concentrada en els territoris del nord-est i nord-oest, en relació
amb les províncies del sud. L’oferta s’ha elevat significativament entre el 2015 i el 2018 a totes
les comunitats autònomes, oscil·lant entre el 18-37 % de taxes de variació. Les comunitats on
més ha crescut han sigut Castella i la Manxa (+37,5 %), Murcia (+35 %), la Comunitat Valenciana
(+34 %) i Andalusia (+32 %).

Mapa 1. Nombre d’habitatges en lloguer per cada 100.000 habitants

Nota: Els punts negres representen la densitat de població.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i
de l’OCDE.
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2.3. Dinàmica recent del preu del lloguer
L’augment de la demanda de l’habitatge de lloguer observat en la secció anterior, ha impulsat el
preu del lloguer a l’alça. L’increment del preu del lloguer pot tenir conseqüències negatives per a
l’economia, ja que fa disminuir el poder adquisitiu dels ciutadans i pot augmentar el risc de
pobresa. De fet, les dades de l’Eurostat 1 indiquen que la taxa d’assequibilitat d’Espanya
(proporció de llars que dediquen almenys el 40 % de la seva renda disponible equivalent a
l’habitatge) va ser del 38,1 % de la població el 2018 en els lloguers a preu de mercat; una de les
més altes de la UE i molt per sota de la seva mitjana (25,1 %). La taxa d’assequibilitat disminueix
molt en el cas dels lloguers a preu reduït o cessions gratuïtes (10,1 %). Per tant, aquesta realitat
dificulta l’accés a l’habitatge, a més a més implica un augment del risc de pobresa i de la
probabilitat de privació d’habitatge per a la població.
A través de l’Índex de Lloguer d’Habitatges, tal i com es mostra al gràfic 6, es corrobora que el
preu del lloguer ha incrementat en els darrers anys a totes les comunitats autònomes de l’Estat.
Així, la Comunitat de Madrid, Catalunya i les Illes Balears són les comunitats amb el lloguer mitjà
més elevat (per metre quadrat), juntament amb les ciutats de Ceuta i Melilla; mentre que
Extremadura, Múrcia i la Comunitat Valenciana són les que el tenen més barat. Aquestes dades
quadren amb les presentades en la secció anterior: les comunitats amb els preus més elevats
són les que tenen major proporció de població en habitatge de lloguer (veure gràfic 4), com són
Catalunya, les Illes Balears, Ceuta i Melilla, Madrid i Canàries. En canvi, les comunitats que tenen
el preu del lloguer més barat, com són Extremadura, la Regió de Múrcia o La Rioja, són també
les que presenten les menors proporcions de població vivint en habitatge de lloguer.

Gràfic 6. Lloguer mensual mitjà en habitatges col·lectius (euros/m2) i la seva variació
percentual en el període 2015-2018 (%)

La mitjana estatal del preu del lloguer per metre quadrat ha crescut un 11,2 % durant el període
2015-2018 (amb les dades a nivell municipal). La major taxa de variació es va registrar l’any
2017, quan la mitjana del preu del conjunt de municipis d’Espanya es va incrementar un 7 % amb
1

Estadísticas sobre vivienda (2020), Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Housing_statistics/es#Asequibilidad_de_la_vivienda
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respecte al 2016. Totes les comunitats autònomes mostren taxes de creixement importants del
preu mitjà entre el 2015 i el 2018; destacant el creixement a les Illes Balears (19,1 %), Canàries
(14,3 %), la Comunitat Valenciana (13,1 %) i Catalunya (13 %).
A nivell més desagregat, i tot i que hi ha notables diferències segons barris o municipis, les
províncies en les que més ha augmentat el preu del lloguer entre el 2015 i el 2018 són Màlaga
(20 %), Catalunya (15,7 %) i les Illes Balears (15,6 %). El gràfic 8 mostra el mapa d’Espanya per
províncies segons el preu mitjà mensual per metre quadrat del lloguer d’habitatges, segons les
dades del 2018. Madrid se situa com la província més cara, amb un preu mitjà mensual d’11,7
euros per metre quadrat. La segueixen Barcelona (10 €/mes/m2), Ceuta (9,6 €/mes/m2) i Melilla
(9,4 €/mes/m2) i les Illes Balears (8,1 €/mes/m2).
Tanmateix, les variacions a nivell municipal són molt més pronunciades. Segons les dades
proporcionades per portals immobiliaris, entre el 2014 i el 2018 el preu a les ciutats de Barcelona
i Madrid hauria repuntat prop del 40 %. En canvi, les dades del Ministeri mostren que en el
període 2015-2018 el preu ha crescut un 14,7 % i un 13,1 % a les ciutats de Barcelona i Madrid,
respectivament; tot i que són ciutats on el preu és notablement més elevat. Més encara, a
municipis on durant aquest període la seva popularitat ha estat en auge, el preu del lloguer ha
incrementat bruscament. Alguns exemples són Villaseca de la Sagra a Toledo (+89,4 %), Tinajo
a Las Palmas (+80,3 %) o Vilalba Sasserra a Barcelona (+78,3 %). L’èxode cap a municipis
propers a zones de concentració econòmica es ve observant des de fa temps pels elevats preus
del lloguer a les principals ciutats. Aquesta tendència seguirà a l’alça durant els pròxims anys, i
s’accelerarà més degut a la crisi sanitària de la COVID-19; amb la major implementació del
teletreball i amb el canvi de preferències de la població cap a zones menys congestionades.
El mapa 2 mostra la mitjana del preu del lloguer per províncies, així com el grau de variabilitat de
cadascuna entre els seus municipis, amb les dades del 2018. De nou, els preus més elevats es
situen a les províncies de Madrid, Barcelona, a les illes i a algunes províncies d’Andalusia. La
variabilitat del preu entre municipis, mesurada amb la desviació estàndard, presenta importants
diferències entre el territori: des de províncies amb molt baixa variabilitat com Las Palmas (0,35)
o Àvila (0,61) fins a d’altres amb una desviació estàndard molt més elevada, com Balears (2,2) o
Madrid (1,95). És intuïtiu el fet de que la variabilitat sigui bastant superior a les províncies on el
preu és més elevat; ja que a les ciutats molt cèntriques i als municipis costaners populars el preu
del lloguer és significativament més elevat que als municipis dels voltants a moltes províncies
espanyoles. Cal destacar exemples, però, on s’observa aquesta distorsió en la variabilitat del
preu alhora que el preu a nivell provincial és relativament baix. És el cas de Soria (5,9 €/mes/m2
i desviació estàndard = 1,54), Segòvia (6,0 €/mes/m2 i desviació estàndard = 1,16) o Alacant (5,5
€/mes/m2 i desviació estàndard = 1,40). Aquest fet indica la complexitat dels factors que
influeixen el preu del lloguer residencial així com la heterogeneïtat dins del territori, amb
l’existència de múltiples mercats locals de lloguer residencial que es comporten amb una
dinàmica heterogènia; tant a nivells de preu com a diferents comportaments en base a la oferta i
demanda de cada territori, fins i tot a nivell municipal. S’ha de tenir en compte que aquesta
informació és clau per a molts àmbits de la política econòmica: disseny dels incentius fiscals i
dels ajuts per a l’habitatge, altes diferències del cost de vida segons el territori, polítiques de
control del preu de l’habitatge, polítiques per afrontar el despoblament rural, etc.
D’altra banda, comparant aquest mapa amb l’anterior (gràfic 6), s’observa una semblança entre
els territoris amb major oferta d’habitatges en lloguer i el preu mitjà dels mateixos; tot i que no és
clara. A més a més, també s’aprecia que els territoris amb el preu més elevat coincideixen amb
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aquells territoris amb major proporció de demanda de lloguer (veure gràfic 4). Així, intuïtivament
sembla que el component de la demanda pot tenir més influència sobre el preu del lloguer que
l’oferta.

Mapa 2. Renda mitjana del lloguer residencial (euros/mes/m2) per províncies d’Espanya (2018)
Punts grisos: Desviació estàndard de cada província*

*La desviació estàndard de cada província es representa amb els cercles grisos: a major grandària del
cercle, major és la variabilitat entre municipis de cada província.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Gràfic interactiu: https://public.flourish.studio/visualisation/5703248/

El gràfic 7 mostra el preu del lloguer mensual mitjà per habitatge col·lectiu el 2018, pel primer i
tercer percentil de les comunitats autònomes d’Espanya. Hi ha diferències destacables en els
preus del tercer percentil, que indica que el 75 % de les dades sobre el preu mitjà del lloguer
d’una comunitat són iguals o inferiors a dit valor. El preu de l’habitatge en lloguer és molt elevat
a unes quantes comunitats com són Madrid, Ceuta i Melilla i Catalunya; en comparació amb la
resta del territori espanyol. Per exemple, el primer percentil de Madrid (550 €) és molt semblant
al tercer percentil de la Regió de Múrcia (600 €). En canvi, el tercer percentil es troba igual o per
sota de 380 € en la majoria de comunitats (a 12 de les 17). Aquestes dades indiquen importants
desigualtats i distorsions en el mercat del lloguer residencial dins del territori espanyol.
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Gràfic 7. Preu total mitjà per habitatge col·lectiu, per percentils (euros). 2018

