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Aquest any, la celebració del Dia Internacional de la 
Propietat ha tingut com a tema de treball la creixent 
dificultat que tenen els joves per accedir a l'habitatge. 
Per aquest motiu, la Unió Internacional de Propietaris 
(UIPI) va organitzar una jornada que va comptar amb la 
presència d'associacions de propietaris de setze països 
d'Europa, que es va celebrar el 21 d'octubre a la seu de la 
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.

La jornada va ser una oportunitat per a l'intercanvi 
de coneixements sobre la situació a diversos països i els 
efectes que les polítiques d'habitatge tenen en l'exclusió 
de les joves generacions del mercat d'habitatge en pro-
pietat, i fins i tot de l'habitatge de lloguer.

Els reptes que suposen avui taxes d'inflació desco-
negudes en els últims 20 anys, l'increment dels costos 
de construcció, la nova normativa tècnica d'habitatge 
que obliga a costos cada vegada més elevats per a la 
propietat, una guerra a Europa que crearà nous equili-
bris globals encara avui desconeguts i una pujada de la 
pressió fiscal per pagar el deute adquirit per afrontar la 
pandèmia de la covid-19 són l'entorn actual del mercat 
de l'habitatge.

La situació afecta especialment els joves. Compren-
dre les causes de la creixent exclusió de les generacions 
futures en els mercats d'habitatge és essencial per dis-
senyar polítiques d'habitatge més efectives i que contri-
bueixin a solucionar la greu problemàtica que avui vivim.

A Espanya, la situació es veu agreujada per polítiques 
d'habitatge molt intervencionistes però sense despesa 
pública associada, i que en la pràctica suposa traslladar 
als propietaris privats la càrrega econòmica de la polí-
tica d'habitatge, que segons la Constitució correspon a 
l'Estat.

La Unió Internacional de Propietaris (UIPI) és una 
associació paneuropea sense ànim de lucre que integra 
31 organitzacions de 28 països. Fundada a París el 1923, 
representa més de 5 milions de propietaris a Europa. Ac-
tualment amb seu a Brussel·les, treballa per promoure 
el desenvolupament, de fet i de dret, de la propietat im-
mobiliària privada; promoure condicions econòmiques, 
legals i fiscals favorables per al sector immobiliari pri-
vat; l'accés a l'habitatge en propietat i el sector privat de 
lloguer, i mostrar el paper de la propietat immobiliària 
privada i la propietat privada en l'economia i la societat.

Edita: Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
Dipòsit legal: B 1954-2023 Introducció
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Edat d'emancipació
Edat mitjana d'emancipació
dels joves a Europa
(2021, edat en anys)

L'edat mitjana a la qual els joves 
abandonen la llar familiar a Eu-
ropa és de 26,5 anys. Suècia és el 
país on més aviat s'emancipen els 
joves, als 19 anys de mitjana, men-
tre que Portugal és on més temps 
romanen a la llar familiar, fins als 
33,6 anys. A Espanya, la mitjana 
d'emancipació és als 29,8 anys.

Ocupació i salari dels joves de 16 a 29 anys a Espanya

Evolució del salari mitjà anual del  total de població  a Espanya i dels subgrups
de dones joves i d' homes joves  de 16 a 29 anys. Període: 2008-2020

11.933 12.194
14.830 14.641

21.883
25.166

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020

La taxa de desocupa-
ció dels joves de 16 a 
29 anys a Espanya va 
ser del 27% el 2021, 
més de 12 punts per-
centuals per sobre de 
la taxa de desocupació 
del conjunt de la po-
blació.

Evolució de la taxa de desocupació en el  total de població  a Espanya i en el subgrup
de  joves de 16 a 29 anys  Període: 2006-2021

13,5% 18,2%

34,6%

42,4%

33,3%
29,2%

27,0%

8,5%
11,3%

21,4%
26,1%

19,6%
15,5% 14,8%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

El salari mitjà de les 
dones joves de 16 a 29 
anys a Espanya va ser 
de 12.194 euros anuals 
el 2020 i el salari dels 
homes joves d'aques-
ta franja d'edat va ser 
de 14.641 euros, xifres 
inferiors a les de l'any 
2009. L'increment del 
treball a temps parci-
al pot explicar, en part, 
aquestes dades.

Font: Enquesta de Població Activa (EPA), Institut Nacional d'Estadística (INE)

Font: Enquesta financera de les famílies, 2008-2011, Banc d'Espanya

Enllaç al mapa interactiu
d'Eurostat
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Font: Enquesta financera de les famílies, 2008-2011, Banc d'Espanya

Evolució del percentatge de persones ocupades a temps parcial sobre el  total de població  ocupada a Espanya
i percentatge en el subgrup de  joves de 16 a 29 anys ocupats a temps parcial sobre el total d'ocupats
en aquesta franja d'edat. Període: 2006-2021

Font: Enquesta de Població Activa (EPA), Institut Nacional d'Estadística (INE)

Evolució del percentatge d' homes joves  i  dones joves  de 16 a 29 anys ocupats a temps parcial 
sobre el total d'homes ocupats i de dones ocupades a Espanya. Període: 2006-2021

En només 12 anys, la taxa 
d'habitatge en propietat 
de la població menor de 
35 anys a Espanya ha caigut 
gairebé 30 punts percentu-
als, passant del 65,8% el 
2008 al 36,1% el 2020. En la 
població d'entre 35 i 54 anys, 
la caiguda de l'habitatge en 
propietat ha estat al voltant 
dels 12 punts, i en la pobla-
ció de més edat els descen-
sos són menys accentuats.

