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1. INTRODUCCIÓ 

 

Abans d’endinsar-nos amb la temàtica d’aquest treball, voldríem 

comentar els motius que ens han dut a escollir aquest tema, així com els 

objectius i la metodologia seguida. 

“L’accés dels joves a la vivenda” ens ha semblat un tema interessant 

perquè a més a més de ser actual, preocupa a molta gent jove com nosaltres. 

Tot i analitzar diversos aspectes, la pregunta que ens formulem és si l’evolució 

dels preus de la vivenda i els salaris han tingut realment una evolució diferent, 

és a dir, si entre aquestes dues variables s’ha produït un distanciament tal que 

hagi pogut produir la problemàtica de la vivenda. 

Pel que fa a la metodologia seguida, primer de tot, hem realitzar una 

exhaustiva recollida d’informació a través d’Internet, d’articles periodístics, etc. i 

hem fet una sèrie d’enquestes a persones de diverses edats, diferents classes 

socials, etc. per tal de comprovar si l’estudi realitzat a partir de la informació 

que hem trobat es corresponia amb el que pensa la gent sobre aquest tema.  

La recollida d’informació ha estat relativament fàcil (exceptuant el tema 

del lloguer), ja que d’informació sobre aquest tema n’hi ha força. Una altra cosa 

ha estat sintetitzar-la per tal de centrar-nos en la pregunta que ens hem 

formulat. 

L’objectiu d’aquest treball és veure si realment els pisos han 

experimentat un creixement desmesurat en comparació amb l’augment dels 

salaris, a què es deu aquest creixement dels pisos, si cada vegada els 

espanyols estan més endeutats per culpa de les hipoteques i si tots aquest fets 

provoquen una endarreriment de l’economia. 
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2. EMANCIPACIÓ DELS JOVES I SITUACIÓ ACTUAL  

 

L’accés a la vivenda és una manifestació del procés d’emancipació. En 

aquest sentit, es pot afirmar que les possibilitats del projecte d’emancipació 

estan directament vinculades a les possibilitats d’inserció al mercat immobiliari. 

Aquest fet condicionarà, a la pràctica, l’edat a la qual els joves podran iniciar el 

camí cap a la independència. 

 

Des de 1976, el preu mitjà de les vivendes espanyoles s’ha multiplicat 

per 16 en termes nominals i s’ha duplicat en termes reals. Fent una comparació 

internacional, Espanya es situaria entre els quatre països de la OCDE 

(Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic) amb un major 

creixement real del preus de la vivenda a llarg termini. 

A partir d’aquestes dades, podem entreveure el problema d’accés a la 

vivenda què afecta a una part important de la població, dins de la qual s’hi troba 

la població jove. 

 

Durant els últims anys, s’han produït una sèrie de canvis en les societats 

modernes que influeixen en les expectatives dels joves pel que fa a 

l’emancipació i, en realitat, retarden el moment de fer-ho. En el moment de 

prendre la decisió de començar un projecte de vida independent, influeixen tant 

circumstàncies externes com motivacions internes, què tenen a veure amb les 

oportunitats y possibilitats reals referents a la decisió. D’aquesta manera, es pot 

afirmar que tant la determinació d’emancipar-se com la demanda de vivenda, 

no són realitats que es puguin separar del context social i econòmic en el què 

es troben. 

 

Els fets que, principalment, estan influint més directament sobre 

l’emancipació són, d’una banda, la prolongació del període de formació i, de 

l’altra, la inestabilitat laboral i econòmica. 
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La prolongació del període de formació és una de les principals raons 

per les que en els últims anys s’està retardant l’edat d’emancipació. Les 

famílies són cada cop més partidàries de prolongar la formació reglada dels 

seus fills, com a condició per a millorar les seves possibilitats d’inserció laboral. 

Aquest fet, contribueix directament a prolongar el període de dependència 

econòmica. 

 

D’altra banda, pel que fa a l’àmbit laboral, és ben sabut que el treball és 

un requisit imprescindible per a que els joves puguin independitzar-se. De la 

mateixa manera que en determinats països europeus, en les tres últimes 

dècades l’accés al mercat del treball de certs col·lectius, com és el dels joves, 

s’ha convertit en un problema de magnitud considerable i de difícil solució. Això 

fa que, econòmicament parlant, els joves no estiguin preparats per afrontar la 

càrrega que suposaria adquirir una vivenda. 

 

Actualment, i partint de dades de l’últim trimestre del 2006 del OBJOVI 

(Observatori Jove de la Vivenda a Espanya), s’observa que en els dos últims 

anys, el percentatge de persones emancipades entre els 18 i els 34 anys ha 

experimentat un creixement molt atenuat passant del 38,9% al 43,7%. Això 

significa que actualment el 56,3% de la població jove no té la seva pròpia casa. 

Aquesta situació és encara més acusada en trams d’edat inferiors, ja que el 

87,4% dels joves menors de 25 anys viuen amb la família. Aquesta 

dependència residencial, posa de manifest fins a quin punt l’edat de “transició” 

a la vida adulta s’ha anat postergant i com s’han ampliat paulatinament els 

límits d’edat del concepte de joventut.  

 

L’emancipació en les diferents Comunitats Autònomes ha seguit una 

pauta similar a la del conjunt de l’Estat. Illes Balears, Castella-Lleó, Cantabria i 

Astúries han estat les comunitats amb un major increment anual en el volum de 

persones joves emancipades. 
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Diferenciant per sexes i per a una mateixa edat, les dones joves sempre 

s’emancipen abans; fet que es manté estable al llarg del temps. 

 

D’altra banda, pel que fa al treball, per primer cop des del segon 

trimestre del 2004 i segons EPA (Enquesta de Població Activa), en els últims 

dotze mesos s’ha enregistrat un creixement més intens en el volum de joves 

amb contracte indefinit (+3,59%) que amb contracte temporal (+2,72%). Aquest 

fet ha coincidit amb l’aplicació de la reforma dirigida a estimular la contractació 

indefinida. De totes maneres, cal se prudent a l’hora d’atribuir la causalitat 

d’aquest fet a la reforma legislativa, ja que durant el tercer trimestre del 2006, la 

xifra de persones joves amb contracte temporal (+3,59%) va créixer, 

pràcticament, tres vegades més que la de persones joves amb contracte 

indefinit (+1,30%).  

 

Tot i la major creació de llocs de treball indefinits, la desigualtat 

estructural dels joves dins del mercat de treball es manté. D’una banda perquè 

constitueixen el col·lectiu d’edat de major importància dins del conjunt de tota la 

població ocupada ( 40,2% del total), i de l’altra, perquè la generació de nous 

llocs de treball està essent més important entre els grups d’edat més avançada.  

. 
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En el gràfic anterior podem veure el tant per cent de població ocupada 

per Comunitat Autònoma, i dins d’aquest, el tant per cent de contractes 

indefinits. En primer lloc, observem que el percentatge de població ocupada 

supera el 75% a Balears, Navarra i Catalunya i es manté entre el 60 i el 75% a 

la resta d’Espanya amb excepció de Ceuta i Melilla (50%). D’altra banda, el tant 

per cent de contractes indefinits es situa, de mitjana, al 30%. Destaquem que 

Catalunya es la Comunitat Autònoma amb més població jove gaudint de 

contracte indefinit. 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, el mercat de treball és un dels factors que 

influeix més directament en les estratègies d’emancipació de les persones 

joves. Tot i això, no es pot explicar l’estancament de l’emancipació dels joves 

espanyols només fixant-nos en l’àmbit laboral, ja que les condicions laborals 

(tot i la precarietat) són millors que les de deu anys endarrere. 

 

És el mercat de la vivenda el que sens dubte imposa les majors 

restriccions al procés d’emancipació dels joves; bàsicament perquè els preus 

de la vivenda són cada cop més inaccessibles. A finals del 2006, el preu mitjà 

d’una vivenda lliure a Espanya, equivalia a 12,6 vegades el salari mitjà anual 

d’una persona jove. 
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En aquest gràfic observem quin percentatge dels ingressos hauria de 

destinar una persona jove o una llar jove per tal d’adquirir una vivenda mitjana 

(entesa per OBJOVI com una vivenda, no un pis, de 100 metres quadrats). El 

fet més destacable és que en tres comunitats (País Basc, Balears i Madrid) el 

percentatge d’ingressos destinats a finançar la compra de la vivenda supera el 

75% d’aquests. Un percentatge molt elevat que impossibilita l’accés a 

l’habitatge de compra de forma individual. En la resta de comunitats oscil·la 

entre el 50 i el 70%. 

 

Últimament, la proporció entre el preu de la vivenda i el salari d’una 

persona jove no ha augmentat, fet que no succeïa des de finals del 1997 (just 

quan començava el cicle expansionista al mercat de la vivenda). Aquesta 

estabilització es deu a la moderació en el increment del preu de la vivenda 

(+0,74%) que, trencant amb la tònica dels últims anys, ha estat inferior a la 

revalorització dels salaris durant el mateix període. 

 

Durant els últims nou anys, el salari mitjà d’una persona jove no ha 

augmentat més d’un 5% anual, el preu de la vivenda sempre ha registrat taxes 

de variació interanual molt superiors, fins un màxim del 18,5% (el primer 

trimestre del 2004). 