Font: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

3. Influències del mercat d’habitatges de lloguer
3.1. Anàlisi dels potencials determinants socioeconòmics
Les implicacions del comportament del mercat del lloguer sobre l’economia són molt diverses i
poder ser molt rellevants. Segons la literatura econòmica (Mora-Sanguinetti, 2011), un increment
en el pes del mercat del lloguer pot millorar l’economia en termes d’eficiència. Per una banda,
facilita la mobilitat geogràfica dels treballadors, fet que podria augmentar la taxa d’activitat o bé
reduir la taxa d’atur. Per l’altra banda, un mercat del lloguer més potent disminuiria la
concentració excessiva de l’economia sobre el sector de la construcció i evitaria que el preu de
l’habitatge estigués sobrevalorat. Per a Espanya, aquestes implicacions poden tenir una
afectació important, ja que la taxa de migració interna és una de les més baixes dels països de
la OCDE i les diferències regionals en la taxa d’atur són significatives i persistents (MoraSanguinetti, 2011). En el mapa 3 s’observen aquestes diferències en la taxa d’atur per comunitats
autònomes: la zona del nord-est presenta les taxes més baixes (País Basc, Navarra, La Rioja,
Aragó i Catalunya) mentre que Andalusia i Extremadura presenten les taxes d’atur més elevades.
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Mapa 3. Taxa d’atur per comunitat autònoma, 2019 (%)

Font: Enquesta de població activa 2019 (INE)

Efectivament, aquest àmbit és un dels més evidents en termes d’influència socioeconòmica sobre
el lloguer residencial. Com s’ha vist en l’apartat 2.2, els joves són el col·lectiu que viu en major
proporció en règim de lloguer, juntament amb les llars on la persona de referència es troba amb
un contracte laboral temporal. El mercat de treball a Espanya presenta trets desfavorables,
especialment pels joves. La taxa d’atur juvenil a Espanya és molt elevada i persistent (d’un
29,8 % entre el grup d’edat de 20-24 anys i d’un 19 % en el de 25 a 29 anys el 2019), fet que
indica la rellevància que tenen les condicions laborals per explicar la dinàmica del mercat de
lloguer residencial (López i De los Llanos, 2019). Altres distorsions desfavorables del mercat de
treball són la gran incidència dels contractes temporals (26,3 % del total) i el treball a temps
parcial involuntari, que és bastant més alt a Espanya que a la UE. L'any 2019, a Espanya el
52,4% de les dones de 25 a 49 anys que treballaven a temps parcial ho feien per no poder trobar
feina a temps complet, enfront del 21,9% de la UE-28. En els homes, aquest percentatge va ser
significativament més alt, del 66,7% a Espanya i del 40,3% a la UE-28. Aquesta combinació
d’inestabilitat laboral i de baixos ingressos, especialment pels joves i a les llars amb menor
patrimoni, dificulta l’accés a un préstec hipotecari per a l’adquisició d’un habitatge i, per tant,
augmenta la demanda de lloguer residencial (López i De los Llanos, 2019). Segons l’Enquesta
Financera de les Famílies del 2014 (BdE, 2017), les llars amb un nivell d’ingressos més baix són
les que presenten una major proporció resident en un habitatge que no és de la seva propietat
(32,6 % pel primer quantil versus el 19,6 % pel total).
En la literatura empírica s’acostumen a tenir en compte factors demogràfics com l’edat, el nivell
d’educació i la renda. Per exemple, Andrews i Caldera (2011) demostren que l’envelliment de la
població ha sigut un dels factors clau en l’increment de la propietat d’habitatges; ja que la taxa
de tinència d’habitatge agregada és significativament major en les franges d’edat més grans que
en les més joves. Per tant, un factor inherent al dinamisme del preu del lloguer d’un territori és la
seva dinàmica demogràfica. Les províncies que ofereixen majors oportunitats, en termes de
major dinamisme del mercat laboral, major concentració de l’activitat econòmica o bé d’una
situació geogràfica estratègica, entre d’altres, són les que atrauen majors fluxos de migració
interns. Si l’augment de la població provoca un excés de demanda d’habitatges de lloguer, els
preus d’aquests reaccionaran augmentant en el curt termini. Efectivament, les dades dels últims
anys (2015-2018) mostren que hi ha una correlació positiva entre el creixement del preu mitjà del
lloguer i el creixement de la població de les províncies espanyoles (vegeu gràfic 8). En aquest
sentit, també tenen especial rellevància els fluxos migratoris. Especialment dins de les minories
ètniques i dels immigrants que no dominen la llengua del país de destí, la població immigrant
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acostuma a tenir major preferència per l’habitatge de lloguer; ja sigui per la major mobilitat
geogràfica o per un menor nivell de renda. Per un costat, s’ha demostrat empíricament que
l’increment de la proporció d’immigrants estrangers ha contribuït a que el mercat del lloguer creixi
(Rubio M., 2011). Per l’altre, altres factors demogràfics i culturals, com l’estructura de les llars,
també poden afectar a les tendències sobre el mercat del lloguer: l’ajornament de l’edat del
matrimoni i de la maternitat i paternitat, així com el creixement de les famílies monoparentals.
En línia amb els factors no monetaris que afecten el preu del lloguer residencial, les dades de
l’índex de lloguer d’habitatges també proporcionen l’oferta d’habitatges de lloguer i la superfície
mitjana dels immobles llogats. Analitzant aquestes dues magnituds de manera descriptiva, no
s’observa directament una relació entre l’oferta d’habitatges de lloguer i el seu preu. Tanmateix,
sí que existeix una aparent relació negativa entre el preu del lloguer mitjà (per metre quadrat) i la
superfície d’aquests habitatges. El gràfic 9 mostra que en aquelles províncies on el preu mitjà del
lloguer és menor, la superfície dels habitatges és major i, a mesura que el preu s’eleva la
superfície disminueix. Això es pot entendre pel fet de que els territoris més congestionats, que
per tant tenen habitatges amb menor grandària, són els que tenen major demanda de lloguer
d’habitatges. És a dir, les províncies amb major demanda de lloguer d’habitatges tenen, per
conseqüència, preus més elevats i degut a que l’espai és limitat, també tenen habitatges de
menor superfície.

Gràfic 8. Creixement acumulat del preu del lloguer residencial mitjà i de la població
empadronada a les províncies espanyoles (2015-2018, %)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i
de l’INE (Estadística del Padrón continuo)
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Gràfic 9. Superfície i preu mitjans dels habitatges per províncies d’Espanya (2018)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Índice alquiler de vivienda)
Pel que fa als factors econòmics, la literatura econòmica acostuma a relacionar positivament el
nivell de renda amb el preu de l’habitatge, tant de compra com de lloguer. Tot i així, aquesta
relació és complexa així com ho és la dinàmica de les preferències entre habitatge de compra o
de lloguer. Un augment del nivell de renda pot augmentar tant la població en habitatge de lloguer
com la compra d’habitatges, depenent en gran mesura de quina de les dues opcions estigui més
incentivada per la política fiscal i monetària. El gràfic 10 relaciona el nivell de renda disponible
mitjana dels municipis d’Espanya amb el preu del lloguer residencial mensual mitjà, segons les
dades del 2018. La correlació positiva entre aquestes dues variables sembla bastant forta: els
municipis amb major renda també són aquells que tenen els preus del lloguer residencial més
elevats. La majoria de municipis estan concentrats en les franges baixes tant de renda com de
lloguer. El quantil de la renda que avarca el 80% dels municipis se situa en 23.342 € anuals, però
al gràfic 10 es veu com el rang del nivell de renda és molt més ampli; situant-se la mitjana en
19.283 € i el valor màxim en 58.143 €2, corresponent al municipi madrileny de Pozuelo de
Alarcón. La diferència en la variabilitat d’aquestes dades és tal que no s’observa una relació lineal
entre renda i preu del lloguer, sinó en forma de “U” a partir d’un cert nivell de renda disponible.
Visualment, s’aprecia que als municipis amb renda entre 22.000 – 30.000 € (aproximadament),
el lloguer mitjà s’incrementa proporcionalment més (a mesura que la renda augmenta) que als
municipis amb altres llindars de renda. Contràriament, als municipis amb renda més elevada que
aquesta, l’efecte és l’invers: l’augment del preu del lloguer, a mesura que s’observen municipis
més rics, és menor que proporcional a la renda d’aquests mateixos. A tall d’exemple descriptiu,
si partim dels municipis amb una renda de 24.000-25.000 € i l’augmentem un 5 %, el preu del
lloguer dels municipis corresponents augmenta un 13 %. En canvi, si fem el mateix càlcul amb
els municipis amb una renda d’entre 18.000-20.000 €, l’augment del preu del lloguer és només
del 4,3 %. Més encara, si seleccionem els municipis amb una renda d’entre 34.000-35.000 € i
l’augmentem un 5 % de nou, sorprenentment el preu del lloguer disminueix un 4,7 %. Tot plegat,
2

Per realitzar aquest anàlisi s’ha eliminat la dada atípica corresponent al municipi barceloní
Matadepera, que per motius extraordinaris i aliens a aquest treball presenta una renda anual el 2018 de
166.006€ i un creixement respecte el 2015 del 330% i s’ha considerat, per tant, que distorsionava les
dades.
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sembla que, per un costat, hi hauria més factors explicatius en la dinàmica territorial del preu del
lloguer, a banda de la renda, i que podrien tenir més influència en els municipis més rics; i per
l’altre, que l’efecte de la renda sobre el preu del lloguer pot no ser el mateix en tots els municipis,
depenent dels seus nivells de renta, que alhora són molt variats.