Font: Enquesta de Població Activa (EPA), Institut Nacional d'Estadística (INE)

Habitatge en propietat segons franges d'edat

El 26,2% dels joves ocupats 
de 16 a 29 anys que tenen un 
contracte el 2021 és a temps 
parcial, enfront del gairebé 
14% en el conjunt de la po-
blació a Espanya. La taxa de 
temps parcial entre la pobla-
ció jove és avui molt més ele-
vada que el 2006.

Una de cada tres dones joves 
de 16 a 29 anys ocupades a 
Espanya el 2021 té una ocu-
pació a temps parcial. Entre 
els homes joves, l'ocupació a 
temps parcial és un de cada 
cinc ocupats.

Ocupació a temps parcial
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Evolució del percentatge de llars amb tinença d'habitatge principal en propietat 
segons l'edat del cap de família a Espanya. Període: 2008-2021  
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L'assequibilitat de l'habitatge
a la zona euro i el seu possible impacte 
en les generacions joves

Habitatge (in)assequible

Percentatge de joves (de 20 a 29 anys) que viuen amb els seus pares

Ponències

4    

  
  

Few empty nests: Many young people live with their parents 

6. In most OECD countries, the majority of young people aged 20-29 live with their parents (Figure 3). 
The share is much higher – around three-quarters of young adults – in Korea (79%), Greece (77%) and 
Italy (74%). In over 20 OECD countries, the share of young people living with their parents has risen since 
2007, most significantly in Canada, France, Sweden and the United States. On the contrary, living alone 
is most common among young adults in Norway (41%), Sweden (41%), Finland (33%) and the Netherlands 
(28%). This is further reflected in the average age that young people leave the parental household, which 
ranges from over 30 years in Italy and Portugal to under 20 years in Luxembourg and Sweden (Eurostat, 
2020). Other types of living arrangements among young people are more or less common, depending on 
the country: in sixteen countries, at least a quarter of young adults live with a partner, while roommates 
are relatively commonplace among young people in Canada, Denmark, the United States and the United 
Kingdom. In the European Union, the share of young students pursuing higher education living in student 
accommodation3 ranges from at least 30% in the Netherlands and Sweden to below 10% in Switzerland, 
Portugal and Italy (Eurostudent Database, 2020).  

Figure 3. In many OECD countries, the majority of young adults live with their parents 
Share of young people (20- to 29-year-olds) living with their parents, 2007 and 2019 or latest year available 

 
Note:  Data refer to 2019 except for: Korea (2016); Italy, Australia, Canada, Chile, Iceland (2017); Mexico (2018).  
Source: Calculations based on EU-SILC, HILDA (Australia), CASEN (Chile), KLIPS (Korea), ENIGH (Mexico) and CPS (United States). 

Mortgages matter even more for the young than for other groups 

7. With typically lower income and wealth and greater likelihood of being employed in unstable or 
informal jobs than older groups, far fewer young households own their homes than their older counterparts 
(Figure 4). The ability to take a housing loan is a key determinant of young households’ homeownership. 
Mortgage regulations have a larger effect on homeownership for the young than for other groups because 
of their more widespread lack of capital, credit history and employment stability (Andrews, Caldera 
Sánchez, & Johansson, 2011). Indeed, across OECD countries, the more easily young households can 
access the mortgage market, the smaller the gap is between their homeownership rate and that of the 
wider population (Figure 5). Financial deregulation in the 1980s and 1990s initially facilitated access to the 

                                                
3 Student accommodation is defined as accommodation provided explicitly for students, often subsidised (by 
government, higher-education institutions, or another public or non-profit organisation). Data are based on the 
Eurostudent survey and cover young people who are enrolled in any higher education programme. 
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• L'assequibilitat de l'habitatge en propietat 
ha empitjorat a la zona euro en els últims 
deu anys, sobretot des de la pandèmia per 
la covid-19, i això té implicacions econòmi-
ques, demogràfiques i socials per al con-
junt de la zona euro.

• En el mercat de lloguer hi ha polítiques 
que poden ajudar o que, ben al contrari, 
poden empitjorar encara més la situació 
dels joves. Un mercat sobreregulat pot 
crear més inaccessibilitat. Establir límits 
sobre el lloguer podria no ser necessària-
ment negatiu —fins i tot per a les generaci-
ons joves i per a l'economia— sempre que 
el límit sigui sobre l'increment i no sobre 
el nivell del preu del lloguer.

• El preu mitjà de l'habitatge a la zona eu-
ro és ara més elevat que quan va esclatar 
la crisi financera mundial de 2008. Estudis 
de la bretxa de valoració mostren que l'ha-
bitatge està sobrevalorat en la majoria dels 
països de la zona de l'euro, no tant pel crè-
dit sinó per les condicions financeres i la 
manca d'oferta.

Font: Eurostat i càlculs del Servei de la Comissió Europea

Agnieszka Szczypinska 
Analista de la Direcció General d'Afers Econòmics 
i Financers (ECFIN) de la Comissió Europea

Anys d'ingressos necessaris per adquirir 100 m² d'habitatge
a la zona euro. Dades NUTS3, 2019
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Can young people in Spain access to home ownership?. Carles Sala i Roca.

Emancipation in Spain
The youth emancipation rate in Spain, from 24,5% (2011) to 16,75% (Q2 2021): only 17 out of 100 
young people between 16 and 29 years old live outside the family home (18% in Catalonia 2021).