 

Per a moltes persones joves, ha estat molt difícil entrar dins dels 

paràmetres de la demanda de vivenda, a causa dels reduïts salaris. La situació 

és més crítica actualment perquè el import d’una hipoteca mitjana necessària 

per adquirir una vivenda està augmentat considerablement.  

 

Cal esmentar que tot i la desacceleració en el ritme de creixement del 

preu de la vivenda lliure, l’esforç financer que hauria d’efectuar la població jove 

per comprar una vivenda es situa en el 66,4% del salari d’una persona jove i el 

41,7% de tots els ingressos d’una llar jove. 
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En el següent gràfic, observem el preu màxim “tolerable” segons 

OBJOVI (preu màxim que hauria de tenir una vivenda de 100 metres quadrats 

construïts per a que el cost d’amortització d’un préstec hipotecari –pel 80% del 

seu valor- resultes equivalent al 30% dels ingressos d’una persona jove o d’una 

llar jove). 
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 Mitjançant les barres, podem veure que el preu màxim tolerable ronda 

els 90.000 €, mentre que el preu mitjà de la vivenda lliure (representat per la 

línia unida amb punts) sempre és molt superior a aquesta xifra. Per tant, 

existeix una diferència important entre la quantitat a la qual es podria fer front i 

la que realment tenen les vivendes. 

 

En aquest apartat, tot i parlar de l’emancipació dels joves ens hem 

centrat en l’accés a la vivenda com a la compra d’aquesta i no com a l’opció de 

lloguer, al qual molts joves han de recórrer per tal de poder independitzar-se.  
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És per això que a continuació volem donar una visió del mercat de lloguer a 

Espanya.  

En el següent gràfic es pot veure una visió global de l’evolució del IPC de 

l’habitatge de lloguer, de compra i l’índex de preu al consum a nivell general. 

 

El preu del lloguer d'habitatge ha pujat en els últims quinze anys a 

Espanya un 75% més que l'índex de Preus al Consum (IPC), segons dades del 

Banc d'Espanya i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Des de gener de 

1988, els preus han pujat a Espanya, segons l'INE, un 84,4%, mentre que els 

lloguers d'habitatge ho han fet en un 147,4%, quasi el doble. 

És a dir, un lloguer de 100.000 pessetes (600 euros) a la fi dels anys 

vuitanta costaria ara 184.000 pessetes (1.105 euros) si hagués pujat el mateix 

que l'IPC. Però la realitat és que costa 247.000 (1.484 euros), un 75% per 

damunt de l’augment mitjà del cost de la vida.  

Segons el Banc d'Espanya, va ser des del 1988 quan els preus dels 

lloguers d'habitatge van augmentar sistemàticament per damunt de l'índex 

general de l'IPC, fins duplicar quasi l'evolució de la inflació.  

 

Per a l'autoritat monetària, aquest encariment ha estat també causant 

que la majoria dels espanyols optin per tenir habitatge en propietat, davant de 
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la persistència d'unes certes restriccions en el mercat d'habitatge en lloguer. A 

més a més, aquesta institució fa  palès que continua sent bàsic, pel que fa a  la 

fiscalitat, la compra de casa molt més que el lloguer.  

L'encariment dels lloguers, a l'igual que el del preu de l'habitatge en 

propietat, ha estat constant durant les dues últimes dècades. Així, des 

d'octubre de 1982 a març de 1996, els lloguers van pujar un 13,7% més que 

l'IPC general. Mentre que des de març de 1996 fins el passat mes de setembre, 

els lloguers es van encarir un 68,5% per damunt dels preus.  

La necessitat d'impulsar el mercat de lloguers a Espanya ha estat 

subratllada en sengles informes realitzats pel Consell Econòmic i Social (CES) i 

pel Col·legi Oficial d’Arquitectes d'Espanya.  

Segons l'informe del CES, la falta de lloguers a un preu raonable 

impedeix l'emancipació dels joves, la qual cosa perjudica les decisions de tenir 

fills i, per tant, a la natalitat. Per això, el CES reclama un "lloguer social" per als 

joves i que s'obligui a que l'habitatge de protecció oficial de nova construcció 

reservi un percentatge al lloguer. D'altra banda, els arquitectes han qualificat 

d’“escandalosa" la situació del mercat de lloguers i han demanat una reforma 

de la normativa que regula aquesta activitat.  

 
De tota manera sembla evident que les activitats d'informació i 

assessorament, no són suficients per mobilitzar un mercat, el de l'habitatge en 

lloguer, que troba serioses resistències tant pel costat de l'oferta com pel de la 

demanda havent pres en compte l'elevat cost dels lloguers, que fa que, llevat 

de quan resulta absolutament impossible comprar, l'opció del lloguer aparegui 

com ruïnosa i poc interessant. Probablement alguna cosa es podria fer si es 

donés un tractament fiscal favorable, tant als propietaris com als arrendataris; i 

sense dubte es requeriria ampliar molt més el parc públic en lloguer, que 

actualment gairebé ha desaparegut.  

 

Malgrat tot, davant la magnitud del problema actual, han tornat a posar-

se en marxa iniciatives que adjudiquen habitatge públic en lloguer, encara que 

de forma molt insuficient, per exemple, l'any passat l'Empresa Municipal de 

l'Habitatge de Madrid (una ciutat amb més de tres milions d'habitants) va 

adjudicar 264 habitatges en la seva Primera Convocatòria d'habitatge en 
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Lloguer, dintre del Pla 1a Habitatge, i per a aquest any oferta 801 habitatges. El 

barem de circumstàncies puntuals per accedir a elles valora especialment, 

l'ésser jove, residir a casa dels pares, procedir de pisos d'acollida, tenir amb 

alguna minusvalidesa, ingressos entre 1,5 i 2,5 vegades el SMI, o estar pagant 

ara com ara un lloguer superior al 40% dels ingressos. En aquella primera 

convocatòria, per cada pis es van presentar 115 candidats entre els quals va 

haver de realitzar-se un sorteig. Per això no és estrany l'espectacle de les cues 

davant les oficines de l'EMN al novembre de l'any passat, el col·lapse en les 

línies telefòniques per les més de 150.000 trucades que s'interessaven per 

l'oferta de 1.125 cases, a les quals finalment van concórrer més de 30.000 

persones. Més xocant va resultar també la iniciativa de l'Ajuntament de 

Barcelona en convocar a començaments de juliol d'aquest any en un teatre els 

17.687 sol·licitadors d'una dels 1054 pisos en lloguer que promou el Patronat 

Municipal de l'Habitatge a un preu per entre 181 € i 249 €. Per donar una més 

gran visibilitat a l'acte, i atès que tots els interessats no cabien en el teatre, va 

ser retransmès per la televisió i amenitzat pels acudits d'uns humoristes, que en 

aquell context carregat de dramatisme resultaven de molt dubtosa gràcia. Les 

reaccions que va originar van donar lloc a la petició de dimissions i 

responsabilitats polítiques pel vergonyós "espectacle" a cavall entre el *reality 

show i el màrqueting electoral.  

 

També cal destacar que en comparació amb altres països, a Espanya 

acostuma a existir poca propensió a viure en lloguer. Doncs bé, aquesta 

característica tendeix a accentuar-se cada vegada com ens mostra aquesta 

taula: si en 1991 el 15% de les llars vivien en lloguer, aquest percentatge ha 

baixat fins l'11,5%  

 

En aquest gràfic es pot observar que les diferències regionals són 

notables: els percentatges superiors s'assoleixen en les regions extra 

peninsulars, Catalunya i Madrid. I els inferiors per sota el 8% al País Basc i 

Castella la Mancha. 
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3. L’ AUGMENT DEL PREU DE LA VIVENDA  

 

La construcció de pisos a Espanya ha augmentat considerablement 

durant els últims anys arribant a ser més gran que en d’altres països més grans 

i amb més habitants. Tot i així, aquest augment de la oferta ha estat insuficient 

per satisfer la demanda de la vivenda. Aquesta contínua demanda ha estat una 

de les causants de l’espectacular augment dels preus. 

Pel que fa als demandants hem de distingir entre dos tipus: els que 

necessiten una vivenda per viure tan per formar una família, viure amb amics 

etc.; i per un altre costat hi ha aquelles persones que adquireixen una vivenda 

com a inversió, amb l’objectiu de vendre-les a un preu més elevat. Aquest 

mode de inversió s’ha expandit entre la societat provocant l’augment dels 

preus, ja que ha animat a molts particulars o a empreses a comprar vivendes 

amb fins especulatius. 

 

Els alts preus que ha anat adquirint la vivenda en els últims anys esta 

provocant que cada cop hi hagi més ciutadans amb dificultats per accedir a una 

llar en propietat en el mercat lliure. 

Aquest increment dels preus s’ha produït tan en vivendes lliures com en 

vivendes protegides. Entenem per vivenda lliure, les que no estan regulades 

per cap administració. Cadascú és lliure de comprar i vendre quan es vulgui. 

Pel que fa a la vivenda protegida són les que per la seva tipologia, dimensions i 

preus estan regulades per la Administració, establint unes certes condicions per 

poder accedir a elles, això provoca que hi hagi una certa limitació en la seva 

compra i venda. 

 

Durant molts anys la demanda ha estat clarament superior a l’oferta. 