Gràfic 10. Renda disponible anual i preu del lloguer mitjà mensual dels municipis espanyols. 2018

Font: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i Agència Tributària.
La llegenda de color mostra, de nou, el preu del lloguer però en termes de per metre quadrat. La relació
és la mateixa, els preus més baixos (color més fosc) s’acumulen als nivells de renda inferiors i, a mesura
que aquests augmenten, la llegenda del preu es va aclarint (preus més elevats).

3.1. Relació del mercat d’habitatges amb l’economia
Tal i com es podrà intuir, el mercat del lloguer – o millor dit el seu grau de desenvolupament – té
una estreta relació amb l’economia d’un territori. En les expansions econòmiques, la pressió de
la demanda provoca un increment dels preus per sobre del preu de mercat; ja que les
expectatives d’un creixement sostingut del lloguer causen una inflació en els preus sol·licitats del
moment. En el cas de les contraccions econòmiques, succeeix a la inversa (García-Moltalvo,
2019). Però no només el cicle econòmic afecta el mercat de lloguer, sinó que el grau de
desenvolupament del mercat de lloguer també pot tenir implicacions macroeconòmiques; tant en
la formació dels preus del mercat immobiliari com en els mecanismes d’ajust i transmissió de
xocs en l’economia. Concretament, pot afectar al dinamisme del mercat laboral, a la magnitud de
l’efecte riquesa (a través de les variacions en el preu de l’habitatge) o bé a la intensitat de
l’impacte de les mesures de la política monetària (Rubio, 2011). Tal i com s’ha vist a l’inici
d’aquest capítol, un mercat de lloguer més desenvolupat fomenta una major mobilitat laboral. Els
elevats costos de transaccions i cerca d’habitatge (tant de compra com de lloguer) desincentiven
els canvis de residència i, per tant, acostumen a estar relacionats amb un mercat laboral menys
dinàmic i eficient – el que s’anomena en la literatura “hipòtesi d’Oswald” (Oswald, 1999) –. En

19

general, aquests elevats costos són menors en els habitatges de lloguer, per tant un mal
funcionament i una regulació ineficient dels mercats de lloguer poden comportar una disminució
de la mobilitat geogràfica, perjudicant principalment a segments de la població més dependents
de l’habitatge de lloguer (joves i aturats) (Rubio, 2011).
En efecte, la literatura suggereix que la proporció de llars de lloguer pot condicionar la transmissió
de la política monetària. Per exemple Rubio (2011), senyala que si la proporció d’habitatges en
propietat és elevada i, per tant, una bona part dels agents econòmics es troben endeutats, els
canvis en la política monetària tindran més efecte. Així, davant d’un increment del tipus d’interès,
la renda disponible i el consum de les llars es veuran més afectats en aquells països on
predominin els habitatges de propietat. De la mateixa manera, una disminució del tipus d’interès
podria fer augmentar el consum d’aquest tipus de llars. Rubaszek i Rubio (2019) presenten
evidència de que un mercat de lloguer subdesenvolupat amplifica l’elasticitat del preu de
l’habitatge respecte als principals components macroeconòmics, com la dinàmica del PIB i les
fluctuacions del tipus d’interès. No obstant, d’aquest anàlisi no es pot extreure quin escenari és
millor, si en el que predomina la tinència d’habitatge en lloguer o en propietat. Per un costat,
l’habitatge en propietat majoritari permet una major capacitat del banc central per aplicar la
política monetària i per estabilitzar l’economia; per l’altre, també implica una major vulnerabilitat
de l’economia davant dels xocs i de les volatilitats del mercat financer.
Per últim, les polítiques fiscals en matèria d’habitatge també resulten molt determinants en aquest
mercat. S’ha de tenir en compte que els factors que afecten al mercat de l’habitatge en propietat
afecten, per conseqüència, al del lloguer; en termes de que influeixen sobre la decisió entre
comprar un habitatge o llogar-ne un. Per una banda, l’Impost sobre Bens Immobles (IBI), l’Impost
sobre el Valor Afegit (IVA) o l’impost de transmissions patrimonials, són impostos que influeixen
negativament sobre la compra d’habitatge (ja que la graven) i, per tant, actuaran a favor del
mercat de lloguer; així com les deduccions fiscals del pagament de la hipoteca de l’habitatge
afavoreixen la compra d’habitatge en deteriorament del lloguer. Tanmateix, els incentius com
subvencions al pagament del lloguer també incentivaran aquest mercat, en contra de la compra
d’habitatge. En la majoria de països europeus, el tractament fiscal és favorable pels propietaris
d’habitatge; com la deducció fiscal del pagament de l’hipoteca, o el percentatge de finançament
de la hipoteca, que a Espanya és un dels més baixos de la UE (70% el 2019). A més, en
pràcticament tots els països de la UE, els sistemes d'impostos sobre la renda tracten els
rendiments implícits sobre el valor de l'actiu de la residència principal de manera favorable, en
comparació amb els ingressos generats pels habitatges de lloguer; creant així un biaix cap a la
propietat de l'habitatge (Barrios et al. 2019). En el cas d’Espanya, tot i tenir una proporció de
població en habitatges de propietat relativament alta, no destaca per oferir un tractament fiscal
especialment favorable a la compra d’habitatge en comparació a la resta de països de la UE.

4. Metodologia
4.1. El cas de Catalunya: marc conceptual
L’objectiu principal d’aquest treball és presentar evidència empírica sobre els determinants del
preu del lloguer. En aquest context, ens centrem en una àrea concreta d’Espanya: la comunitat
autònoma de Catalunya, situada al nordest de la península. Seguidament, es seleccionen una
sèrie de variables socioeconòmiques i de l’entorn que, basades en la teoria econòmica i en la
resta de literatura, es consideren potencialment influents sobre el preu del lloguer. Finalment,
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s’apliquen dos models economètrics per aquestes variables, que es detallaran en la següent
secció.
El cas de Catalunya és especialment particular ja que és una de les comunitats d’Espanya amb
major PIB per càpita i gaudeix d’un gran dinamisme econòmic i poblacional. A més a més, tal i
com hem vist dins d’Espanya, entre els territoris que conformen Catalunya – formada per les
províncies de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida – també trobem molta diversitat. La ciutat de
Barcelona és un gran centre urbà, amb 1,62 milions d’habitants, on hi ha una elevada activitat
econòmica i és alhora una gran atracció turística, tant internacional com domèstica. També
destaca per la seva popularitat en el turisme de reunions o de congressos, com a ciutat estudiantil
i com a centre d’startups, entre d’altres. Tanmateix, altres territoris de Catalunya més rurals tenen
economies i dinamismes molt diferents; per tant resulta interessant analitzar el comportament del
mercat del lloguer entre territoris amb dinàmiques tan diverses. Catalunya està formada per 947
municipis, els quals conformen la base de dades pels models. Tanmateix, com les dades del preu
del lloguer no estan disponibles per aquells municipis que no tinguin un mínim de 10 habitatges
arrendats, al final el model es realitza amb les dades de 592 municipis.

Mapa 4. Distribució municipal del preu mitjà de l’habitatge de lloguer a Catalunya (€/mes/m2).
2018

La variable dependent en aquest treball és el preu mitjà mensual del lloguer3 (euros/m2) dels
municipis catalans, en sintonia amb altres treballs com Tomal (2020) o Wang et al. (2021). Les
dades fan referència al 2018 i provenen de l’Índex del lloguer d’habitatges del Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tal i com s’observa al mapa 4, el preu del lloguer presenta
una alta variabilitat pel territori. Clarament, a la zona de la ciutat de Barcelona i a l’àrea
metropolitana el preu és molt més elevat; així com als municipis costers també s’observa un

3

Com que les dades del preu de lloguer es desglossen entre habitatges col·lectius (de caràcter urbà) i
rurals/unifamiliars, la variable dependent és la mitjana ponderada del preus d’aquests dos tipus
d’habitatges.
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major preu que a les zones d’interior (amb excepció de la zona sud). En la literatura podem trobar
treballs que relacionen la dinàmica del mercat de l’habitatge amb factors socioeconòmics, en
especial durant els darrers anys, però sobretot trobem investigació que estudia principalment les
característiques dels habitatges (nombre d’habitacions, instal·lacions, etc.). El marc conceptual
d’aquest treball es basa en dos grans components principals: els factors socioeconòmics (com
els analitzats en la secció anterior) i els factors físics o de l’entorn. Pel que fa als factors
socioeconòmics, s’aborden 7 aspectes: la renda mitjana, el nivell d’educació, la població
estrangera, la població que viu en règim de lloguer, el creixement de la població, la densitat
poblacional i la distribució de les tasques domèstiques. A continuació es detallen algunes
d’aquestes variables:
-