Social and economic factors of the youth population

Study Work No work, no study

Youth unemployment rate (Q2 2021)

Temporality at work (%) 
(EUROSTAD 2021)

Risk of poverty in Spain by age groups 
(EUROSTAT 2021)
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Educational and employment situation of young people in Spain (Q2 2021)

Evolució del percentatge d'habitatge en propietat
i de lloguer a Espanya, en el total de la població
i en el subgrup de població jove (16 a 29 anys) 
Període: 2008-2017 

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE)

• A Espanya, només el 16,7% dels joves de 16 a 29 anys 
viuen fora del domicili familiar en el 2T de 2021, quan 
l'any 2011 la taxa d'emancipació dels joves era del 
24,5%. A Catalunya és del 18% en el 2T de 2021.

• El 2008, el 54,9% dels joves emancipats menors de 
29 anys a Espanya tenien el seu habitatge en propie-
tat, enfront del 26,5% el 2017. Una caiguda de prop de 
30 punts en menys de deu anys. I la situació tendeix a 
agreujar-se. S'estima que en el futur una de cada tres 
llars no podrà disposar d'un habitatge adequat a les se-
ves necessitats. 

• El 2020, el 66,1% dels joves de 16 a 29 anys a Es-
panya no tenien ingressos, enfront del 66,9% el 2014. 
Són xifres similars i, no obstant això, la taxa d'emancipa-

Temporalitat
en l'ocupació,
en percentatge
Període: 2021 

Font: Eurostat 2021

Poden els joves a Espanya accedir 
a l'habitatge en propietat?
Carles Sala 
Secretari d'Habitatge i president de l'Agència Catalana 
de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Educació i ocupació dels joves a Espanya 
Període: 2T 2021

Font: Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de 
España

Can young people in Spain access to home ownership?. Carles Sala i Roca.

Youth and the housing market

In Spain, ownership has been replaced by rent
If during the years of real estate expansion there was 
a considerable increase in ownership in all age groups, 
including young people, since 2007 there has been an 
accelerated decline in young owners. In 2008, 54,9% of 
emancipated young people under the age of 29 owned 
a home, compared to 26,5% in 2017

National Statistics Institute of Spain (INE, 2019)

The purchase of free housing, unlikely with the salary of a 
young person 
51,1% of the monthly income should be set aside to cover the 
mortgage payment. In addition, the initial payment for the 
purchase of housing would mean 3,8 times the annual salary of 
a young person in 2021.

Evolution of the housing tenure in Spain 
(2007-2017)

Total population 16 – 29 years

Owenership Rent at market price
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Evolution of the cost of access to the housing market 
for a young person in Spain (2007-2021)
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emancipated young people under the age of 29 owned 
a home, compared to 26,5% in 2017

National Statistics Institute of Spain (INE, 2019)

The purchase of free housing, unlikely with the salary of a 
young person 
51,1% of the monthly income should be set aside to cover the 
mortgage payment. In addition, the initial payment for the 
purchase of housing would mean 3,8 times the annual salary of 
a young person in 2021.

Evolution of the housing tenure in Spain 
(2007-2017)

Total population 16 – 29 years

Owenership Rent at market price

Rent at undermarket price Free assignment

Evolution of the cost of access to the housing market 
for a young person in Spain (2007-2021)

Initial payment Cost of buying Cost of renting
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Emancipation in Spain
The youth emancipation rate in Spain, from 24,5% (2011) to 16,75% (Q2 2021): only 17 out of 100 
young people between 16 and 29 years old live outside the family home (18% in Catalonia 2021)

 Problemes de finançament 
i d'estalvi són factors importants 
que dificulten l'accés
dels joves a l'habitatge

ció ha caigut gairebé deu punts en l'última dècada. Els 
ingressos no poden ser l'únic factor que explica aquesta 
caiguda. 

• El 66,4% dels joves ocupats a Espanya el 2021 tenen 
contracte en condicions de temporalitat. 

• Les dificultats per emancipar-se han fet que els joves 
optin cada vegada més pel lloguer, destinant-hi a Espa-
nya un major percentatge dels seus ingressos que la mit-
jana europea, la qual cosa fa difícil l'estalvi i dona com a 
resultat  una riquesa neta molt menor que la de les ge-
neracions anteriors.

Propietat

Total població 16 - 29 anys

Lloguer a preu reduït
Lloguer a preu de mercat
Cessions gratuïtes

Espanya

Itàlia

França

EU

Alemanya

Grècia

Total 15-24 anys

 Treballa i estudia  Estudia  Treballa  Ni treballa ni estudia

Can young people in Spain access to home ownership?. Carles Sala i Roca.

Emancipation in Spain
The youth emancipation rate in Spain, from 24,5% (2011) to 16,75% (Q2 2021): only 17 out of 100 
young people between 16 and 29 years old live outside the family home (18% in Catalonia 2021).