Aquests últims anys els preus han augmentat tot i que es construeixen més 

vivendes que les que la demanda pot assumir. Aquest fet està provocat per 

l’augment del preu del sòl ja que existeix una escassetat força important.  

 

Tot i així, els experts preveuen que la demanda espanyola es 

desacceleri en els pròxims anys, equilibrant-se d’aquesta manera la oferta i la 
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demanda i aconseguint l’estabilització del sector de la construcció i de 

l’economia espanyola. El govern també confia que en els pròxims anys 

s’impulsi la demanda de vivendes socials en lloguer en el nostre país i que 

Espanya aconsegueixi apropar-se a la mitja de la Unió Europea en aquest tipus 

de mercat, reduint així la nova vivenda. Això es vol aconseguir a través de la 

Societat Pública de Lloguer, intermediària entre els propietaris i lloguers. Ja que 

l’alt nivell de preus dels últims anys ha fet incrementar l’esforç que han de 

suportar les economies familiars per adquirir una vivenda. 
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Com es pot observar en el gràfic hi ha hagut un augment espectacular, sobretot 

a partir de l’any 1997, aquest es deu a diversos factors, tots ells vinculats amb 

la gran demanda d’immobles: 

− Primer, la caiguda brutal de la borsa espanyola i mundial que va tenir 

lloc l’any 2001, va provocar que bilions de pessetes sortissin d’aquesta i 

es traslladessin al sector de la construcció en busca de beneficis és a 

dir, com a inversió. 
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− Segon, existeixen milers de compradors que es veuen atrets en la 

adquisició de vivendes com a conseqüència del gran poder adquisitiu 

que ostenta, puguin a mes a més de tenir una casa en el seu lloc 

habitual de residència tenir-ne una en el lloc escollit per a passar els seu 

temps lliure. 

− Tercer, amb l’arribada de l’euro, molt de diner suposadament negre que 

la gent tenia sota el matalàs va sortir amb les mirades posades en la 

construcció. 

− Quart, durant els últims anys hi ha hagut una escassa participació de les 

institucions públiques en la realització de vivendes de protecció oficial. 

− Cinquè, el sol ha augmentat de preu vertiginosament com a 

conseqüència de la pròpia demanda existent i això ha incidit en el preu 

final de venta al públic.  

− Sisè, el preu del diner, és a dir, dels crèdits hipotecaris han estat pels 

terres... 

− Per últim, l’arribada massiva i imprevista d’immigrants ha fluït sobre la 

demanda de manera important. Això ha explicat la gran escassetat de 

vivendes en lloguer i també el gran negoci que ha suposat comprar-ne i 

posar-les a lloguer en les grans capitals de província. 

Un altre punt a destacar sobre l’augment dels preus, que fins i tots alguns el 

veuen com el principal factor que fa que els preus pugin, és el marge dels 

promotors és molt elevat. Actualment aquest marge net és del 26’6% del preu 

final de la vivenda de l’any passat. Això suposa ni més ni menys que quatre 

punts percentuals més que el cost del sol que va representar el 22’7% del 

import final d’una casa. 

Per entendre millor l’augment dels preus de la vivenda s’ha de dir que 

aquest varia en funció de la seva localització, mida, estructura, qualitat de 

construcció... Per això en el nostre treball hem cregut convenient fer una 

distinció entre les vivendes i la seva ubicació.  
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En general existeix una relació positiva entre la mida del municipi i el 

preu mig de la vivenda, com es pot comprovar en aquest gràfic. Els preus més 

elevats s’observen a Madrid i a Barcelona. 

La diferencia entre els preus de les grans ciutats i els municipis de 

menys de 20.000 habitants ha anat augmentant amb el pas del temps.  
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En relació a la diferencia entre els municipis de la costa i els interiors, 

s’hauria d’esperar que l’efecte del turisme a la costa es traduís en un major 
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preu mitjà de la vivenda en els primers envers els segons. No obstant això, en 

el cas dels grans municipis aquest efecte pot està emmascarat per altres 

factors. Així doncs, cal esperar que el turisme tingui un menor impacte relatiu 

en els grans municipis que en els petits. Segons les dades que observem en el 

gràfic es corroboren aquestes hipòtesis. Per als municipis costers de menys de 

100.000 habitants existeix una prima envers els municipis interiors de mida 

equivalent. Aquesta prima augmenta entre 1987 i 1989, cau fins al 1993 i torna 

a créixer de manera continuada fins ara. 

 

 

                             Font: INE 

 

Aquest quadre ens resumeix l’evolució dels preus mitjans nacionals de la 

vivenda per mida i tipus de municipi, on es distingeixen tres períodes: un primer 

període expansiu que va de 1987 a 1991; un període d’estancament entre 1992 

i 1997; i finalment un altre període expansiu que va des de 1998 fins ara. 

Es pot observar que el primer boom va ser més elevat que el segon en 

gairebé tots els municipis. També observem que els preus creixen més en els 

municipis grans el qual pot ser degut a l’escassetat del sol en aquests municipis 

o també que hi ha més pressió especulativa. 

Per una altra banda existeixen diferencies destacables entre un i altre 

període expansiu. Així doncs en la etapa expansiva actual, els preus dels 

municipis costaners de menys de 100.000 habitants han seguit una tendència a 

créixer per sobre de la mitja de municipis interior de igual mida, mentre que al 

boom anterior això només va succeir fins l’any 1989. 

En relació amb els preus de la vivenda per Comunitats autònomes, la 

seva distribució està molt relacionada amb els factors mencionats anteriorment, 

és a dir, amb el pes de les grans ciutats i del turisme en cada comunitat 
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autònoma. Els preus migs més cars del metre quadrat s’observen a Madrid 

(2148 euros), País Basc (1958), Catalunya (1649) i les Balears (1614, mentre 

que els més barats eren els d’Extremadura (563), Castella i la Manxa (704), 

Murcia (817) i Galícia (841). 

En el conjunt del període 1987-02 el major creixement acumulat s’ha 

produït a Catalunya (392%), Balears (374%) i Madrid (345%). En l’etapa 

expansiva més recent (1998-2002) el major creixement es produeix a les 

Balears (138%), País Basc (104%) i Canàries (91%), posant novament la 

importància que tenen els municipis turístics en el actual boom dels preus de la 

vivenda. 

 

3.1 Increment del número d’habitatges  

 

La falta d’anàlisi de les necessitats reals de la població , la 

indiscriminada construcció dels últims anys, la creació d’infraestructures i el 

creixement desmesurat de les ciutats han conduït a consumir molt més sòl del 

necessari i a augmentar el patrimoni per damunt de les pròpies necessitats, 

posant en risc els límits de protecció i manteniment del mencionat patrimoni i 

augmentant el perill que plana sobre el patrimoni natural sotmès cada vegada a 

una més gran pressió. En aquest procés de desmesurada expansió sobre el 

territori, té especial importància la política d’habitatge aplicada a Espanya des 

de les últimes dècades de l’època franquista, que ha anat marcant una sèrie de 

carències que no varem trobar en la resta de països del nord de l'UE-15, 

situació que s’ha vist especialment agreujada durant l’ultima dècada.  

Espanya té un dels parcs d’habitatges més gran. El 1999 existien 486 

habitatges per cada 1000 habitants, resultant ser el país amb un més gran 

estoc. Al 2001 aquesta xifra va augmentar fins els 510 habitatges per cada mil 

habitants, el que significa que existia més d’un habitatge per cada dos 

espanyols, quan la dimensió mitja de la llar està a la vora de les tres persones. 

Només el 70% d’aquests habitatges està destinat a residència habitual quedant 

un terç del parc inutilitzat, xifra molt superior a les enregistrades en la resta de 

països europeus. Per si fora  poc, en els últims 8 anys s’han assolit nivells de 

construcció d’habitatges superiors als de l’època del “desarrollismo” (anys 60 i 

70), període caracteritzat pel gran dèficit existent. Només durant el 2003 es van 
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construir uns 600.000 habitatges, xifra molt superior al construït a França, el 

nombre d’habitants del qual dobla a l’espanyol, i el saldo demogràfic dels quals 

és positiu. La població espanyola, tanmateix, roman estancada des de la 

dècada dels vuitanta i el lleu increment experimentat en els últims anys es deu 

a l’arribada d’immigrants.  

Actualment la vivenda continua sent el motor de l’economia espanyola. 

Malgrat totes les previsions que apuntaven a un alentiment, 2005 va ser un any 

rècord en construcció de nous pisos, quasi7800.000. Ni els alts preus ni l’excés 

de demanda van aconseguir frenar l’extraordinari ritme constructor, insòlit en 

qualsevol altre país desenvolupat. Per a 2006 hi va haver un període d’inflexió 

degut a la pujada del tipus d’interès, la més petita entrada d’immigrants i la 

disminució de la inversió estrangera. Malgrat tot, els experts apunten que una 

aturada brusca en la construcció d’habitatges tindria efectes molt perniciosos 

per a l’economia.  

Mai fins ara s’havien construït tants pisos, ni durant tant de temps. El 

nombre d’habitatges projectats aquest any marcarà el seu sisè rècord 

consecutiu: 800.000 cases, de les quals prop del 90% són noves, segons 

l’estadística de visats dels arquitectes. Tants pisos com França, Alemanya i 

Gran Bretanya junts.  