-

-

-

-

-

-

-

La renda mitjana disponible anual per persona (renda_d): com s’ha analitzat al gràfic 10, es
pot intuir que la renda sigui un dels elements principals en la dinàmica dels preus de lloguer,
en termes de que impulsi el preu cap a l’alça. A més, Catalunya és una de les comunitats
amb major renda mitjana per persona d’Espanya. Les dades s’extreuen de l’Agència
Tributària i corresponen a l’any 2018 (Estadística de los declarantes de IRPF por municipios).
La oferta d’habitatges de lloguer (oferta_18): el nombre d’habitatges que estan en lloguer en
cada municipi pot servir com una aproximació tant de l’oferta, quan es recull el nombre
d’habitatges oferts per lloguer; com de la demanda, quan es recull el nombre d’habitatges
que ja estan de lloguer. En aquest cas, s’utilitza el nombre d’habitatges llogats (extret del
mateix Índex del Lloguer d’Habitatges), per tant s’espera que aquesta variable actuï més com
aproximació de la demanda i que tingui una relació positiva amb el preu del lloguer.
El nivell d’educació (edu_baix): El nivell educatiu de la població és un indicatiu del nivell
socioeconòmic del municipi. Un baix nivell educatiu pot estar relacionat amb major pobresa,
delinqüència o problemes de convivència veïnal; i per tant fer el municipi menys atractiu com
a residència. En aquest model s’utilitza com a aproximació d’un nivell educatiu baix el
percentatge de població que té com a màxim la primera etapa d'educació secundària i similar.
Correspon als nivells 0, 1 i 2 de la classificació CCED-2020 (A).
Dinamisme de la població (pob_1518): Tal i com s’ha vist al gràfic 8, el creixement de la
població en un municipi també és un bon indicador del dinamisme de la demanda
d’habitatges de lloguer que hi pot haver i, alhora, de la pressió que aquesta exerceix sobre
el preu. Per tant, s’incorpora la taxa de creixement de la població entre el 2015 i el 2018.
Densitat poblacional (dens): Similar al creixement de la població, la densitat de població
(habitants d’un municipi per km2 d’extensió) ens ofereix una figura més estàtica sobre pressió
per part de la demanda en el mercat de lloguer.
El percentatge de població estrangera (pob_est), com també s’ha comentat en la secció
anterior, és una variable positivament relacionada amb el mercat del lloguer, ja que les
persones immigrants tendeixen més a viure en habitatges de lloguer.
El percentatge de població que viu en un habitatge de lloguer (pob_llog): Tenir un habitatge
en propietat és un gran símbol de la posició social dels residents (Wang et al., 2021).
Actualment, l’habitatge de lloguer està més associat als grups de la població joves, amb
menys estabilitat laboral i tendeixen a tenir una situació econòmica-social inferior. Per tant,
s’espera que un municipi amb una major població en habitatge de lloguer tingui un entorn
social menys favorable.
La dedicació a les tasques domèstiques (tasq_dom): Una major proporció de població que
realitza, per ella mateixa, totes les tasques domèstiques de la llar pot ser un indicador de
major pobresa, entenent que les persones que no es dediquen tant a les tasques
domèstiques és probable que comptin amb ajuda externa remunerada.
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En la Taula 1 es resumeixen totes les variables utilitzades en els models, les seves fonts i les
transformacions que s’han realitzat. Les variables que fan referència al 2011 s’extreuen del Cens
de Població i Habitatges de l’INE, mentre que el creixement de la població i la densitat poblacional
són les dades del Padró municipal d’habitants de l’Idescat.
Taula 1. Definició i mètodes de les variables
Variable
Variable dependent
- Preu del lloguer
(lloguer_18)

Mètode

Signe
esperat Any de referència

Logaritme del preu mitjà mensual del lloguer
d'habitatges (€/m2)

2018

Variables explicatives
- Renda (renda_18)

Logaritme de la renda anual mitjana disponible per
persona

+

2018

+

2018

Habitants/extensió en km2

+

2018

% de població sense estudis postobligatoris

-

2011

% de variació de la població entre 2015 i 2018

+

2018

% de la població resident que és estrangera

+

2011

% de població que viu en règim de lloguer

-

2011

- Realització de les
tasques domèstiques
(tasq_dom)

% de població que s'encarrega de totes les tasques
de la llar

-

2011

- Edat de l'edifici
(edat_ed)

Edat mitjana dels edificis destinats a habitatges

-

2011

- Conservació dels
edificis (estat)

Estat ruïnós (4), dolent (3), deficient (2) o bo (1).
Les proporcions d'edificis en cada estat es
calculen, es multipliquen pel valor corresponent
(4-1) i es sumen. Les variables EXNEG i IIE es
calculen igual.

-

2011

- Externalitats
negatives (exneg)

Sorolls exteriors, contaminació mals olors, males
comunicacions, poca neteja, poques zones verdes,
vandalisme, falta de serveis (el valor si tenen
aquestes característiques és 9, si no el tenen és 1)

-

2011

- Instal·lacions de
l'edifici (IIE)

Accessibilitat, ascensor, garatge, gas, línia
telefònica (el valor si tenen aquestes
característiques és 9, si no el tenen és 1)

+

2011

- Superfície (sup_18)

Superfície mitjana dels habitatges de lloguer (m2)

-

2018

- Nombre d'habitatges
en lloguer (oferta_18)
- Densitat poblacional
(dens)
- Educació (edu_baix)
- Creixement de la
població (pob_1518)
- Població estrangera
(pob_est)
- Població llogatera
(pob_llog)
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4.2. Models economètrics
L’objectiu, tal i com s’ha comentat prèviament, és comprovar si l’entorn socioeconòmic i físic dels
municipis catalans són determinants del preu del lloguer, i en quin sentit ho són. Per respondre
aquesta pregunta a través d’alguna mena de contrast estadístic que ens aporti evidència empírica
vàlida, una opció és plantejar un model de regressió lineal, que és l’eina que s’utilitza. D’entrada,
si es poden donar per bones tot un seguit d’hipòtesis, la inferència estadística la podem basar en
una estimació per mínims quadrats ordinaris (MQO). Per tant, algunes de les comprovacions
empíriques a les que es paren atenció a l’apartat de resultats tenen a veure amb aquestes
hipòtesis:
1) La pertorbació és esfèrica: les pertorbacions no estan autocorrelacionades en la
distribució i la seva variància és constant.
𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛𝑥1 ) = 𝜎 2 𝐼𝑛𝑥𝑛

𝐸(𝑢𝑖 · 𝑢𝑗 ) = 0, ∀ 𝑖 ≠ 𝑗

2) Els regressors no són estocàstics, és a dir, les variables són fixes i no pas aleatòries, de
manera que 𝐸(𝑥𝑖 · 𝑢𝑖 ) = 0
3) La pertorbació té una distribució de probabilitat normal: 𝜀𝑛𝑥1 ~𝑁(0, 𝜎 2 𝐼𝑛𝑥𝑛 )
4) Absència de multicol·linealitat entre les variables explicatives.
No obstant, una de les hipòtesi que, seguint el marc conceptual previ, sembla poc raonable és la
hipòtesi d’estacionarietat espacial. Aquesta és una hipòtesi que en l’estimació per MQO queda
implícita, però que és molt rellevant en l’estimació de models amb dades espacials, com és
aquest cas. Més concretament, s’assumeix que la relació entre la variable dependent i les
variables independents (estimada per l’equació 1), és constant en tot el conjunt d’observacions.
És a dir, assumeix que per exemple l’efecte estimat d’una elevada població estrangera sobre el
preu del lloguer és igual a tots els municipis. Aquesta suposició és poc realista en aquest àmbit
ja que, com s’ha vist prèviament, el comportament del mercat del lloguer és molt divers entre el
territori.
D’altra banda, en el model MQO s’assumeix que les observacions són independents; però
aquesta hipòtesi també resulta poc realista ja que és probable que hi hagi autocorrelació entre
els preus del lloguer de diferents municipis. Aquest fet és inevitable ja que les característiques
que determinen el preu d’una àrea probablement també influiran sobre el preu de les àrees més
properes (per exemple, la proximitat al centre de Barcelona és un determinant que afecta a molts
municipis del voltant). Si no es té en compte la presència d’autocorrelació, el model MQO pateix
el risc d’estimar coeficients ineficients, pel qual els tests de significació estadística de les
variables serien poc fiables degut a que els errors estàndard estarien inflats (Gutiérrez, García i
Daniel, 2012). Per aquests motius, s’ha de verificar que els residus es distribueixen aleatòriament
per l’espai. Detectar l’existència d’aquest fenomen en els residus és de vital importància per
decidir quin mètode d’estimació és el més adient, ja que el mètode dels MQO no és ben bé
compatible amb la presència d’autocorrelació. Amb aquest objectiu, es calcula el test de la “I” de
Moran, que té la següent estructura:
𝑁
𝑖 ∑𝑗 𝑤𝑖𝑗

𝐼=∑

·

∑𝑖 ∑𝑗 𝑤𝑖𝑗 (𝑋𝑖 −𝑋̅)(𝑋𝑗 −𝑋̅ )
∑𝑖(𝑋𝑖 −𝑋̅ )2

(0)
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On N és el número de “veïnats” o unitats espacials indexats amb i i j; X és una variable d’interès
̅ és la seva mitjana; i wij és l’element de la
(en aquest cas, la variable dependent o els residus) i X
matriu de pesos entre les localitzacions del municipi i i j. El rang del valor resultant va del -1
(dispersió perfecta) a l’1 (correlació perfecta). Un valor igual a 0 indica aleatorietat espacial, per
tant s’ha de contrastar que l’estadístic “I” de Moran sigui estadísticament diferent de 0 (és a dir,
estadísticament significatiu). En aquest cas, s’obté un valor de la “I” de Moran del 0,23
estadísticament significatiu, i es confirma per tant l’evidència de que existeix autocorrelació
espacial. Davant d’aquesta situació, l’estimació per MQO no seria la més recomanable.
Per aquests motius, es proposa complementar l’estimació MQO amb l’estimació d’una regressió
ponderada geogràficament, la qual és una extensió dels MQO que té en compte la localització
de les observacions; dissenyada específicament per abordar aquests tipus de limitacions
(Brunsdon et al., 1998). D’aquesta manera, es poden observar els efectes de les variables
explicatives en cada part del territori. Aquesta estimació presenta molts avantatges: proporciona
els coeficients dels regressors per cada localitat, pot discriminar quines variables tenen un efecte
global i quines local (test de Monte Carlo), permet conèixer a on tenen major poder explicatiu les
variables independents, ja que proporciona l’estadístic R-quadrat desagregat; i elimina o redueix
el problema de l’autocorrelació espacial (Gutiérrez, García i Daniel, 2012), entre d’altres.