Social and economic factors of the youth population

Study Work No work, no study

Youth unemployment rate (Q2 2021)

Temporality at work (%) 
(EUROSTAD 2021)

Risk of poverty in Spain by age groups 
(EUROSTAT 2021)

Work and study

Spain

Italy

France

EU

Germany

Greece
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Educational and employment situation of young people in Spain (Q2 2021)
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Evolució del cost d'accés a habitatge en propietat i de lloguer 
per a persones joves assalariades (16 a 29 anys) en percentatge del salari 
(esq.) i en nombre de vegades el salari anual, a Espanya. Període: 2007-2021 

Fuente: Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

Percentatge de joves a Espanya que viuen de lloguer compartit
amb persones amb les quals no tenen una relació parental o de parella 
sobre el total de joves emancipats (2021)  

Realitat socioeconòmica i accés a l'habitatge

Font: Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (2021)

Font: Realitat socioeconòmica i accés a l'habitatge. Pla territorial sectorial d'habitatge de 
Catalunya (PTSH)

• Tenint en compte el salari mit-
jà de la població de 16 a 29 anys, 
una persona jove hauria de desti-
nar 3,8 vegades el seu salari net 
anual al pagament de l'entrada 
d'un pis de preu mitjà a Espanya, 
que és de 170.000 euros. Al pa-
gament de la hipoteca, segons 
recomanació del Banc d'Espa-
nya, no s'hi ha de destinar més 
del 30% del seu salari, per la qual 
cosa la seva capacitat de compra 
es correspon a una propietat que 
no superi els 100.000 euros. 

• Les dades demostren que, un 
cop pagada la primera entrada, 
és més assequible per als joves 
comprar que llogar.

• El 45% dels joves que s'eman-
cipen viuen de lloguer, però no 
lloguen sols, perquè en la majo-
ria dels casos —calculats sobre 
salaris i cost mitjà— haurien de 
destinar el 81% del seu salari al 
cost del lloguer.

• El 34,5% dels joves emancipats 
en règim de lloguer compartei-
xen pis amb persones que no 
són ni familiars ni parella, en el 
segon semestre del 2021. 

• Un estudi de diverses universi-
tats i equips tècnics de Catalunya 
sobre l'escenari de futur mostra 
que una de cada tres llars que 
es crearan necessitarà ajudes 
de l'administració per viure en 
condicions adequades. El llin-
dar per poder pagar un habitatge 
és de 14.000 euros anuals.

• L'estudi també conclou que 
han de construir-se més habitat-
ges dissenyats per a joves, que 
responguin als nous models de 
família.

38 Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

INFORME ESTATAL
Segundo semestre de 2021

Notas
(21) 
media para la adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad y alquiler con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

Total 16-24 años Hombres Mujeres Total
 (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 21.899,57
Ingresos mínimos (euros mensuales)

Variación interanual
Diferencia con ingresos medios hogar joven

Diferencia con salario medio persona joven

17Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

PRINCIPALES RESULTADOS AUTONÓMICOS
Segundo semestre de 2021

 
sin relación de parentesco
1 de enero de 2020

* No se publican las cifras de las comunidades autónomas con una muestra escasamente representativa.

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (INE).

Taula del cost màxim assumible per a un habitatge de lloguer o en propietat 
en funció del salari net de la unitat de la llar

Font: Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (2021)

 IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples): 8.106,28 € anuals el 2022

N
om

bre de vegades el salari anual

%
/s

al
ar

i n
et

Percentatge total de persones joves emancipades de lloguer

 Entrada per a compra  Cost d'accés de compra  Cost d'accés de lloguer

Com. Madrid

Euskadi

Catalunya

Com. Valenciana

ESPANYA

Andalusia

Castella-la Manxa

Canàries

Ingresos netos del hogar Régimen tenencia más apropiado Coste máximo asumible
Menos de 9.000 €                      

(1,1 IPREM) Alquiler Menos de 225 €/mes

9.001 - 14.000 €                      
(hasta 1,72 IPREM) Alquiler 225 - 349 €/mes

14.001 - 19.000                       
(hasta 2,35 IPREM) Alquiler/Propiedad/Otros 350 - 474 €/mes                                                

102.600 - 138.000 € (compra)                                  

19.001 - 25.000 €                 
(hasta 3,1 IPREM) Alquiler/Propiedad/Otros 475 - 625 €/mes                                                 

138.000 - 178.800 € (compra)

25.001 - 28.000 €                    
(hasta 3,45 IPREM) Alquiler/Propiedad/Otros 625 - 700 €/mes                                                   

Más de 178.800 € (compra)

Ingressos nets de la llar Règim tinença més apropiat Cost màxim assumible
Menys de 9.000 €                      

(1,1 IPREM) Lloguer Menys de 225 €/mes

9.001 - 14.000 €                      
(fins a 1,72 IPREM) Lloguer 225 - 349 €/mes

14.001 - 19.000                       
(fins a 2,35 IPREM) Lloguer/Propietat/Altres 350 - 474 €/mes                                                

102.600 - 138.000 € (compra)                                  
19.001 - 25.000 €                 
(fins a 3,1 IPREM) Lloguer/Propietat/Altres 475 - 625 €/mes                                                 

138.000 - 178.800 € (compra)
25.001 - 28.000 €                    

(fins a 3,45 IPREM) Lloguer/Propietat/Altres 625 - 700 €/mes                                                   
Més de 178.800 € (compra)

Ingresos netos del hogar Régimen tenencia más apropiado Coste máximo asumible
Menos de 9.000 €                      

(1,1 IPREM) Alquiler Menos de 225 €/mes

9.001 - 14.000 €                      
(hasta 1,72 IPREM) Alquiler 225 - 349 €/mes

14.001 - 19.000                       
(hasta 2,35 IPREM) Alquiler/Propiedad/Otros 350 - 474 €/mes                                                

102.600 - 138.000 € (compra)                                  

19.001 - 25.000 €                 
(hasta 3,1 IPREM) Alquiler/Propiedad/Otros 475 - 625 €/mes                                                 

138.000 - 178.800 € (compra)