 

 

Número de vivendes lliures iniciades
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4. ACCIONS DEL GOVERN 

 

Donat la tendència alcista que estan patint els preus de la vivenda durant 

els últims anys, des del govern, s’estan duent a terme una sèrie d’iniciatives per 

tal de pal·liar aquests efectes. Entre d’altres, s’impulsa la construcció de 

vivendes de protecció oficial, i s’han creat borses de vivenda jove, com ara les 

promogudes per l’INJUVE. 

 

4.1 Vivenda de Protecció Oficial  

 

S’anomenen així als habitatges que tenen una tipologia, dimensions i 

preus que estan regulats per la Administració, establint unes condicions per 

poder aconseguir determinats beneficis tant econòmics com fiscals per part 

dels compradors, els quals han de reunir unes condicions establertes respecte 

a la titularitat d’aquests habitatges, ingressos o rendes familiars, etc. Les 

persones que vulguin comprar una casa han de tenir una renda màxima de 

33.055,67 euros, les unitats familiars amb ingressos més petits a 5,5 vegades 

el salari mínim, també podran accedir als habitatges de protecció oficial. I pel 

que fa  a famílies nombroses, el límit del 5,5 s’incrementa fins un 20% més. 

D’altra banda, les Comunitats Autònomes poden incrementar en un altre 25% el 

límit d’ingressos de la unitat familiar, d’acord amb el preu de l’habitatge en el 

seu territori.  

Els habitatges protegits o de protecció oficial (VPO) han de ser destinats 

a un domicili habitual i com a norma general, no es pot ser titular d’una altra 

propietat, han de tenir una superfície màxima útil d’habitatge, garatge, i traster 

determinades (90 m2, 25 m2i 8 m2 respectivament). Pel que fa a la construcció 

d’aquestes, poden ser de promoció pública, privada de règim general i de règim 

especial.  

En aquest tipus d’habitatges, en comparació amb els habitatges lliures, 

existeix una certa limitació a la seva compra i venda. La Administració és 

l’encarregada de decidir durant quant de temps un habitatge serà caracteritzat 

com a protegida i quin preu tindrà. Fins que aquest termini no venci i l’habitatge 

deixi la seva condició de protegida i passi a ésser lliure, un no té dret a vendre’l 

ni a proporcionar-li el preu que estimi. Únicament es poden vendre abans de la 
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seva alliberació si s’informa prèviament a la Administració i aquesta exerceix el 

seu dret preferent de compra.  

En algunes Comunitats, com és  el cas del País Basc, la Administració té 

també dret de tempteig i retracte per a determinats habitatges. Això significa 

que per poder vendre uns certs habitatges VPO han de ser oferts primer a la 

Administració, que té un mes de termini per decidir si el vol o no. En el cas que 

decideixi no adquirir-la, es pot transmetre l’habitatge al comprador, evidentment 

al preu màxim fixat.  

Les VPO també tenen uns avantatges fiscals. El tipus mitjà del IVA per a 

habitatges de protecció oficial és el del 4% (incloent annexos inseparables de 

l'habitatge: cabina, traster i fins a dues places de garatge), enfront d'un 7% dels 

habitatges nous lliures. També tenen l'exempció del Impost d'Actes Jurídics 

Documentats (IAJD)  

 

Pel que fa al preu de les VPO aquest està fixat per l’administració i ha 

anat variant durant els anys. Com es pot observar en el gràfic, el preu actual 

(primer trimestre del 2007) de venta de les VPO és de 1020,3 euros el metre 

quadrat, un 4’4% més que l’any anterior el qual se situava a 977,4 euros el 

metre quadrat, i un 11’8% més que fa dos anys, el qual se situava a 912,7 

euros el metre quadrat. Pel que fa el increment del preu entre el 2005 i el 2006 

és d’un 7’2% el metre quadrat.  Per tant, es pot veure que cada vegada s’està 

incrementant més el preu del metre quadrat.  
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Aquest fet està provocat principalment per l’augment del preu del sòl, 

degut a que existeix una important escassetat d’aquest. És possible que 

continuï aquest creixement dels preus, però aquest serà a un ritme menys 

accelerat que el dels últims períodes. Tot i això, moltes especulacions 

relacionades amb el preu de la vivenda diuen que aquest pot patir un 

estancament o bé una desceleració, ja que cada vegada les famílies han de fer 

un esforç més gran per obtenir una vivenda digna.  

 

D’altra banda, la demanda de les VPO ha anat augmentat durant els 

anys, i normalment ha estat superior a l’oferta.  

Com es pot observar en aquest gràfic el número de VPO iniciades ha 

passat de 44394 el 1991 a 95245 el 2006, fet que suposa un increment del 

114,5%. Per tant, es pot veure que, per aquesta banda, el govern cada vegada 

dóna més ajuts als ciutadans per possibilitar-los l’accés a una vivenda digna i 

de qualitat. Al principi, del 1991 al 2002, el número de VPO no patia canvis 

importants i es mantenia força constant t, tot i això, el 1994 van patir un 

augment considerat, passant de 54814 a 67874, un augment del 23%. Però a 

partir d’aquest moment, 1995, la construcció d’aquestes va patir una davallada 

què no s’aturà fins el 2002 (en aquest període la construcció de les VPO es 

trobava en 44059, un 35% menys que el 1995). Però a partir d’aquest període, 

el número de VPO iniciades va augmentar considerablement. Del 2002 al 2003 

amb un increment del 64’8%, passar de iniciar-se la construcció de 44.059 VPO 

a 72.619 VPO. Seguidament, pateix un estancament fins el 2005, que amb la 

incorporació del nou pla de vivenda pateix un altre augment del 34’8%, passant 

de 72.619 a 95.245. 
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Tot i que les VPO hagin patit un augment del 114’5 des del 1991 fins el 

2006, aquestes han sofert una notable pèrdua de pes respecte el total 

d’habitatges construïts. Aquestes, han passat de representar el voltant del 30% 

de les iniciacions en la primera meitat dels anys noranta a un 14% en els anys 

2005 i 2006.  

En aquest gràfics, es pot observar que la construcció de les VPO en 

relació a la vivenda lliure té el seu punt àlgid el 1993. Però, a partir d’aquesta 

data, el percentatge d’aquestes respecte del total de vivendes construïdes 

pateix una gran davallada que no s’atura fins el 2005, any que s’instaura el nou 

pla de vivenda. Probablement, aquest fet sigui degut a la pèrdua de rendibilitat 

de la inversió en construcció de VPO, en moments de fortes pujades dels preus 

en el mercat.  
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4.2 Accions promulgades per L’INJUVE  

 

D’altra banda, des del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, s’estan 

duent a terme altres iniciatives per tal de facilitar l’accés dels joves a la vivenda, 

com és el cas del programa “emancipació jove”. Aquesta iniciativa té dues 

vessants: d’una banda un espai dedicat al món laboral, on es posa a l’abast 

dels joves informació sobre com iniciar la recerca d’una feina d’acord amb els 

propis objectius professionals i, fins i tot, idees  per crear un negoci propi per a 

aquells més emprenedors (amb tot tipus d’informació sobre ajudes i 

subvencions, drets, formació, etc.). D’altra banda, disposa d’un espai dedicat a 
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la vivenda, dins del qual es pot trobar informació tant de lloguer com de 

compra, formes de finançament, avantatges fiscals, ajudes a la rehabilitació, 

simuladors d’hipoteques, etc.  

Una part important d’aquest part de programa és la borsa de lloguer 

jove. Des de 1995 l’INJUVE (Institut de la Joventut) ha apostat per impulsar la 

implantació d’aquesta iniciativa a totes les Comunitats Autònomes. Consisteix 

en donar suport al col·lectiu jove en el que fa referència a informació i 

assessorament tècnic i jurídic amb allò relacionat amb la compraventa i lloguer 

de vivendes. També els proporciona allotjament en pisos de lloguer, què 

prèviament han estat dipositats al servei per part de propietaris particulars, a 

unes condicions més avantatjoses que les que els podria oferir el mercat 

gràcies a dos assegurances gratuïtes que els ofereixen als propietaris: multirisc 

i garantia de cobrament de rendes.  

També existeixen altres serveis, com és el cas de “la hipoteca jove” 

 

Observant dades facilitades per la Borsa de Vivenda Jove en Lloguer, 

podem veure que l’atenció a joves ha augmentat els últims tres anys un 22%, i 

l’atenció a propietaris un 50%. D’altra banda, el número de vivendes llogades 

ha augmentat un 33% i la renta mitjana de lloguer un 15%. 
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5. PLA D'HABITATGE 2005-2008  

 

5.1 Objectius i Pressupost  

 

El pla d'Habitatge 2005-2008 va ser aprovat el dia 2 de juliol de 2005.  

Els objectius principals d'aquest pla són: impulsar l'accés als habitatges 

protegits, que fins ara únicament representaven un 10% de les que es 

construïen i fomentar el lloguer, per així aconseguir una frenada de l'augment 

dels preus. Entre els seus objectius també es troben facilitar l'accés dels joves 

a l'habitatge, millorar l'eficiència de les ajudes públiques, adequar l'oferta a la 

demanda, incorporant criteris de sostenibilitat i d'eficiència energètica com ara 

incloure als habitatges protegits de nova construcció l'energia solar tèrmica.  