4.2.1. Mètode dels mínims quadrats ordinaris (MQO)
El punt de partida d’aquest treball per estimar els determinants del preu de l’habitatge de lloguer
és el mètode dels mínims quadrats ordinaris (MQO). L’anàlisi dels resultats d’aquest model
permet verificar la significació i la direcció de les variables independents escollides. El model dels
MQO s’expressa amb la següent fórmula:

𝑦𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑘𝑖 𝑥𝑖 + 𝛽0 + 𝜀𝑖 𝑜𝑛 𝜀𝑖 ~𝑁(0, 𝛿 2 )

(1)

On 𝑦𝑖 és el preu del lloguer per cada municipi i (1,...,592), 𝛽𝑘𝑖 és el coeficient de la regressió per
cada variable independent k, 𝑥𝑘𝑖 es refereix a cadascuna d’aquestes variables independents i 𝜀𝑘
és el terme de l’error; que s’assumeix que segueix una distribució de probabilitat normal.
D’altra banda, també es planteja un model similar, on la variable dependent en comptes de ser
el logaritme del preu del lloguer, és el coeficient de variació del preu del lloguer mitjà (la renda
total mensual) dels municipis que presenten dades desagregades per seccions censals, de la
següent manera:

𝐶𝑉𝑖 =

𝑠𝑑𝑖
𝑥̅ 𝑖

(2)

On CVi és el coeficient de variació pel municipi i, sdi és la desviació estàndard calculada a partir
de les dades del preu del lloguer de les seccions censals del municipi i, i xi és la mitjana aritmètica
d’aquesta última magnitud. La motivació d’aquest plantejament és l’elevada variabilitat que
s’observa en el preu del lloguer dins de determinats territoris, tal i com s’ha vist en la primera part
del treball. Per tant, seria interessant analitzar quins són els principals motius que expliquen
aquesta variabilitat dins d’un municipi; i així detectar amb més facilitat a on i de quina manera es
localitzen les distorsions del mercat del lloguer. No obstant, els resultats d’aquest model no es
desenvolupen ja que la regressió global indica que la majoria de variables independents no són
estadísticament significatives i perquè la mostra de dades resultant dels municipis amb dades
per seccions censals és massa reduïda.
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4.2.2. Regressió Ponderada Geogràficament (GWR)
Per tal d’abordar la no-estacionarietat espacial i l’autocorrelació espacial d’aquestes dades, en
aquest treball s’utilitza la regressió ponderada geogràficament (GWR per les seves sigles en
anglès), en línia amb altres treballs que també analitzen els determinants del preu del lloguer;
com ara Wang et al. (2021), Tomal (2020) o Cellmer, Cichulska i Belej (2020). La GWR és similar
a la regressió global, però incorpora l’extensió de tenir en compte la localització geogràfica de
les observacions. En essència, la GWR calcula una regressió dels mínims quadrats ordinaris
individual per cada “veïnat” que existeix dins de la base de dades (anomenat ample de banda o
bandwith en anglès). La fórmula que segueix el model GWR es defineix de la següent manera:

𝑦𝑖 = 𝛽0 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ) + ∑𝑚
𝑘=1 𝛽𝑘 𝑥𝑘 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ) + 𝜀𝑖

(3)

Aquesta equació incorpora la localització de les observacions a través de les coordenades (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 )
per la localitat i; de manera que 𝛽𝑘 és el coeficient de la regressió local per la variable independent
k i localitat i, 𝛽0 és la constant en la localitat i, 𝑥𝑘 és el valor de la variable independent k en la
localitat i; i 𝜀𝑖 és el terme de l’error. Es pot observar que l’equació 3 és molt semblant a la 1, amb
la diferència que caracteritza el model GWR: té en compte una matriu de pesos que mesura les
distàncies entre localitats, de la següent manera:
𝛽(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ) = (𝑋 𝑇 𝑊(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 )𝑋)−1 𝑋 𝑇 𝑊(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 )𝑦

(4)

On la matriu diagonal de pesos es denota com 𝑊(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ), la qual és una funció de la distància
geogràfica que hi ha entre les localitats de la base de dades. Aquesta funció s’anomena la funció
de kernel, que determina els pesos que van decreixent a mesura que la distància entre localitats
augmenta. És a dir, dins de cada veïnat pel qual es calcula una regressió, les localitats que estan
més lluny d’aquest punt de regressió tenen menor pes i les que estan més properes, en tenen
més. En particular, en aquest treball s’utilitza la funció de kernel bi-quadrada de banda ampla
(veïnat) adaptada, descrita de la següent manera:
[1 − (
𝑊𝑖,𝑗 =

2
𝑑𝑖𝑗 2
𝑏𝑖

) ] 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑗 < 𝑏𝑖
(5)

0 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑠𝑒𝑣𝑜𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑠
{

On 𝑊𝑖,𝑗 és la matriu de pesos entre les localitzacions del municipi i i j, mentre que bi és la banda
ampla adaptada (conjunt de municipis més propers al municipi i); de manera que contra menor
sigui la distància entre i i j (dij), major serà 𝑊𝑖,𝑗 , i viceversa. La funció de kernel pot ser de dos
tipus: fixa o adaptada. La funció de kernel fixa (en el context del model GWR), s’obté com la
distància òptima entre “veïnats” de dades i s’aplica uniformement per tot l’espai. No obstant, no
hi ha les mateixes observacions per exemple al municipi de Barcelona que a un municipi de
l’interior de Catalunya; és a dir, la dispersió de les dades no és la mateixa en tot el territori i per
tant, en aquelles regions on estiguin més disperses, la regressió local podria basar-se en
relativament poques observacions (Chasco, García i Vicéns, 2007). Per aquest motiu, en aquest
treball es considera més convenient utilitzar la funció de kernel adaptativa, la qual adapta la mida
de la banda ampla segons la densitat de les observacions. Això ho fa aplicant aquest criteri a
l’hora de calcular el número d’observacions que s’incorpora a cada “veïnat”, que varia segons la
densitat de les observacions. D’aquesta manera, la funció de kernel tindrà una banda ampla
menor en les localitats amb molta densitat d’observacions, i una més ampla en localitats on les
observacions estiguin més disperses.
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Un altre repte és seleccionar la banda ampla general del model, és a dir, els grups de municipis
o “veïnats” que s’agrupen per aplicar l’equació 3. Per obtenir la banda ampla òptima, s’aplica el
criteri d’informació d’Akaike ajustat (Fotheringham, et al., 2002):
̂ + 𝑚𝑙𝑛(2𝜋) +
𝐴𝐼𝐶𝑐 = 2𝑚 ln (𝜎)

𝑚+𝑡𝑟(𝑆)
𝑚−2−𝑡𝑟(𝑆)′

(6)

On m és la mida de la mostra, 𝜎̂ és el màxim valor de la funció de versemblança de la variància
de l’error i tr(S) la traça de la matriu S (la matriu de projeccions des dels valors observats fins els
ajustats 𝑦̂). Cal destacar que l’AICc penalitza relativament més la complexitat d’un model si la
banda ampla és petita, ja que la mida de les mostres “locals” disminueix al augmentar la banda
ampla.

5. Resultats
5.1. Resultats del model dels MQO
En aquesta secció es presenten els resultats obtinguts pels models descrits anteriorment. En
primer lloc, els resultats de la regressió global (MQO) es mostren a la Taula 2. La idea d’aquest
model és analitzar si les variables independents triades tenen un impacte global sobre el preu
del lloguer als municipis catalans. Com es pot observar, excepte oferta_18 i IIE, totes les
variables són estadísticament significatives i els signes són els esperats, excepte per la variable
exneg. S’esperaria que el signe fos negatiu, ja que un augment d’aquesta variable implica un
empitjorament de les externalitats negatives de l’entorn. No obstant, el coeficient d’aquesta
variable resulta ser positiu, el qual indica que el preu del lloguer és més elevat en els municipis
més saturats o urbanitzats, que presenten més externalitats negatives, com ara més
contaminació. Per tal de validar el model, es calcula el factor d’inflació de la variància (VIF). Com
es pot comprovar a la Taula 2, per a totes les variables es compleix que VIF < 2, així que es pot
confirmar que no presenten multicol·linealitat. A partir de diversos tests de normalitat, també es
considera que els residus del model segueixen una distribució de probabilitat normal. D’altra
banda, la variable tasq_dom no s’ha inclòs al model final ja que no és estadísticament significativa
i a més provoca un empitjorament en l’ajust del model. Tal i com s’ha comentat en la metodologia,
no es pot validar el supòsit d’estacionarietat espacial; fet que justifica l’aplicació del model GWR.
L’autocorrelació espacial dels residus també es confirma amb la figura 1, on s’observen petits
patrons o clústers en determinades zones.