25.001 - 28.000 €                    
(hasta 3,45 IPREM) Alquiler/Propiedad/Otros 625 - 700 €/mes                                                   

Más de 178.800 € (compra)

Ingressos nets de la llar Règim tinença més apropiat Cost màxim assumible
Menys de 9.000 €                      

(1,1 IPREM) Lloguer Menys de 225 €/mes

9.001 - 14.000 €                      
(fins a 1,72 IPREM) Lloguer 225 - 349 €/mes

14.001 - 19.000                       
(fins a 2,35 IPREM) Lloguer/Propietat/Altres 350 - 474 €/mes                                                

102.600 - 138.000 € (compra)                                  
19.001 - 25.000 €                 
(fins a 3,1 IPREM) Lloguer/Propietat/Altres 475 - 625 €/mes                                                 

138.000 - 178.800 € (compra)
25.001 - 28.000 €                    
(fins a 3,45 IPREM) Lloguer/Propietat/Altres 625 - 700 €/mes                                                   

Més de 178.800 € (compra)
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• L'edat d'emancipació dels joves a Espanya se situa 
al voltant dels 30 anys, una edat superior a la que li co-
rrespondria per nivell de renda. La dificultat d'accedir 
a un habitatge a un preu assequible podria ser un dels 
motius pels quals els joves a Espanya abandonen més 
tard la llar dels seus progenitors.

• Espanya és un dels països europeus amb una major 
taxa d'atur juvenil, tan sols superat per Grècia. A la fi de 
2021 superava el 31% entre els joves de 16 a 24 anys i va 
tancar el 1T 22 lleugerament per sota del 30%. Existeix 

12Emancipación de los jóvenes y alquiler

2. Riqueza: la menor renta de los jóvenes dificulta la acumulación 
de activos necesarios para acceder a una propiedad

La riqueza neta de los hogares jóvenes es un 80% inferior a la media del total de hogares. En términos de activos, tanto 
financieros como reales, la mediana entre los hogares jóvenes es muy inferior a la del total de hogares. Buena parte de 

los jóvenes no puede acumular riqueza lo que supone una limitación para poder acceder a un crédito hipotecario.

RIQUEZA NETA DE LOS HOGARES EN 2017 
(EUROS)

*Nota: La riqueza neta se define como el valor total de los activos (reales y financieros) menos el 
importe de las deudas. 
Fuente: BBVA Research a partir de la EFF (2017) BdE.

ACTIVOS DE LOS HOGARES EN 2017 
(% TOTAL HOGARES Y EUROS)

Fuente: BBVA Research a partir de INE y AEAT.
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Mesures per fomentar el lloguer
i per ajudar a l'emancipació
dels joves a Espanya
Félix Lores 
Economista principal a BBVA Research

una relació positiva entre la precarietat del mercat laboral 
i la proporció de joves no emancipats.

• Espanya és el segon país amb la taxa més elevada 
d'abandonament escolar d'Europa. Malgrat la millora 
dels darrers anys —del 26,3% el 2011 al 13,3% el 2021—, 
continua sent elevada, per sobre de l'objectiu europeu 
del 10% establert com a màxim el 2020. La major taxa 
d'abandonament escolar redueix la probabilitat de 
trobar feina. Les dades regionals revelen que la renda 
mitjana de les llars és més elevada a les regions amb 
menor abandonament escolar.

• El 2019, el percentatge de joves espanyols de 18 a 34 
anys amb contracte indefinit era el més baix de la 
zona euro. El 2021 s'observa una millora de 20 punts 
percentuals en aquest indicador.

• La riquesa neta de les llars joves a Espanya és un 
80% inferior a la mitjana del total de llars. En termes 
d'actius, tant financers com reals, la mitjana entre les 
llars joves és molt inferior a la del total de llars. Bona 
part dels joves no poden acumular riquesa, la qual 
cosa suposa una limitació per poder accedir a un crè-
dit hipotecari.

8Emancipación de los jóvenes y alquiler

1. Renta: España es uno de los países europeos con mayor tasa de 
paro juvenil
RELACIÓN EMANCIPACIÓN Y DESEMPLEO JUVENIL 
(2019)

España es uno de los países europeos 
con mayor tasa de paro juvenil, tan solo es 
superado por Grecia.

Así, alrededor del 65% de los jóvenes entre 
15 y 34 años residen todavía con sus 
progenitores.

Existe una relación positiva entre la 
precariedad del mercado laboral y la 
proporción de jóvenes no emancipados.

CRO

BUL
POR

ITA

HUN GRE

POL
ESP

UE27

AUS

IRL

EST
ALM

BEL

HOL

FRA

SUE

FIN

NOR

DIN
10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25 30
Desempleo juvenil 15-29 años (%)

Fuente: BBVA Research a partir de Eurostat.

Font: BBVA Research a partir d'Eurostat

Nota: La riquesa neta es defineix com el valor total dels actius (reals i 
financers) menys l'import dels deutes
Font: BBVA Research a partir d'EFF (2017) BdE Font: BBVA Research a partir d'INE i AEAT

RELACIÓ EMANCIPACIÓ I DESOCUPACIÓ JUVENIL
(2019)
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Quina seria una bona política
d'habitatge per als joves
a Espanya?

Com en la majoria de les grans ciutats d'Europa i del 
món, el desequilibri entre oferta i demanda d'habi-
tatge és un dels principals problemes a Barcelona.