Es vol aconseguir que 180.000 famílies accedeixin a un pis assequible 

cada any. A una escala més gran es vol proporcionar un pis assequible a 

720.000 famílies cada 4 anys, fet que suposa un 63% més que el pla elaborat 

pel Govern del PP. Aquest objectiu és molt important, ja que Espanya ha estat 

un dels països on l'endeutament de les famílies ha crescut més i en menys 

temps. A més a més, el nou pla aporta solucions per a aquells amb més 

dificultats d'accés: joves, famílies nombroses, discapacitats, gent més gran de 

65 anys, així com les víctimes del terrorisme i de la violència de gènere.  

 

Per a l'execució de tot el pla proposat, el govern destinarà un pressupost  

per a ajudes públiques que ascendeix a 6.822 milions de Euros, és a dir el 

doble que la xifra destinada en l'anterior pla. També posarà a disposició dels 

ciutadans 33.000 milions més en forma de crèdits tous.  

El pressupost total del pla engloba les ajudes estatals directes a l'entrada, les 

subvencions destinades a promotors i el subsidi de la quota de préstecs 

hipotecaris dels propietaris dels habitatges protegits.  

 

5.2 Principals novetats del pla  

 

1. Ajuda estatal directa a l'entrada: subvenció destinada especialment als 

joves amb ingressos més baixos de 16.443 euros anuals, els quals podran 

rebre un ajut de 10.000 € per cobrir l'entrada de l’habitatge.  
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L'ajut es redueix a 7000 € si els ingressos oscil·len entre 16.443 i 23.020 

euros anuals en el cas dels menors de 35 anys.  

Aquestes subvencions són únicament per a aquells que es decanten per 

la compra d'una vivenda i no pel lloguer.  

Aquesta ajuda també se’n podran beneficiar les famílies nombroses, els 

majors de 65 anys, les persones amb discapacitat i les víctimes del 

terrorisme o de violència de gènere podran sol·licitar entrades entre 4900 

i 7900 euros.  

 

2. Es mantenen les ajudes directes als llogaters: com s'ha comentat 

anteriorment el foment del lloguer és un objectiu del nou pla d'habitatge, per 

aquest motiu mantindran les ajudes als llogaters fins un màxim de 2.880 

euros anuals incloent també, una subvenció de fins a 6000 euros, per a 

reformes, assegurances i millores, als propietaris que posin el seu habitatge 

buit a lloguer. Per rebre tots aquestes ajudes no es necessari superar els 

16.443 euros d'ingressos anuals. 

 

3. Noves tipologies de VPO:  

 

− Els habitatges protegits de preu concertat: aquest nou tipus de 

vivenda va destinat a famílies de rendes mitjanes, que no poden 

permetre's comprar un habitatge al mercat lliure, però els seus 

ingressos si que permeten la compra d’una vivenda de protecció 

oficial.  

Aquestes cases podran ser comprades o llogades per llars que no 

superin el límit d'ingressos fixats per la compra d’un habitatge de 

protecció oficial (36.174 euros anuals) i que no excedeixin els 42.752 

euros de renda familiar a l'any. El seu preu de venda serà un 20% 

superior al de la VPO, però haurà d'ésser inferior al del mercat lliure. 

 

− Habitatges protegits de preu general o habitatges usats: per a les 

famílies els ingressos de les quals no excedeixin 5,5 vegades l'IPREM. 

(Indicador Públic de renta d’efectes múltiples). 
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− Habitatges protegits de règim especial: per a les famílies la renda de les 

quals no excedeixi 2.5 vegades l'IPREM. 

 

− Habitatges protegits de 30-45 m2  

 

4. Transmissió, control i vida útil de la VPO: durant almenys 30 anys l'habitatge 

protegit es mantindrà qualificat com a tal, és a dir no s'estendrà a tota la 

vida útil dels immobles sinó al període citat. Les diferents comunitats tindran 

el dret d'ampliar aquest termini. Per tant, no es podran vendre en el mercat 

lliure fins que passi aquest període amb l'objectiu d'evitar el frau. 

Mentrestant es podran transmetre en el mercat regulat a un preu oficial 

taxat i actualitzat passats 10 anys de la seva compra, exceptuant que es 

justifiqui la necessitat de fer-ho abans (per motius laborals, familiars, entre 

d'altres).  

 

5. Hipoteques més llargues: el termini de les hipoteques promogudes pel nou 

pla d'habitatge s'amplia de 20 a 25 anys.  

 

6. Aplicació d'un règim transitori  

 

7. Foment del lloguer  

 

8. 180.000 habitatges protegits a l'any: El pla d'habitatge recollirà 180.000 

habitatges a l'any, entre les quals es destacaran les destinades al foment 

del lloguer.  

 

9. El preu bàsic estatal s'actualitza anualment amb el IPC: es tracta d'una 

actualització del metre quadrat de la VPO, ja que sinó algunes promocions 

tindrien una baixa rendibilitat.  

 

Per poder comprar o vendre un habitatge de protecció oficial cal inscriure’s  

en un registre públic de demandants, tot i que, es permet a les Comunitats 

Autònomes (CCAA) mecanismes de control paral·lels.  
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Com a conclusió de totes les mesures exposades, el nou pla contempla una 

sèrie d'increments:  

-  Del 22% en el nombre d’habitatges protegits per a compra.  

-  Del 82% en el nombre d’ajudes per a compra de vivendes usades.  

-  Del 9% d'actuacions a l'àrea de rehabilitació.  

-  Del 102% en el nombre d'ajuts per a urbanització.  

 

No és previsible que el pla neutralitzi el boom immobiliari, però al menys 

facilitarà l’accés a l’habitatge de les persones més desfavorides.  
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6. LES HIPOTEQUES 

 

Fa un temps, abans del 2002, les famílies tenien la possibilitat de 

comptar amb un crèdit hipotecari amb un tipus d'interès baixos, fet que 

permetia de sostenir la demanda d'habitatge amb el consegüent efecte 

expansiu sobre els preus. Però actualment les coses han canviat, ja que els 

tipus d’interès han augmentat (i les perspectives de futur segueixen la mateixa 

línia). Això ha provocat que cada cop les famílies estiguin més endeutades i 

que siguin més recessives alhora de comprar una vivenda, fet que abans no 

passava. D’aquesta manera s’ha agreujat el tema actual de la bombolla 

immobiliària. 

 

 
                                                                                     www.expobarrio.com 

 

 Com es pot observa en aquest gràfic, l’any 2002, assolíem el nivell més 

baix dels tipus d’interès hipotecaris dels últims 30 anys. I si ho comparem amb 

les xifres de la dècada dels 80 o 90, els nivells que tenim actualment, són 

mínims però si que és cert, que des del 2002 existeix una tendència alcista, 

com reflecteixen les dades, que està agreujant el tema d’accés a la vivenda. 

 

Així doncs, fa exactament un any la hipoteca mitja a Espanya ascendia, 

segons fonts del Institut Nacional d’Estadística (INE) a 138.958 €, que amb un 

termini d’amortització de 25 anys, i un diferencial del 0,5%, es traduïa a quotes 
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mensuals de 712€. Actualment, els hipotecats hauran de pagar 80€ més al 

mes, que a l’any suposa una sobrecàrrega de quasi 1000€, la qual cosa equival 

a afegir una lletra i mitja més. 

Si ho comparem amb l’any 2005 observem que l’hipoteca mitja era de 

127.398€, i l’Euribor es trobava al 2,413%, les quotes mensuals eren de 598€. 

Aquest increment representa per a les famílies que van adquirir una vivenda fa 

19 mesos de 128€ mensuals, i de 1.536€ anuals, la qual cosa equival a més de 

dues quotes i mitja. 

Per tant, veiem que la hipoteca mitja s’ha encarit quasi 1000€. Tot això 

implica una sèrie de dades, com ara que els terminis de venda de la vivenda 

són cada cop més llargs, que la concessió d’hipoteques baixa, i que el que es 

produeix massivament són les negociacions dels terminis, o que la morositat 

torna a estar en el punt de mira, entre d’altres, motius que mostren que un greu 

problema s’està iniciant, un problema del qual encara desconeixem les seves 

conseqüències.  

 

Aquest augment del cost de les hipoteques ve provocat en gran part per 

l’augment descontrolat que estan sofrint els tipus d’interès d’aquestes. L’Euribor 

és el més conegut, ja que és el més comú d’entre els tipus d’interès variables, i 

el que està augmentant, sobretot aquest últim període. El 98% de les 

hipoteques constituïdes es realitzen a un tipus d’interès variable, entre els quals 

destaca l’Euribor amb un 85,9%.  

El motiu d’aquesta tendència alcista del Euribor radica en la política 

monetària que manté el Banc Central Europeu (BCE) des de desembre de 

2005 per a intentar controlar la inflació i la massa monetària de la zona Euro. 

Any des del qual patim aquest problema d’increment hipotecari. 