Figura 1. Distribució espacial dels residus obtinguts pel model MQO
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En general, els signes dels coeficients concorden amb els esperats i proporcionen informació
rellevant. Les variables amb un impacte positiu s’interpreten de la següent manera: per un
augment de la renda mitjana anual de l’1 %, el preu mitjà del lloguer augmentaria un 0,82 %, un
impacte substancial. Per un augment d’un 1 % de l’índex d’externalitats negatives, el creixement
de la població, la densitat poblacional i la població estrangera, el preu del lloguer augmentaria un
1,5 %, un 0,6 %, un 0,004 % i un 0,3 %, respectivament. Les variables amb un impacte negatiu
tenen la següent interpretació: per un creixement d’un 1 % de l’edat mitjana dels edificis, la
superfície dels habitatges, la població amb estudis baixos i la població que viu de lloguer, el preu
del lloguer disminuiria un -0,5%, un -0,2 %, un -1 % i un -0,3 %, respectivament. Destaca l’elevat
impacte de l’estat dels edificis: per un augment de l’1 % d’aquesta variable (que indica que l’estat
dels edificis ha empitjorat), el preu del lloguer disminuiria un -32 %. Per últim, per un augment de
l’1 % de l’índex d’instal·lacions dels edificis (IIE), el preu del lloguer disminuiria un -0,1 %. Cal
destacar que el coeficient esperat d’aquesta variable era positiu, tot i que l’impacte que té és
bastant reduït. Com a mesura de bondat d’ajust del model, l’R2 és d’un 0,74; el qual es pot
considerar un bon ajust.
Taula 2. Resultats del model MQO
Coeficient
Error est.

valor t

(Intercept)
RENDA_D
OFERTA_18
SUP18
EDAT_ED
EDU_BAIX
ESTAT
EXNEG
IIE
POB_1518
DENS
POB_EST
POB_LLOG

-7.33
10.90
-0.26
-14.78
-6.52
-5.14
-4.10
6.40
-0.47
2.99
8.11
2.55
-2.47

-5.76
0.82
-4.9E-07
-2.3E-03
-4.7E-03
-9.6E-03
-0.39
0.02
-1.0E-03
5.7E-03
3.6E-05
3.3E-03
-3.4E-03

0.79
0.08
0.00
1.53E-04
7.16E-04
1.87E-03
0.09
2.34E-03
2.15E-03
1.91E-03
4.49E-06
1.29E-03
1.39E-03

Pr(>|t|)
0.00
< 2e-16
0.79
< 2e-16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.64
0.00
0.00
0.01
0.01

VIF
***
***
***
***
***
***
***
**
***
*
*

1.68
1.33
1.66
1.83
1.59
1.13
1.51
1.56
1.05
1.65
1.86
1.85

Codis significació: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.1885 on 580 degrees of freedom
R2: 0.7448, R2 ajustat: 0.7399, AICc: -279.02
F-statistic: 153.9 on 11 and 580 DF, p-value: < 2.2e-16

5.2. Resultats del model GWR
Tal i com s’ha comentat, el model GWR sembla més adient pel cas d’estudi d’aquest treball, ja
que s’ajusta a les dades geogràfiques i està especialment dissenyat per abordar la noestacionarietat espacial. Els resultats d’aquest model es presenten a la Taula 3. Els coeficients
locals de les variables explicatives es poden consultar amb detall en aquest arxiu. Els resultats
del model GWR concorden amb els obtinguts en la regressió global, en termes de la direcció i la
significació dels coeficients de les variables explicatives. Cal destacar com l’impacte d’aquestes
variables varia pel territori. Per exemple, un augment d’un 1 % en la proporció de la població amb
estudis baixos (EDU_BAIX) té un impacte sobre el preu del lloguer que varia des d’una disminució
del -1,2 % en el primer quartil fins només el -0,5 % en el tercer quartil. El valor de l’R2 ajustat és
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0,792, el qual tenint en compte els resultats obtinguts a la resta de literatura, es considera un bon
ajust (vol dir que el model explica el 79,2 % de la variabilitat del preu del lloguer mitjà del 2018).
Taula 3. Resultats del model GWR
Min.
1st Qu.
Intercept
RENDA_D
OFERTA_18
SUP18
EDAT_ED
EDU_BAIX
ESTAT
EXNEG
IIE
POB_1518
DENS
POB_EST
POB_LLOG

Median

3rd Qu.

-6,67
0,13
-1,17E-05
-3,84E-03
-8,91E-03
-0,03
-0,67
-6,98E-04
-0,02
-4,08E-03
-5,49E-05
-4,12E-03

-4,12
0,42
1,51E-06
-2,84E-03
-5,64E-03
-0,01
-0,51
6,39E-03
-8,60E-03
3,45E-04
9,91E-06
6,49E-04

-2,48
0,48
2,11E-05
-2,34E-03
-4,53E-03
-0,01
-0,31
0,01
-6,36E-04
2,73E-03
1,98E-05
2,14E-03

-1,63
0,68
3,28E-05
-2,10E-03
-3,94E-03
-4,99E-03
-0,18
0,02
3,24E-03
5,31E-03
3,32E-05
4,31E-03

1,0951
0,9256
0,0001
-0,0017
-0,001
0,0016
0,1242
0,0247
0,0102
0,018
0,0002
0,0142

Max. Test MC

-0,01

-6,43E-03

-3,93E-03

-3,21E-05

0,0043

0,47
0,29
0,55
0,01
0,77
0,15
0,43
0,36
0,04
0,6
0,00
0,03

% signif.

*

*
***
*

0,04 *

79,6%
50,9%
98,7%
0,0%
32,1%
70,8%
90,4%
57,4%
87,5%
94,1%
65,9%
88,3%
83,5%

Codis significació: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.05 ‘*’
R2: 0.833, R2 ajustat: 0.792, AICc: -340,5

D’altra banda, és adient justificar de nou la conveniència del model GWR sobre el MQO en el cas
d’estudi d’aquest treball. Per un costat, analitzant les mesures de bondat d’ajust, es corrobora
que el model GWR té un millor ajust que l’estimació per MQO, ja que presenta un R-quadrat
ajustat superior (0,79 vs. 0,74) i un menor AICc (-340,5 vs. -279). A més a més, el R-quadrat local
del GWR, que indica el coeficient de determinació per a cada localitat, va del valor mínim 0,69 al
màxim 0,96; així que el model té un ajust notable a totes les localitats. Tot i així, tal i com
puntualitzen Chasco et al. (2007), tot i que el model GWR sembla més adient per estudiar la noestacionarietat espacial des del punt de vista estadístic, pot ser que si aquesta millora no és
significativa, no sigui suficient per justificar l’increment de complexitat respecte al model global.
En aquest context, s’aplica el test de Monte Carlo a totes les variables explicatives (Brunsdon et
al, 1998; Fotheringham et al, 1997a); el qual determina si hi ha variabilitat espacial significativa
en els regressors del model. Si s’accepta la hipòtesi nul·la del test (la relació entre la variable
dependent i l’explicativa és constant), llavors la variable corresponent es considera global; en cas
contrari, es considera local. Cal destacar que, si es dona el cas en que totes les variables
independents són globals (s’accepta la hipòtesi nul·la del test de Monte Carlo), llavors el model
per MQO és preferible al GWR. La Taula 3 mostra els resultats del test de Monte Carlo, a través
del qual és conclou que 5 de les 12 variables explicatives es poden considerar com a “locals” (la
seva relació amb el preu del lloguer no és constant): la superfície mitjana de la llar (sup18), les
instal·lacions de l’edfici (IIE), la densitat de població (dens), el percentatge de població estrangera
(pob_est) i el de població llogatera (pob_llog). Tenint en compte aquests resultats, una possible
ampliació d’aquest model seria la regressió ponderada geogràficament mixta, que diferencia les
variables locals de les globals per obtenir un millor ajust.
Per un altre costat, Lu et al. (2014) posen de manifest que aquests tipus de models poden
comportar problemes de col·linealitat local, ja que aquesta pot ser més pronunciada al treballar
amb mostres d’observacions més petites (perquè el GWR calcula diverses regressions locals); i
per la mateixa naturalesa de les dades, que presenten heterogeneïtat espacial. En aquest
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context, per validar el model es calcula el factor d’inflació de la variància (VIF) pels regressors
del model GWR. Els resultats mostren que en cap dels casos es compleix la condició VIF > 10
que confirma que hi ha col·linealitat; de fet per a la majoria de variables explicatives, el VIF mitjà
és inferior a 2 (en 3 de les variables és lleugerament superior a 2) i els valors màxims dels VIFs
locals es situen al voltant del 3 en la majoria de variables. Per tant, es pot confirmar que el model
GWR no presenta col·linealitat local. Per últim, aplicant el test de la “I” de Moran als residus del
model, s’obté que no existeix autocorrelació espacial, així que tal i com s’esperava, el model
GWR ha eliminat aquest problema respecte als resultats del model per MQO. En conclusió, hi ha
suficient evidència per justificar l’ús del model GWR amb preferència al MQO; a més, es demostra
també que el model GWR té un millor ajust.
L’última columna de la Taula 3 mostra el percentatge de municipis en els quals cada variable és
estadísticament significativa. Lu, Harris, Charlton i Brunsdon (2014) destaquen el fet de que els
pseudo valors-t, obtinguts a través de la divisió entre els coeficients de les regressions i la seva
desviació estàndard, no és el més adequat pel model GWR. Degut a que s’ha de calcular un
elevat número de t-tests simultàniament en el marc del GWR, els resultats probablement patiran
diversos problemes d’inferència; en els que la probabilitat de tenir un error del tipus I és superior.
En aquest context, existeixen diversos mètodes que proporcionen un p-valor ajustat. Per analitzar
la significació de les variables del nostre model s’utilitzen els p-valors ajustats de BenjaminiYekutieli, dissenyats especialment per controlar els errors de tipus I (Benjamini i Yekutieli, 2001).
Els resultats d’aquest test (vegeu Taula 3) mostren uns alts percentatges de significació
estadística en la majoria de les variables, especialment en oferta_18 (98,7 %), pob_1518
(94,1 %), estat (90,4 %) o pob_est (88,3 %).
Finalment, a la Figura 2 es mostren els resultats dels coeficients de les variables explicatives
locals segons la seva localització al territori. No seria gaire informatiu representar geogràficament
els coeficients de les variables globals, ja que s’ha demostrat que el seu impacte és constant pel
territori. Tot i així, sí que resultarà de gran interès analitzar en quins municipis aquestes variables
són estadísticament significatives i en quins no, segons els p-valors ajustats que s’acaben de
comentar (Figura 3). Primerament, a la Figura 2 s’observa que les variables que han sigut
considerades com “locals” segon el test de Monte Carlo, dens, IIE, pob_est i pob_llog, generen
clars patrons pel territori en funció de l’impacte que tenen sobre el preu del lloguer. Cal destacar
que l’estudi de Wang et al. (2021), en el que amb el mateix objectiu que aquest treball s’analitzen
els determinants del preu del lloguer a la ciutat de Guangzhou (Xina), també es conclou que
l’impacte de l’entorn social i de les característiques dels edificis mostren heterogeneïtat espacial.
La variable dens té un major impacte clarament al sud, mentre que al nord-centre és inferior i a
la resta del territori és mitjà. Una possible explicació al darrere seria que els municipis del sud,
com parteixen d’uns nivells de densitat poblacional i de preus del lloguer més baixos, tenen més
marge de reacció davant de l’augment de demanda que suposaria que la densitat poblacional
augmentés.
L’impacte de la variable IIE també es divideix en dos grans grups: té una relació amb el preu del
lloguer negativa des de la costa de Tarragona cap a l’interior i al sud (tot i que els coeficients són
menys negatius); mentre que s’observa com des del Baix Llobregat cap amunt, incloent les zones
de l’interior, té un impacte bastant positiu (que pot arribar fins a l’1% d’increment del preu del
lloguer per cada 1% de creixement d’aquesta variable). Aquests resultats porten a dues possibles
hipòtesis interessants, entenent que un augment de l’IIE (augment del nombre d’edificis amb
bones instal·lacions) vindria sobretot donat per la construcció de nous edificis, que poden ser tant
per llogar com per a vendre. En primer lloc, podria ser que l’augment de l’oferta d’habitatges de
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lloguer a Tarragona i Lleida (on l’impacte de l’IIE és negatiu) fes disminuir el preu del lloguer;
degut a que la demanda no és tan forta com a Barcelona i Girona. En segon lloc, també podria
donar-se que, per la dinàmica del mercat de l’habitatge a Tarragona i Lleida, la construcció de
nous edificis es dediqués més a la seva venda que al lloguer; disminuint la demanda de lloguer i
baixant així els seus preus. En qualsevol cas, és clar que l’impacte d’un augment de l’oferta o
una inversió en la millora dels edificis provocaria impactes molt diferents pel territori; degut
sobretot als diferents comportaments de la demanda d’habitatge.