Després de la crisi financera de 2008, a Espanya no 
s'ha recuperat la construcció d'habitatge. A Catalunya, 
a aquest problema, s'hi suma la manca de sòl residen-
cial urbanitzat, per la qual cosa el problema de l'accés 
dels joves a l'habitatge es veurà accentuat en els prò-
xims anys.

És una situació poc optimista per a les generacions de 
joves que busquen accedir al seu primer habitatge en 
propietat, perquè el procés per poder disposar-ne d'un 
és molt llarg. En primer lloc, hi ha el procés adminis-
tratiu de desenvolupament del sòl urbanitzable, poste-
riorment les obres d'urbanització i finalment el projecte 

i la construcció del nou habitatge requereixen més de 
deu anys.

Una altra característica del mercat espanyol és que 
està molt basat en l'habitatge en propietat, i molt po-
ques unitats s'estan incorporant-se al mercat de lloguer, 
per la qual cosa la dificultat d'accés a l'habitatge per 
als joves, fins i tot de lloguer, s'està cronificant.

És un mercat molt consolidat i amb molt poc creixe-
ment de nova oferta. La constant incorporació al mercat 
de més demanda (estudiants, joves, immigració, aug-
ment de la població...) enfront d'una oferta tan estan-
cada continuarà tensionant els preus.

La política d'habitatge hauria de prioritzar la cons-
trucció de nova oferta per satisfer la demanda, i no se-
rà fàcil, perquè manca la matèria primera bàsica, que 
és el sòl sobre el qual construir els habitatges que ne-
cessitem. 

Les dificultats d'accés 
dels joves a l'habitatge,
 fins i tot de lloguer, s'està 
cronificant a  Espanya 

Emmanuelle Causse, secretària general de la Unió Internacional de Propietaris (UIPI), va ressaltar el 
paper que aquesta entitat hauria d'exercir per ajudar a solucionar els problemes d'accés a l'habitatge 
dels joves, assenyalant les obligacions i els drets de les associacions de propietaris d'habitatges 
cedits de lloguer, i la necessitat de contribuir i d'adaptar-se a noves polítiques urbanístiques. Com 
a moderadora de la sessió de la taula rodona de la jornada, va animar els participants a exposar la 
situació als seus respectius països i a plantejar propostes de millora per al present i el futur.

Taula rodona i debat

Óscar Gorgues
Gerent de la Cambra 
de la Propietat Urbana 
de Barcelona
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Comprar per llogar 
és avui una inversió atractiva 
per als joves al Regne Unit?
Comprar per llogar, un sistema comú d'estalvi i inversió 
al Regne Unit, tant per a joves com per a no tan joves, és 
avui una inversió molt poc atractiva.

L'estoc d'habitatge al Regne Unit es reparteix actual-
ment entre:  

- 36% habitatge en propietat, sense hipoteca.
- 28% habitatge en propietat, amb hipoteca.
- 19% habitatge al mercat de lloguer privat.
- 17% habitatge al mercat de lloguer social.

Es pot continuar sent jove 
propietari d'un habitatge 
a Noruega? Tendències i reptes
La política d'habitatge a Noruega és el resultat d'un 
acord de tots els partits polítics després de la Segona 
Guerra Mundial, i un dels quatre pilars de l'estat del 
benestar de Noruega, juntament amb la creació d'ocu-
pació, la sanitat pública i l'educació.

A Noruega, el 80% dels habitatges són en propie-
tat i les persones que viuen de lloguer són bàsicament 
estudiants i altres lloguers per un temps curt. Avui, els 
joves a Noruega, igual que els seus pares a la seva edat, 

prefereixen viure en un habitatge en propietat, però, 
com a la resta d'Europa, el preu de l'habitatge ha pu-
jat significativament més que els salaris en les últimes 
dècades.

Els joves a Noruega accedeixen al seu primer habitatge 
de mitjana al voltant dels 28 anys, i això s'ha mantingut 
estable en els últims 10 i 20 anys. Però aconseguir finan-
çament per a la seva primera compra a Oslo i la seva àrea 
d'influència, i a les zones amb més demanda, és cada ve-
gada més difícil, i si no compten amb ajuda de la família 
són cada vegada més els que opten per comprar amb la 
parella, amb germans o amb amics. Com en altres països 
d'Europa, hi ha una normativa estricta per accedir al finan-
çament: es requereix almenys el 15% del preu per accedir 
a un préstec, que no pot superar cinc vegades el salari.

El govern i els municipis fins ara no han proveït noves 
zones per construir i satisfer la demanda, i si no reaccio-
nen el desequilibri augmentarà i els preus es dispararan.

Morten Andreas 
Meyer
Secretari general 
de Huseierne, Noruega

Ben Beadle
Chief Executive 
Officer de la National 
Residential Landlords 
Association (NRLA), UK

A Noruega s'accedeix al
primer habitatge en propietat
als 28 anys, però cada vegada
amb més dificultats a Oslo
i a la seva àrea d'influència

El sector privat de lloguer 
al Regne Unit està assumint, 
cada vegada més, les funcions 
que són responsabilitat 
del sector social

Fa anys que s'ha deixat de construir habitatge social 
al Regne Unit, i no obstant això es continua venent l'es-
toc existent, per la qual cosa el sector privat de lloguer 
està assumint, cada vegada més, les funcions que són 
responsabilitat del sector social.

Malgrat un augment substancial de la demanda, el 
govern ha incrementat el cost de la propietat cedida en 
lloguer, la qual cosa ha reduït l'estoc privat d'habitatge 
de lloguer en 260.000 unitats:

- S'ha passat a calcular l'impost sobre els ingressos, 
no els beneficis, per la qual cosa no es pot deduir el cost 
de la hipoteca.