El tipus d’interès mig dels préstecs hipotecaris de les Caixes d’estalvi és 

del 4.,41%, i el període mig de 26 anys, en el cas dels Bancs, el tipus mig dels 

préstecs hipotecaris és del 4.,39%, amb un temps mig de 25 anys. Així doncs 

veiem que es poca la diferencia entre ambdós tipus d’entitat. Tot i això les 

Caixes d’Estalvi van concedir més de la meitat dels crèdit hipotecaris, 

exactament el 51,9%.  
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 Si comparem l’Euribor actual, de més del 4%, amb el de l’any 2005, on 

l’Euribor fluctuava entre el 2.20% i el 2.30%, observem un increment de quasi 

dos punts; en comparació a l’any 2006 observem que aquest va tancar amb un 

3.92%, és a dir, amb un increment de mig punt en 4 mesos. 

 En aquest gràfic observem l’evolució de que ha patit l’Euribor en l’últim 

any, que com veiem, i com ja hem comentat amb anterioritat, segueix una 

tendència alcista, i no sembla que hagi de frenar.  
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 El següent gràfic mostra aquesta evolució de l’Euribor des del 2005 fins 

a l’actualitat, a més a més, mostra quina era la previsió esperada d’aquest tipus 

d’interès variable, que com s’observa ve mostrada per una línia vermella. 

 

 
                      Font:  BCE   
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 Aquests gràfics, no fan res més que demostrar tot el que hem comentat 

fins el moment sobre la tendència dels tipus d’interès els últims anys. 

 Si analitzem per comunitats autònomes el nombre d’hipoteques 

concedides, i el valor d’aquestes, segons el INE, Múrcia i Balears són les que 

han registrat durant aquest any en curs el major nombre de constitució 

d’hipoteques per a cada 100.000 habitants, amb 644 i 632 vivendes 

hipotecades respectivament. Les comunitats amb major import hipotecari van 

ser Madrid i el País Basc, amb 189.000 i 164.000 euros, respectivament. Per 

províncies són Almeria i Girona les que concentraren major nombre de finques 

hipotecades, amb 957 i 733 finques. D’altra banda el major import mig 

correspon a Madrid i Biscaia. Contràriament, Lugo i Orense són les províncies 

a menor nombre de vivendes hipotecades (194 i 161), d’altre banda el import 

mig prestat menor correspon a Osca i Jaén (84.000 y 80.000 en cada cas). 

 

 

6.1 Simulació d’hipoteques  

 

Hem cregut important mostrar el que realment es paga per una vivenda 

quan es fa una hipoteca i això és el que intentarem fer en aquest apartat.  

 

Hem agafat el preu mitjà al metre quadrat de 3 comunitats, dues de les 

quals tenen el preu per m2 del sòl més elevat d’Espanya, Barcelona i Madrid, i 

Extremadura que té el preu per m2 més baix, i hem considerat que el pis seria 

de 90m2, que es la dimensió  d’una vivenda estàndard.  

En el següent quadre es pot veure el preu al m2 i el preu total d’una vivenda de 

90 m2 de les 3 comunitats que estem analitzant : 

 

 

  EXTREMADURA MADRID CATALUNYA 

Preu mitjà m2 1.524 € 3.870 € 3.837 € 

Pis 90 m2 137.160 € 348.300 € 345.330 € 
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Per poder calcular el cost de la hipoteca, hem considerat que el tipus 

d’interès seria  variable (hem agafat com a referent l’Euribor), ja que és la forma 

més comuna per fer hipoteques. Actualment aquest es troba amb un 4’36%.  

Tot i que hem agafat un interès de tipus variable, alhora de fer els 

càlculs, aquest ha estat el mateix per tots els anys, ja que no sabem quin tipus 

d’interès hi haurà cada any.  

 

També per poder realitzar els càlculs hem hagut de saber els salaris 

mitjos de les 3 comunitats autònomes analitzades. En el següent quadre es pot 

veure que el salari més elevat es troba a Madrid, comunitat en la qual el preu al 

m2 del sòl també era el més elevat.  

 

 

  

 

 

 

Un cop hem obtingut el preu del pis de 90m2, el salari mig i el tipus 

d’interès variable de cada comunitat autònoma, hem hagut d’escollir els anys 

en els quals volíem pagar la hipoteca. Hem agafat una hipoteca a 15 anys, ja 

que és una hipoteca de poca durada, una altre de 26 anys, que seria el termini 

mig de les hipoteques actuals i per últim una de 40 anys, que són les noves 

hipoteques que estan sortint i una de les més llargues possibles. També hem 

considerat que la persona que realitza la hipoteca no dóna cap entrada, és a 

dir, tot el preu del pis serà hipotecat. 

Amb tots aquest elements, hem realitzat el següent gràfic:  

  

 

 

 

 

 

 

 

  EXTREMADURA MADRID CATALUNYA 

SALARI MIG 1.267,90 € 1.846,82 € 1.622,89 € 
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Com es pot veure, si es fa una hipoteca a 15 anys, sense entrada i amb 

un tipus d’interès del 4’36% i amb un salari mig de 1.267,9 a Extremadura, de 

1.846,82 a Madrid i de 1.622, 89 a Catalunya, la quota que haurà de pagar serà 

superior al salari. Així doncs, podem veure que seria impossible suportar la 

càrrega de la quota hipotecària per un únic individu. 

Per altra banda, si es fa una hipoteca a 26 anys, amb les mateixes 

condicions que abans, la comunitat d’Extremadura és la que haurà de destinar 

una quantitat menor del seu salari, tot i que aquesta serà del 58% del sou. Per 

altra banda, la comunitat de Catalunya serà la que haurà de destinar la major 

part del sou al pagament de la hipoteca, un 114% i pel que fa a Madrid serà del 

101%. Per tant, a Catalunya i a Madrid, una persona sola no podrà fer front al 

pagament de la hipoteca a 26 anys d’una vivenda de 90 metres.  

Per últim, si es fa una hipoteca a 40 anys amb les mateixes condicions 

que abans, tots els casos estudiats podran fer front al pagament de la hipoteca.  

Pel que fa a Extremadura haurà de destinar un 47% de la seva renda, a Madrid 

s’haurà de destinar un 83% de la renda i a Catalunya un 93%. Tot i això, 

podem veure que a Barcelona i Madrid, els correspon un % de la renda 

elevadíssim, que no deixa d’impossibilitar gairebé el poder fer front a la 

hipoteca per a una persona sola. Destinar una quantitat tant gran de la renda a 

l’adquisició de la vivenda, provocarà una disminució del consum o en cas 

contrari un augment de l’endeutament de les famílies per tal de poder finançar-

lo. 

 

Desprès d’analitzar les quotes de pagament segons el termini de les 

hipoteques, hem cregut important saber què realment s’acaba pagant per la 

vivenda, una vegada s’ha finalitzat el pagament de la hipoteca. En el següent 

gràfic es pot veure què es paga de la vivenda segons cada comunitat i segons 

el termini de les hipoteques:  
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En termes generals, i com es obvi, podem veure que a les tres 

Comunitats Autònomes a mesura que s’allarguen els anys de finançament, 

s’acaba pagant una quantitat més elevada. Cal destacar que en el cas del 

finançament a 40 anys, el qual cada cop és més utilitzat, un cop s’ha finalitzat 

el pagament de la hipoteca s’haurà pagat més del doble del preu que tenia 

inicialment la vivenda adquirida. Així per exemple, en el cas de Catalunya, el 

preu mitjà de la vivenda de 90 metres quadrats és de 345.330 € i s’acabaria 

pagant (a 40 anys) 730.080 €. El mateix succeeix tant a Madrid com a 

Extremadura. 
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7. L’ENDEUTAMENT DE LES FAMÍLIES ESPANYOLES  

L’endeutament familiar està adquirint un pes molt gran en una economia 

on el salari mínim oscil·la:la entre els 500 i 600 euros mensuals. El fenomen del 

consumisme està present en la major part de les famílies que estan 

influenciades per la publicitat del consumisme descontrolat, fet que provoca la 

pèrdua de la cultura de l’estalvi i en conseqüència, la  fallides de moltes 

famílies. Aquest problema, també s’ha vist agreujat per l’alça dels preus de la 

vivenda i l’estancament relatiu dels salaris, i per l’evolució del IPC.  

Aquest últim factor, l’evolució de l’IPC, és una de les causes principals 

de l’endeutament familiar. Aquest, mostra la diferència entre els  preus en 

relació a la renta mitja dels ciutadans o bé del PIB per càpita, que hauria 

d’haver reduït el nivell de vida, ja que la inflació en els últims anys, tal i com es 

pot veure en el gràfic, ha estat igual a l’IPC. Però, el que realment ha passat és 

que el nivell de vida no s’ha modificat, ja que hi ha hagut un alt finançament de 

crèdits i préstecs. 

          
Font: INE 

 

Per altra banda, el % de la renda familiar destinat a l’habitatge ha anat 

canviant durant els anys. Com es pot veure en el gràfic l’època on s’havia de 

destinar una part més elevada de la renda familiar per a la compra d’un 

l’habitatge era el 1991, que era d’un 71%, un 25 % més que actualment. Però 
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això no es traduïa amb un major endeutament, ja que anteriorment tenien més 

cultura de l’estalvi i no es trobaven amb un món tant consumista com 

actualment. A partir, del 1992 el % de la renda familiar destinada a la compra 

d’una vivenda va patir una tendència decreixent que s’aturà el 1999, principi de 

la bombolla immobiliària.  A partir d’aquest moment, la tendència fou clarament 

creixent, passant només amb 6 anys, de representar el 25% al 46%. 

