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La pujada de l’habitatge s’accelera
el 2017 i arriba al 7,5% a les capitals
El transvasament del lloguer a la compra impulsarà l’immobiliari aquest any

ROSA SALVADOR
Barcelona

Lapujadadelpreude l’habitatgees
va accelerar l’any passat a les capi
tals i les grans ciutats, fins a arribar
al 7,5%, segons les dades presenta
des ahir per la taxadora Tinsa. La
pujadamitjanade l’habitatge(noui
utilitzat) va ser del 4,5% el 2017,
gairebé tres punts més alta que el
2016, quan va ser de l’1,7%. Les pu
jades més importants, després de
lescapitals,esvanproduiralacosta
mediterrània(5,7%),alesillesBale
ars i lesCanàries (3,8%) i a lesàrees
metropolitanes (3,7%). L’únic des
cens es va produir a la resta demu
nicipis, i va serdel0,4%.
Segons el director del Servei

d’Estudis de Tinsa, Jorge Ripoll,
l’any passat es va caracteritzar per
un creixement de preusmoderat, i
aixímateixesperaqueaquesta ten
dènciaesmantinguidurantel2018,
amb una pujada de preus mitjana
inferioral5%.
L’índex de preus que elabora

Tinsa va marcar els seus mínims a
finals del 2014, i malgrat els aug
ments dels últims tres anys el seu
valor mitjà es manté en nivells del
novembre del 2013, i acumula un
descensdel 38,6%desdelsmàxims
aquèvaarribarel2017.
Lacaigudadelspreushaestates

pecialmentfortaa lacostamediter
rània (45,8%), a les àreesmetropo
litanes (42,7%) i a les capitals i
grans ciutats (39,9%), mentre que
ha estat inferior a la mitjana a les
Balears i lesCanàries(un28%)per
què la demanda dels estrangers va
sostenirelmercat, ia lespoblacions
més petites, que Tinsa anomena
“altres municipis”, perquè no van
tenir tant excés d’edificació durant
el boom i l’estoc no va pressionar
despréselspreus.
Ripoll va preveure que aquest

any les transaccionsaugmentinen
tre un 10% i un 15%, i se situïn en
unes550.000operacions, impulsa
des pel transvasamentdepart de la

demandaquearaoptapellloguer“a
mesuraqueaugmenti laconfiança i
esvaginnormalitzantels salaris”.
Hi contribuirà també la pujada

dels lloguers,quesegonsPisos.com
va ser del 13,08% de mitjana l’any
passat, amb augments més alts en
grans capitals com Madrid (22%),
València (21%) i Palma (21%). Els
lloguers més cars són a Barcelona,
ambunarendamitjanade1.599eu
ros/mes,seguidadeMadrid(1.560)
i Sant Sebastià (1.259 euros). Se
gons aquest portal, una part de la
demanda de lloguer és d’usuaris
que no troben un habitatge per
comprar que avui compleixi les se
ves expectatives de localització i
preu.c

Els lloguersvanpujar
un13%l’anypassat,
ambalcesdemés
del20%aMadrid,
València iPalma

LA VANGUARDIAFONT: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

SUPERFÍCIE VISADA A CATALUNYA SUPERFÍCIE VISADA PER DEMARCACIONS

En metres quadrats i percentatge del PIB Variació 2013-2017

+101% +17%

+128% -13%

+69% +20%

+3%

-1%

+25%

Variació 2016-2017

1990 2011 201716151413121995 2000 2005 2010 2017

25

2,5

1,5

0,5

0

2

1

Milions
de m2

milions
de m2

Porcetaje
del PIB

9%

20

15

10

5

0

25% PIB ESTATAL25% PIB ESTATAL

Barcelona província

Barcelona ciutat

Girona

Tarragona
Lleida
Terres de l’Ebre

MITJA A EUROPEA: 10-12% DEL PIBMITJANA EUROPEA: 10-12% DEL PIB

00 00

Només 11.250 pisos visats a Catalunya
]Elsarquitectesvanvisar l’any
passat 11.250habitatgesaCata
lunya,un32%mésqueel2016,
peròmolt llunydelnivelldels
anysdelboom,quansesupera
venels 100.000habitatges
anuals, ide la taxadereposició
delparc immobiliari,queseria

d’uns40.000habitatges, se
gonsvaexplicarelpresident
delCol∙legid’Arquitectescata
lans,LluísCamerón.Entotal, el
2017esvanvisar7.820projec
tesd’edificació, amb3.907.014
m2desuperfície,un9,1%més
queunanyabans,ambuna

inversió inferioral 10%delPIB
queesconsideranormalsegons
elsestàndardseuropeus.Per
demarcacions, l’activitates
concentraa laciutatdeBarce
lona ielsvoltants, i aGirona,
mentrequeestàsotamínimsa
Tarragona,Lleida i l’Ebre.