- La inversió en el sector de lloguer privat es penalitza 
amb un impost addicional del 3% del preu de compra en 
el moment de la transacció.

El govern està desincentivant la inversió de comprar 
per llogar i apostant per la compra d'habitatge propi, 
però els tipus d'interès s'han disparat.
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A Europa, des de l'acord de Bolonya i la posada en mar-
xa del programa Erasmus, hi ha hagut un gran increment 
d'estudiants que es desplacen temporalment, general-
ment a zones urbanes, on són majoritàriament les grans 
universitats a Europa.

L'èxit d'aquest programa d'intercanvis universitaris, i 
l'objectiu de la Comissió Europa de triplicar els intercan-
vis fets el 2020 per a l'any 2027, fan preveure un creixe-
ment considerable en els pròxims anys.

El tipus d'allotjament preferit dels estudiants interna-
cionals és el lloguer, compartint pis amb altres estudi-
ants en un 75% dels casos. Només una tercera part opta 
per allotjar-se en una residència universitària.

Per a les zones urbanes receptores implica regene-
ració d'àrees i millores en els transports i serveis, però 
també gentrificació.

Aquest fenomen afecta el sector privat de lloguer 
d'habitatge, en un entorn de manca de confiança mútua 
entre propietaris i estudiants, en què fan falta entitats 
institucionals que ajudin els estudiants i propietaris en 
el procés.

D'aquesta necessitat ha nascut el projecte HOME, fi-
nançat per la Unió Europea, i en el qual participa la Unió 
Internacional de Propietaris (UIPI), una plataforma en lí-
nia per millorar la transparència i la qualitat en la comu-
nicació entre propietaris i estudiants.

El 85% dels joves a França pensen que té més sentit eco-
nòmic ser propietari del seu habitatge que llogar, i en les 
enquestes el 80% es declaren interessats a comprar i, 
no obstant això, només el 14% dels joves tenen el seu 
habitatge en propietat.

L'habitatge està marcant clarament les dinàmiques 
d'èxode de població de joves de París a la regió parisina i 
a la seva àrea d'influència, però també a altres províncies 
del voltant i a la costa atlàntica del país.

Els joves representen el 20% de la població a París, 
també són el 45% de les llars que han abandonat la re-
gió parisenca.

Els parisencs que arriben a les províncies tenen gene-
ralment un major poder adquisitiu, i en algunes ciutats 
d'acolliment desplacen els joves locals en el seu accés 
a l'habitatge. És un fenomen que s'està incrementant de 
manera considerable en especial a la rodalia de de Pa-
rís, però també en algunes altres grans ciutats del país, 
i està creant conflictes.

Els joves que han nascut a la regió d'Île-de-France 
han retardat des de 2006 la seva edat mitjana de per-
manència a la llar familiar fins als 24,8 anys (segons da-
des de 2017), dos anys més tard que els joves d'altres 
regions de França. Entre els estudiants, el 82% a la regió 
parisenca viuen amb els seus pares, enfront del 57% a 
províncies.

Juliette Martin
Responsable d'afers 
públics i promoció de  
la Union Nationale des 
Propiétaires, França

Maria Francisca 
Figueira
Responsable 
de projectes i 
esdeveniments de la UIPI

França: la mirada
dels joves sobre
l'habitatge en propietat

Projecte HOME: superar
els reptes dels propietaris
per allotjar estudiants

L' èxode de joves de París a la 
regió parisenca, a les seves zones 
d'influència i fins i tot a la costa 
atlàntica està desplaçant els joves 
locals d'aquestes regions

La UIPI  participa en el projecte 
HOME, financiat per la Unió 
Europea, per facilitar la relació 
entre propietaris d'habitatge  
i estudiants europeus
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• Les polítiques sobre la demanda sovint empitjoren 
l'assequibilitat de l'habitatge, tret que vagin acompa-
nyades d'un augment de l'oferta. 

• Diferents mesures polítiques poden instrumentar-se 
per millorar la situació de l'habitatge: des de polítiques 
estructurals i regulacions que afecten l'oferta d'habitat-
ge, com l'ús del sòl o la zonificació del sòl, però també 
regulacions sobre la construcció, fins a modificacions en 
els impostos i beneficis relacionades amb el problema 
de l'habitatge.

Carles Sala, secretari d'Habitatge i president 
de l'Agència Catalana de l'Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya 

• Les administracions públiques haurien de tenir com a 
objectiu recuperar el 52% d'habitatge en propietat entre 
la població emancipada menor de 29 anys. El 2017, aques-
ta taxa havia caigut 28 punts percentuals, fins al 26,5%.

• Les polítiques d'habitatge haurien d'ampliar els incen-
tius fiscals per als joves i adaptar les condicions de fi-
nançament a les seves limitacions, creant, per exemple, 
garanties públiques de suport al seu deute. La dificultat 
d'estalviar per a un pagament inicial en la compra i l'en-
duriment de les condicions per accedir a finançament 
exclouen, de fet, els joves del mercat hipotecari. 

• Les polítiques d'habitatge a Catalunya en els últims 
anys han passat de prioritzar l'accés a l'habitatge de la 
població en general a prioritzar polítiques per evitar la 
pèrdua d'habitatge.   