Figura 2. Distribució espacial dels coeficients de les variables explicatives del model GWR*

*Els coeficients estan transformats per la seva correcta interpretació, donat que la variable dependent
està transformada en logaritmes.
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D’altra banda, l’efecte de la població estrangera és positiu a tota Catalunya. Destaca l’elevat
impacte a les ciutats de la costa, des de Tarragona fins a Barcelona, així com a les ciutats del
voltant de Barcelona (el Baix Llobregat i el Vallés Occidental especialment). Aquests són els
territoris amb major demanda de lloguer, per tant, és coherent que al augmentar la demanda
d’habitatges de lloguer per l’arribada d’estrangers, la pressió d’aquesta sigui superior que a la
resta del territori. Aquest excés de pressió de la demanda provoca una major reacció del preu
del lloguer. Així, un augment de l’1 % del percentatge de població estrangera tindria un impacte
sobre el preu del lloguer molt divers en magnitud: en el primer quartil de les dades, el preu del
lloguer només augmentaria un 0,06 %; mentre que al tercer quartil augmentaria un 0,43 % i el
valor màxim assoliria el creixement de l’1,43 %.
L’impacte de la població que viu de lloguer (pob_llog) té un comportament molt similar en termes
de distribució territorial, amb un impacte més elevat al voltant de les ciutats amb més activitat
econòmica. Tal i com s’havia previst, un augment de la població que viu en lloguer faria disminuir
el preu del lloguer; probablement per les condicions econòmiques i socials que s’ha vist que
acompanyen a aquest col·lectiu de la població. De mitjana, per un augment d’un 1 % en aquesta
variable, el preu del lloguer es reduiria un -0,39 %. El fet de que aquesta variable presenti
heterogeneïtat espacial i que afecti més a la comarca del Baix Llobregat és prou interessant. Per
començar, pel que s’ha comentat prèviament, aquesta variable és una aproximació de l’estatus
social d’un municipi, en termes de que a major població que viu de lloguer, pitjor estatus social;
però aquesta relació no és igual en tot el territori. A les ciutats on aquesta variable té més impacte,
sobretot al Baix Llobregat, la major presència de població que viu de lloguer està més relacionada
amb factors de pobresa que a la resta del territori. Probablement, com que la ciutat de Barcelona
té una major demanda laboral, la demanda de treballs poc qualificats o de baixa remuneració
atragui més població llogatera als municipis del Baix Llobregat, on el lloguer és més assequible.
La Figura 3 mostra els p-valors ajustats de Benjamini-Yekutieli per a cada localitat de les
variables explicatives globals. Cal destacar que els valors d’aquest test són només dos: 0 (la
variable no és estadísticament significativa en la localitat) i 1 (la variable és significativa). Aquests
mapes resulten molt interessants i informatius per determinar en quines parts les variables tenen
impacte i en quines no, ja que representant només els coeficients de les variables aquesta
informació es perd. La variable renda, significativa a la meitat del territori, té un impacte a les
ciutats de Tarragona i Lleida, així com a la província de Girona; mentre que a la resta l’impacte
d’aquesta variable no és significatiu. En la secció 3.1 s’ha vist que la correlació entre la renda i
el preu del lloguer no és del tot lineal, sinó que és més forta als municipis amb menor renda i
moderada als municipis amb renda elevada. El mapa d’aquesta variable corrobora aquesta idea:
en general, a les zones on el lloguer és més barat i el nivell de renda és més baix (Tarragona i
Lleida), un augment de la renda sí elevaria el preu del lloguer, ja que al partir de preus inferiors,
hi ha més marge de creixement. Tanmateix, a les zones on el preu del lloguer és més car, un
augment de la renda no tindria un impacte significatiu sobre el preu del lloguer (la costa,
Barcelona i l’àrea metropolitana, les comarques del Vallès i el Maresme). Això es podria explicar
per dos fenòmens: per part de la població amb renda baixa o mitjana, la taxa de sobrecàrrega
que pateixen pels elevats lloguers és tan elevada, que un augment en la seva renda no implicarà
que la desviïn cap a un lloguer més car. Per un altre costat, com la població més rica d’aquestes
àrees ja es situa en els habitatges de lloguer més cars, un augment de la seva renda tampoc
tindria un impacte significatiu sobre el preu de lloguer. Per tant, es podria dir que la renda de la
població té un impacte sobre el preu del lloguer, fins a un cert llindar del nivell de preus. Aquest
resultat constata l’impacte en termes de desigualtat que provoca un mercat del lloguer mal
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gestionat. Desenvolupar aquesta hipòtesi i aproximar aquest llindar podria tenir importants
implicacions per la política pública sobre el mercat de lloguer.
Per la seva part, la variable estat és significativa en la major part del territori (90,4 %). A més, el
seu impacte sobre el preu del lloguer és molt substancial: de mitjana, per cada 1 % d’increment
de la variable estat, que suposaria un empitjorament de l’estat dels edificis, el preu del lloguer
disminuiria la notable quantitat del -26,5 %. Les externalitats negatives de l’entorn (exneg) no
són significatives a l’àrea metropolitana de Barcelona (tot i que a la ciutat sí), tampoc al Vallès
Occidental i Bages, ni a la comarca gironina de l’Alt Empordà. És a dir, aparentment, un
empitjorament de les condicions de l’entorn no té un impacte directe en aquestes regions. Això
podria dir que la demanda és tan inflexible, que un empitjorament de l’entorn no fa que aquesta
es redueixi; bé perquè són ciutats molt atractives per viure o bé perquè tenen més tolerància a
un empitjorament de les condicions. Val a dir que, de totes maneres, aquesta variable té en
compte tant variables com la contaminació i la delinqüència com la falta de serveis i
comunicacions. Per tant, també és probable que no tingui efecte sobre els grans centres
econòmics perquè la gran quantitat de serveis i comunicacions de les que gaudeixen compensa
la resta de components negatius de l’índex.
D’altra banda, l’impacte de la població amb estudis baixos (edu_baix) és significatiu en gran part
del territori (70,8 %). Així, per un augment de la proporció de població amb estudis baixos de
l’1 %, el preu del lloguer disminuiria de mitjana un -0,84 %, ja que els municipis amb menor nivell
socioeconòmic són menys desitjables. Aquest impacte és molt substancial per ser una variable
de caràcter social, indicant que a Catalunya hi ha una forta relació entre els baixos nivells
educatius i els entorns desfavorables.
L’edat mitjana dels edificis (edat_ed) té un impacte significatiu al voltant d’un terç de Catalunya,
corresponent al Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i algunes comarques de l’interior i
del sud. De mitjana, un augment de l’1 % de l’edat mitjana dels edificis, faria disminuir el preu del
lloguer un -0,45 %. Probablement, a la resta del territori, si l’edat dels edificis ja és relativament
elevada, un augment d’aquesta no té un impacte significatiu.
El creixement de la població té un impacte significatiu a gairebé tot el territori (94,1 %),
demostrant que és una de les variables que millor aproxima la demanda de lloguer. Un augment
de la població, ja sigui per una major natalitat o per una major immigració, pressiona la demanda
de lloguer i fa que els preus augmentin. De mitjana, per un augment d’un 1 % en el creixement
de la població, el preu del lloguer creixeria un 0,27 %. Finalment, la variable oferta_18 és la que
presenta una major significació en el territori (98,7 %). Com s’ha comentat, aquesta variable té
un impacte positiu sobre el preu del lloguer ja que és una aproximació de la demanda de lloguer.
Tot i així, la magnitud del seu impacte, tot i que significativa, és reduïda: per un augment del
nombre d’habitatges arrendats de l’1 %, el preu del lloguer augmentaria un 0,002 %.
En general, les variables mostren diferents patrons territorials en termes de la seva significació,
que donen una idea sobre on ocorren certes relacions entre variables socioeconòmiques i
físiques i el preu del lloguer. És interessant, a més, que aquests patrons no són aleatoris; sinó
que es formen clústers territorials. Així, s’observa com els determinants del preu del lloguer d’una
localitat acostumen a semblar-se als de la localitat veïna o, millor dit, a aquella localitat amb la
que comparteixen certes característiques.
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Figura 3. Tests de significació de les variables globals: p-valors ajustats pel mètode de BenjaminiYekutieli
-