 
Font: INE 

Per tant, actualment el % de la renda familiar destinat a la compra d’un 

habitatge representa  més del 46 %, ja que les dades que tenim en el gràfic son 

fins el 1995, i actualment el problema de l’habitatge s’ha agreujat. Tot i això, no 

és l’època que es destina una major part del salari a la compra de la vivenda, ja 

que en el 1991 es destinava un 71%. Però, el que actualment passa, és que la 

gent està més endeutada per culpa de la baixa cultura de l’estalvi i l’esperit 

consumista de les persones.  
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8. ELS SALARIS  

 

Que el creixement del PIB del nostre país és envejable, que si es crea 

ocupació... però s’ometen una sèrie de detalls, que si s'analitzessin permetrien 

dictaminar que aquesta bonança econòmica es tradueix en un repartiment 

desmesurat i desigual, és a dir es produeix una vistosa transferència de renda 

des dels salaris als beneficis. El creixement salarial no beneficia a tothom per 

igual. Mentre els salaris que creixen de forma vertiginosa són els d'alt nivell 

executiu, els sous que pertanyen a contractes fixos, especialment en la 

indústria, creixen de forma moderada. En algunes grans empreses, els salaris 

dels directius poden arribar a ésser entre 40 i 100 vegades superiors als sous 

mitjans de la resta de col·laboradors. Aquesta desigualtat es produeix, sobretot, 

en repartir el import destinat a la retribució variable, que en el cas d'alguns 

grans executius assoleix el 80% de la fixa.  

 

No obstant això, els més perjudicats, són aquells salaris que afecten a 

treballadors amb contractes temporals. Són contractes del sector de hostaler, 

del turisme, dels serveis, del comerç minorista, de l'agricultura o intensius en 

obres, entre d’altres. 

Continuar afirmant que l'economia "va bé" quan la desigualtat 

s'incrementa, quan creix a costa d'un tipus d'activitats que hipotequen el 

desenvolupament futur o quan els beneficis s'inverteixen fora del nostre país. 

No és l'anàlisi més encertada.  

Segons les dades de l'INE, la cinquena part de la població espanyola 

ingressa menys de 540 € mensuals. És a dir en la nostra economia no és que 

els pobres siguin pobres per estar al marge de l'activitat econòmica, sinó que 

és la pròpia activitat economia qui els crea. I així ho demostren les dades dels 

salaris i d’ocupació.  

Per posar algun exemple d'1. 039. 106 de nous assalariats en el 2005, la 

meitat d'ells va cobrar menys del salari mínim (SMI, que estava a 513 euros 

mensuals); altres 380.857 d'aquests nous assalariats van cobrar també menys 

de la meitat del salari mínim, és a dir menys de 256,5 € i, quasi ningú va cobrar 

més de 1026 € al mes.  

 



L’accés dels joves a la vivenda 

 39 

Per altra banda, a Espanya com a la resta de la comunitat europea, 

existeix un salari mínim que respon a la necessitat de garantir als treballadors 

una renda que els permeti de satisfer les seves necessitats de forma 

adequada. Així ho estableix l'article 1 del Conveni número 26 de l'Organització 

Internacional del Treball, ratificat per l'Estat espanyol en 1929.  

Aquest dret laboral del treballador és una obligació que tenen els 

empresaris per no retribuir als treballadors per sota d’un determinat nivell. 

Actualment, un important nombre de treballadors perceben el SMI en l'àmbit 

laboral, i de fet, ara com ara el SMI s’utilitza també com a barem per a 

l'aplicació de polítiques públiques (pensions, habitatges de protecció oficial, 

beques, uns certs ajuts familiars, etc.), per la qual cosa la seva revisió també té 

repercussions en altres àmbits.  

 

En el següent gràfic podem veure l'evolució del salari mínim 

interprofessional, SMI, a Espanya des del 1963 fins 2003. En ell es poden 

observar dues fases clarament diferenciades. La primera fase que dura fins 

1981, els treballadors amb SM multipliquen per 2,5 la seva capacitat adquisitiva 

en un procés de creixement que traspassa els anys de fort creixement 

econòmic de la dècada dels seixanta, per mantenir-se també durant els anys 

de crisi econòmica i transformació política de la segona meitat de la dècada 

dels 70. La dècada dels 80 s’inaugura, amb un canvi de tendència en els 

següents vint anys, on el SMI perd un 10% del seu poder adquisitiu. És a dir, el 

creixement del SMI per al conjunt del període és inferior al creixement dels 

preus, fet que provoca una caiguda del seu poder adquisitiu.  
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Aquesta caiguda del poder adquisitiu del SMI (entre el 1982 i el 2003)  

també ha anat acompanyada d’un augment dels salaris mitjos ( sempre parlant 

fins el 2003, ja que seguidament podem veure que els salaris tornaran a 

disminuir) fet que va provocar que el SMI suposes un 38% del salari mitjà el 

1982 a suposar un 28% el 2003, és a dir, una disminució del 35%. L’evolució 

de la relació entre el SMI i el salari mig la podem veure en el gràfic que ve a 

continuació: 
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      Evolució de SMI en relació al salari mig  

 

Per altra banda , les pujades del SMI aprovades des de juliol de 2004 

han tingut com a objectiu millorar aquest sistema, que en el període 

transcorregut entre 1997 i 2003 havia tingut increments anuals al voltant del 

2%, i que en aquest 8 anys, només va patir un increment de 70,3 euros/ mes 

davant dels 80,4 que ha augmentat amb només un any i mig. Per aquest fet, 

actualment el SMI es troba a 540’9 euros, fet que suposa un increment del 

5,4% i recupera el poder adquisitiu  que s’estava perdent des del  1996, i les 

previsions cap el 2008 son encara més favorables, el govern pretén fixar el 

Salari Mínim Interprofessional en  600 euros , un  60% del salari mig 

 

En el següent gràfic, podem veure com ha evolucionat els salaris i els 

preus dels productes entre el 1980 i el 1999. En ell, es pot observar com a 

principis dels anys 80, el IPC es trobava per sobre dels salaris, fet que 

provocava que els treballadors perdessin poder adquisitiu. Aquesta tendència, 

s’acaba el 1986 i durant  7 anys, el poder adquisitiu dels ciutadans espanyols 
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es va veure incrementat, ja que el creixement dels salaris era superior al 

creixement dels preus. Seguidament, hi va haver un període de tres anys, on el 

IPC creixia més que no els salaris, però desprès, els salaris van patir un altre 

augment superiors al del IPC 

 

                          Font: INE 

 

Actualment, les coses han canviat una mica. Pel que fa al període 

comprès entre el 2004 i el 2005  els sous no van poden continuar l'escalada del 

cost de la vida (IPC). Durant aquest anys els preus van augmentar una mitja 

del 2,9%, increment que va arribar fins i tot al 4,6% en els aliments i begudes 

no alcohòliques; al 4,4% en el sector serveis (hotels, cafès i restaurants) o al 

4% en l'ensenyament. Per tant, això es converteix en la constant pèrdua de 

poder adquisitiu dels salaris, una pèrdua que només l’any 2005 va ser de 1,4%. 

Actualment el poder adquisitiu és gairebé igual al de l’any 1997. 

 

El fet que la mitja salarial espanyola es mantingui estancada o fins i tot 

que hagi disminuït, està provocat en part, perquè cada vegada hi ha més 

salaris baixos i perquè els salaris baixos són cada vegada més baixos.  

Precarietat laboral dels joves i dones, acompanyats de salaris d'immigrants 

amb o sense papers és un dels motius que fa que la mitjana salarial baixi. Dit 

això, sembla que amb alguna mesura correctora i amb una mica de temps la 

situació podria millorar; algunes d’aquestes solucions seria promoure 

contractes fixos i millores en els convenis col·lectius.  
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Durant l’any 2006 la situació no va fer més que empitjorar. Ja al 

tancament de l'any passat, els treballadors espanyols cobraven una mitjana de 

1.553 euros bruts, una quantitat molt similar a la registrada en 1997, el que 

suposa (com ja hem dit anteriorment) que els espanyols no han guanyat poder 

adquisitiu. 

Les previsions per al 2007 son pessimistes; els indicadors estimen que 

el salari real (és a dir, descomptat aquest efecte del increment dels preus) 

caurà un altre 0,2% durant el primer trimestre. Aquest fet es pot observar en 

aquest gràfic que ens mostra l’evolució dels salaris bruts mitjans d’Espanya del 

1981 al 2007. Veiem que els salaris han tingut una tendència creixent en els 

últims 20 anys, aquest han augmentat un 270%, tot i això, en els últims 5 anys 

el creixement salarial només ha estat del 1%. L’any on el salari va tenir el seu 

punt màxim se situa al 2003, època de gran expansió econòmica, però 

seguidament aquets van patir una davallada que ha provocat que els salaris 

actuals es situïn a un nivell similar els del 2000: 
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Pel que fa a comunitats autònomes, la comunitat de Madrid és la que té 

un salari mitjà més elevat amb 22.161,84 euros anuals per treballador, seguida 

pel País Basc amb 21.751,11 euros, Navarra  amb 20.449,71 euros i Catalunya 

amb 19.474,73 euros. A l’altra cara de la moneda, trobem, amb uns salaris 

inferiors a la mitja, Extremadura amb 15.214,94 euros, seguida de Canàries 
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amb 14.858,92 euros i Múrcia amb 14.858,92 euros. Tot això es resumeix en el 

gràfic que ve a continuació:  

 
                                                                                                       Font: INE 

 

En definitiva, el que ha succeït amb els salaris en els deu anys d'aquest 

llarg cicle de creixement de l'economia obeeix a diversos factors. El primer 

d'ells és que encara que en el trienni inicial, el que va de 1996 a 1999, 

l'augment global de la riquesa -el PIB- anava gairebé en paral·lel al creixement 

de la porció que d'aquesta riquesa li arribava a cada ciutadà, és a dir, el PIB 

per càpita -, des de l'any 2000 això ha canviat: continua creixent la riquesa 

global, però creix molt menys la part d’aquesta que els arriba als ciutadans. 