Les regions estadísticament significatives es representen amb el color blau (fosc) i les no significatives
amb el color groc (clar)
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6. Conclusions
En aquest treball s’ha desenvolupat un marc teòric i pràctic per analitzar els principals factors
influents del preu de lloguer. Espanya té una proporció relativament baixa de població que viu en
habitatge de lloguer, però depèn en gran mesura de la comunitat autònoma i de les
característiques de la població; ja que tendeixen a llogar més els joves, els immigrants i les
persones amb inestabilitat laboral. El preu del lloguer divergeix molt segons el territori, i destaca
l’elevada variabilitat del preu dins de les províncies, entre els municipis. Així, es posa de manifest
la complexitat del mercat d’habitatges de lloguer, que evidencia una clara heterogeneïtat en la
seva dinàmica pel territori.
En aquest context, s’obté evidència empírica sobre els determinants socioeconòmics i físics del
preu del lloguer d’habitatges, amb Catalunya com àrea d’estudi. Cal destacar que, segons el fidel
saber i enteniment de l’autora, aquesta és la primera investigació que proporciona evidència
empírica d’aquest àmbit a Espanya. Així, es realitzen dos models amb 592 municipis catalans:
una regressió global pel mètode dels mínims quadrats ordinaris (MQO) i una regressió ponderada
geogràficament (GWR). Es demostra que els preus del lloguer presenten heterogeneïtat espacial
i autocorrelació espacial, fets que indiquen que el comportament d’aquesta variable no és
constant pel territori i que el preu del lloguer presenta autocorrelació entre els municipis. Les
implicacions d’aquesta evidència són que, per aplicar polítiques públiques sobre el lloguer, s’ha
de tenir en compte que la resposta d’aquestes no serà igual a tot el territori; a més, al estudiar
les característiques del preu del lloguer d’un municipi, s’han de tenir en compte les dels municipis
propers. A més a més, queda demostrada la conveniència d’utilitzar el model GWR, ja que està
dissenyada per abordar aquesta heterogeneïtat espacial i a més elimina l’autocorrelació espacial
que s’evidencia al model per MQO.
La variable dependent és el preu del lloguer mitjà mensual per metre quadrat de l’any 2018. El
resultats de la regressió global (MQO) mostren que 10 de les 12 variables explicatives són
significatives, i en general els signes concorden amb els esperats. D’aquestes variables, renda,
exneg, pob_1518, dens i pob_est tenen un impacte positiu significatiu sobre el preu del lloguer:
per cada 1 % de creixement d’aquests indicadors, el lloguer incrementa un 0,82 %, 1,5 %, 0,6 %,
0,004 % i 0,3 %, respectivament. Contràriament, les variables estat, edat_ed, sup18, edu_baix, i
pob_llog tenen un impacte negatiu significatiu: per cada 1 % de creixement d’aquests indicadors,
el preu del lloguer disminueix un 32 %, 0,5%, 0,2 %, 1 % i 0,3 %, respectivament.
Els resultats del model GWR concorden amb els obtinguts en la regressió global, i les variables
independents mostren alts percentatges de significació en el territori (excepte la superfície). Es
demostra a més que el model GWR té un millor ajust que l’estimació per MQO, ja que presenta
un R2 ajustat superior (0,79 vs. 0,74) i un menor AICc (-340,5 vs. -279). A més a més, a través de
l’R2 local del GWR, es demostra que el model té un ajust notable a totes les localitats.
Tal i com es comenta, un punt clau d’aquest treball és que es troba que el preu del lloguer
presenta clara heterogeneïtat espacial, és a dir, que no té una variabilitat constant pel territori; ja
que a les zones de la costa i de Barcelona és clarament més elevat. De la mateixa manera, es
demostra que l’impacte de diversos factors socioeconòmics i físics denota també heterogeneïtat
espacial: la superfície mitjana de la llar (sup18), les instal·lacions dels edificis (IIE), la densitat de
població (dens), el percentatge de població estrangera (pob_est) i el de població llogatera
(pob_llog). Tanmateix, la resta de variables es considera que tenen un efecte global en el territori,
és a dir, la intensitat del seu impacte sobre el preu del lloguer és constant en totes les
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observacions. Una possible ampliació d’aquest treball seria aplicar el model GWR mix, que té en
compte si cada variable és local o global.
En resum, s’observen clares diferències territorials en diversos determinants del preu del lloguer.
Les zones on el preu és menor són més influenciables a la pressió poblacional i a l’augment de
l’oferta d’habitatges (IIE), ja que disposen de menor demanda i tenen més marge de creixement.
En canvi, les zones amb preus elevats es caracteritzen per l’efecte crida com a centres
económics. És a dir, el preu del lloguer està més influenciat per la necessitat de viure a prop del
centre de Barcelona per motius laborals. Així, aquí un augment de la població estrangera
impulsaria el preu del lloguer més que a la resta del territori; mentre que un augment de la
població llogatera el faria disminuir també proporcionalment més. Això indica que en aquestes
zones el fet de viure en un habitatge llogat està més relacionat amb factors de pobresa.
Les variables que millor aproximen la demanda de lloguer són el creixement de la població i el
nombre d’habitatges arrendats, significatius a gairebé tota Catalunya. L’impacte de la població
amb estudis baixos també és global i avarca la major part del territori; indicant que a Catalunya
hi ha una forta relació entre els baixos nivells educatius i els entorns desfavorables. D’altra banda,
sembla que un augment en l’edat dels edificis no és significatiu quan aquesta ja és elevada.
S’extreu una conclusió interessant sobre la influència de la renda sobre el preu del lloguer. Tal i
com s’esperaria, aquesta influència és positiva i significativa; però ho és en les zones on el preu
del lloguer és relativament baix. En les zones on s’ha mencionat que el lloguer és més car, la
renda no té un impacte significatiu. Això denota l’elevada taxa de sobrecàrrega que es pateix en
aquestes àrees, així com les desigualtats econòmiques. Per tant, l’elevada demanda de lloguer
no s’explica tant pels nivells de renda de la població, sinó per l’atracció com a centre econòmic
dels municipis. Això evidencia que una estratègia de descentralització de l’activitat econòmica
seria una bona política pública pel mercat de l’habitatge. Tindria bastant interés investigar més
enllà aquesta hipòtesi, ja que és un element clau en el mercat de l’habitatge.
En conclusió, es demostra que el preu del lloguer està gratament influenciat per diversos factors
socioeconòmics de la població, així com per factors físics de l’entorn; una evidència que no és
àmplia en la literatura, especialment pel cas d’Espanya, però que és molt rellevant per dissenyar
una bona política pública. A més, l’anàlisi empírica demostra que molts d’aquests factors no
afecten d’igual manera a tot el territori, i es proporciona informació sobre quines característiques
poden ser les que expliquen aquestes diferències. Així, aquests resultats haurien de servir a
l’hora de prendre decisions sobre política territorial basades en evidència, coneixent les
diferències geogràfiques d’aquest mercat i ajustant així, més efectivament, les polítiques a cada
territori. Aquestes polítiques haurien d’assegurar habitatges de lloguer assequibles en àrees amb
bons entorns, per tal de reduir les diferències en l’impacte d’entorns socioeconòmics
desfavorables i en la pressió de la demanda provocada per la necessitat de viure a prop de la
ciutat de Barcelona.
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