Això segurament no hagués succeït si els diversos milions de noves feines 

creades en aquests últims sis anys haguessin assolit els nivells de productivitat 

semblants als que es van obtenir entre 1996 i 1999. No ha estat així perquè el 

nostre creixement econòmic s'està aconseguint a costa de perdre productivitat. 
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Creixem en sectors que, a més de ser inflacionistes, acumulen molt treball 

temporal i tenen molts treballadors amb escassa qualificació que, lògicament, 

perceben pitjors salaris.  

Un exemple clar, és que en els últims deu anys dos de cada tres 

ocupacions s'han creat, per ordre de més a menys, en els sectors de la 

Construcció; Immobiliàries, lloguers i serveis a empreses; Comerç i reparació; 

Hostaleria i Activitats sanitàries, veterinàries i serveis socials.  

A més, tots aquest sectors citats anteriorment, entre el 2000 i 2004 van tenir un 

creixement força important dels preus:  la Construcció va elevar els seus preus 

el 33,5%, les Immobiliàries i serveis a empreses el 23,9%, Hostaler el 23,2%, el 

Comerç i reparació el 20,3% i les Activitats sanitàries, veterinàries i serveis 

socials el 19,1%.  
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9. RELACIÓ PREU VIVENDA-SALARI  

 

En el següent apartat, volem relacionar els dos punts fonamentals del 

treball com són l’evolució del preu de la vivenda i l’evolució del salari mig 

espanyol, per tal de respondre a la pregunta que ens formulàvem en la 

introducció del treball. 

El gràfic que mostrem a continuació relaciona les dues variables, des del 

1989 fins el 2006, el qual ens indica quants anys de sou mitjà íntegre es 

necessita per tal de pagar una vivenda. 
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Es pot veure dos períodes clarament diferenciats: el primer que va del 

1989 fins el 1997 i el segon que va del 1998 al 2006. 

En el primer període, es pot observar que, en termes generals, la relació 

del preu de la vivenda i del salari mig disminueix. Tot i això, es manté bastant 

estable durant tot aquest període amb un petit augment l’any 1991.  

Per altra banda, en el segon període la tendència és clarament creixent. 

És a partir de l’any 1997 quan el preu de l’habitatge comença a augmentar 

paulatinament fins el 2003, any en el qual es produeix un gran increment 

passant de necessitar el sou mitjà de 7 anys a 11’1 aproximadament per tal de 

fer front al pagament de la vivenda. Això és degut a que el preu de la vivenda 
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ha augmentat de forma desproporcionada en relació al salari. El punt màxim 

d’aquesta observació es veu l’any 2006. 

Amb tot això, podem veure que les famílies han de fer un esforç major 

per aconseguir una vivenda digna. 

Pel que fa als joves, el següent gràfic detalla la situació l’any 2006 per 

Comunitats Autònomes.  

 

                                                                                                                                                 
Font: INJUVE 

 

Observant la mitja espanyola, veiem que és aproximadament la mateixa 

per als joves que per a la població en general. D’altra banda, destaquem que el 

País Basc i Madrid encapçalen el gràfic, essent les comunitats on es 

necessiten més anys de salari per poder pagar la vivenda. En l’altre extrem 

trobem Extremadura, on es necessiten la meitat d’anys per fer front al 

pagament de la vivenda en comparació a les comunitats mencionades 

anteriorment. 
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10. CONCLUSIONS ENQUESTES 

 

Vàrem decidir realitzar una sèrie d’enquestes per tal de veure si les 

dades obtingudes a partir de la recerca realitzada per tal de construir aquest 

treball, concordaven amb el que la població pensa en referència a l’accés dels 

joves a la habitatge. 

Per a que els resultats fossin el més ajustats a la realitat possible, vàrem 

creure convenient realitzar les enquestes a una població d’unes 150 persones. 

Per això, vàrem construir unes enquestes, en les quals diferenciàvem 

entre sexes, 50% de les enquestes realitzades a homes, i 50% a dones, i entre 

grups d’edats: població entre 20 i 25 anys; població entre 25 i 35 anys; població 

entre 35 i 55 anys; i població major de 55 anys. Vàrem creure convenient 

diferenciar aquests quatre grups d’edats, ja que el primer fa referència a un 

grup de població que possiblement voldria independitzar-se però que no pot, el 

segon en canvi referència al grup d’edat que s’està emancipant, el tercer recau 

en la població que es va emancipar fa uns 10 o 20 anys, i l’últim incideix en el 

grup de població vella. 

A més a més demanàvem l’edat d’emancipació, el cost de la seva 

primera habitatge, el salari corresponent a aquella època, si la vivenda era de 

compra, lloguer o d’herència, el contracte laboral que tenien, si coneixen les 

borses de l’habitatge jove, si eren partidaris dels pisos de protecció oficial, si 

creien que la situació actual en front a l’accés dels joves a la vivenda havia 

canviat molt en relació als últims 20 anys, etc. 

 

Així doncs, segons els resultats obtinguts a partir de les enquestes 

realitzades podem concloure: 

 

• Que la majoria dels enquestats es troba en estat d’emancipació. 

• Que el grup d’edat en major edat d’independitzar-se es troba entre 

els 25 i 35 anys, seguit del grup de entre 20 i 25 anys. 

• Trobem que la majoria accedeix a l’habitatge a partir del lloguer, 

seguit de la compra i finalment l’herència. 

• El grup salarial amb major força es troba entre els 500€ i els 1000€. 
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• La majoria d’aquestes persones disposava d’un contracte laboral de 

caràcter fix quan va decidir emancipar-se. 

• COST VIVENDA 

• La majoria d’ells van emancipar-se sense compartir pis. 

• La gran majoria creu que la situació actual en vers a l’accés de 

l’habitatge ha canviat en relació a com era fa uns anys. 

• Aproximadament la meitat dels enquestats va necessitar finançament 

per tal de poder emancipar-se, i l’altre meitat no. 

• La mateixa resposta trobem en quan ens referim a la utilitat dels 

habitatges de protecció oficial (VPO). El 50% dels enquestats les 

creu útils i l’altre 50% no. 

• La majoria desconeixia l’existència de les borses d’habitatge jove. 

• La majoria dels enquestats veu bastant complicat l’accés a l’habitatge 

en l’actualitat, de manera que no es veurien capaços actualment de 

suportar la pressió que suposa emancipar-se avui en dia. 

 

En referència a les enquestes realitzades a la gent que no s’ha emancipat 

veiem que: 

 

• La majoria voldria emancipar-se però no pot (a) majoritàriament per 

problemes de caire econòmics (b) per raons familiars. 

• Que tot i que volen emancipar-se, com que ho veuen bastant 

complicat no es decideixen a buscar casa. 

• Quasi el 100% era partidari de les VPO. 

• La gran majoria coneixia l’existència de les borses d’habitatge jove. 

• Majoritàriament concorden amb la idea de que se’ls faria molt 

complicat suportar el cost d’una casa actualment. 
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11. CONCLUSIONS 

 

Un cop realitzat aquest treball amb l’objectiu de respondre a la pregunta 

inicial, podem concloure que efectivament l’evolució dels salaris i els preus de 

la vivenda han seguit trajectòries molt diferents. Mentre que els preus de les 

vivendes de compra han crescut desmesuradament (el preu mitjà del metre 

quadrat a Espanya s’ha vist multiplicat per cinc en els últims ), els salaris han 

tingut un creixement més suau (aquests només s’han multiplicat per dos des de 

l’any 1981) i a partir de l’any 1999 s’han mantingut gairebé estancats. 

A més a més, també hi ha hagut altres factors que han influït en la 

problemàtica de l’accés a la vivenda, com les hipoteques i els tipus d’interès 

actuals que segueixen una tendència alcista.  

 

D’altra banda, després de la realització de les enquestes i contrastant els 

resultats amb la informació que nosaltres havíem trobat, hem pogut veure que 

la gent del carrer corrobora aquestes dades i existeix una greu preocupació per 

aquest tema. 

 

Pel que fa a la situació del lloguer a Espanya, tot i la mancança i la poca 

fiabilitat de les dades (degut a la gran quantitat d’habitatges llogats sense 

declarar), creiem que des del govern s’haurien d’impulsar tot un seguit de 

polítiques per tal de fomentar el lloguer com una bona alternativa a la compra. 

 

Ja per acabar, creiem que les mesures aplicades (com per exemple les 

vivendes de protecció oficial) són insuficients per tal de pal·liar el gran problema 

de l’accés a la vivenda. 
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