Agnieszka Szczypinska, analista de la Direcció General 
d'Afers Econòmics i Financers (ECFIN) de la Comissió  
Europea

• Des del final de la crisi financera global el 2013, el preu 
de l'habitatge ha pujat de manera continuada als països 
de la zona euro i ha arribat a superar els nivells de quan va 
esclatar la crisi financera el 2008. Amb la pandèmia per la 
covid-19, el preu de l'habitatge no va baixar, com sí que va 
ocórrer en crisis anteriors, sinó que van continuar pujant, 
i en alguns països fins i tot es va accelerar l'increment de 
preus, la qual cosa exerceix una pressió significativa sobre 
l'assequibilitat de l'habitatge.

• No obstant això, des de 2008 el nombre de permisos 
de construcció no s'ha recuperat, la qual cosa redueix 
l'oferta i afavoreix la pujada de preus. 

Evolució del preu de compravenda i de lloguer 
d'habitatge de la zona euro-19. Període: 2005-2021 

Font: Eurostat 2021

Permisos de construcció de la zona euro-19
Període: 2003-2021 

Font: Eurostat. ECB

Propostes

Evolució del preu de compravenda de l'habitage 
a Espanya i a la Unió Europea en % en relació amb l'any 
anterior. Període: 2006-2021 
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• Les dades demostren que, un cop pagada la primera 
entrada, és més assequible per als joves comprar que 
llogar.

• Els col·lectius amb dificultats però no vulnerables 
(com els joves) han de tenir opcions en l'àmbit de la 
propietat de l'habitatge. L'habitatge de lloguer social ha 
de destinar-se en la seva majoria a fer front a l'exclusió 
residencial. 

• Concentrar tota la política d'habitatge social en el llo-
guer, com és el cas ara a Espanya, és un error. Estem 
generant un excés de demanda, quan hi ha persones les 
condicions de les quals no els permeten accedir a un 
habitatge en propietat en el mercat privat, però sí que 
podrien optar a adquirir el seu primer habitatge en pro-
pietat si procedís de promoció social.  

• Del control de preus del lloguer aplicat a Catalunya 
durant un any i mig, en període de crisi econòmica per 
la pandèmia de la covid-19, és difícil treure'n conclu-
sions pel reduït temps d'aplicació i per la seva coinci-
dència amb una situació econòmica anòmala. Però un 
efecte clarament detectat, en un estudi de la Universi-
tat Pompeu Fabra (UPF), és que han pujat els lloguers 
més baixos fins al límit marcat per l'índex de referència, 
la qual cosa ha perjudicat, paradoxalment, els més vul-
nerables.

• El mercat de l'habitatge a Espanya ha tingut una evo-
lució diferent de la del conjunt d'Europa. En el mercat de 
compravenda, el preu de l'habitatge a Europa en el perí-
ode 2006-2021 s'ha incrementat en un 26%, i a Espanya 
ha baixat un 5%. Pel que respecta al preu del lloguer 
d'habitatge, a Europa ha augmentat un 14% en el perío-
de 2010-2021 i a Espanya, un 3,4%.

Félix Lores, economista principal a BBVA Research

• Cal prendre mesures que actuïn sobre l'arrel del pro-
blema de l'accés a l'habitatge dels joves, començant per 
millorar la formació que els permeti accedir a ocupació 
de qualitat.

• S'hauria de promoure la construcció de més habitat-
ge assequible, tant per al mercat de lloguer com per al 
mercat de compravenda. Cal tenir en compte que la 
propietat implica també costos en impostos i manteni-
ment que no té l'habitatge de lloguer.

• La manca de capacitat d'estalvi dels joves és un fac-
tor que explica que l'edat d'emancipació dels joves sigui 
tardana, al voltant dels 30 anys. 

• L'habitatge social a Espanya és només l'1,5% del mercat, 
molt lluny del 7% de mitjana dels països de l'OCDE o de 
les xifres dels Països Baixos, Dinamarca o el Regne Unit.
 
• L'entorn d'inseguretat jurídica a Espanya està com-
portant la retirada d'habitatges de lloguer per part de 
propietaris, precisament en una situació de demanda 
creixent, no sols per part de joves, sinó també per l'in-
crement de divorcis i separacions, l'augment de la im-
migració, la demanda turística... que competeixen per 
aquest mateix mercat.

Óscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat 
Urbana de Barcelona  

• A Catalunya s'està donant una situació que no havíem 
vist des de fa molts anys: persones que comparteixen 
habitació. Fa falta construir més habitatge. 

• Si el desenvolupament de nous projectes empresari-
als que atreuen més població a Barcelona, o projectes 
educatius o turístics, no va acompanyat de nova oferta 
d'habitatges, s'acaba fomentant la competència en un 
mercat d'oferta d'habitatge limitat, i dona com a resultat  
la gentrificació a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

• Les administracions haurien de treballar per fer possi-
ble el creixement de les zones urbanes i aprovar alhora  
noves zones residencials i àrees d'activitat econòmica. A 
Espanya hi ha una creixent despoblació d'algunes àrees 
del territori que podrien acollir nous centres d'activitat 
amb dinàmiques demogràficament interessants, que al-
hora restarien pressió a les ciutats.

Evolució del preu de lloguer d'habitatge 
a Espanya i a la Unió Europea Període: 2006-2021
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• Fa falta adaptar la normativa urbanística de les ciutats 
a les necessitats actuals i futures: crear més sòl urbanit-
zable, major densitat de construcció, pisos de superfície 
més reduïda per satisfer la creixent demanda de llars uni-
personals, entre altres demandes.

• Per facilitar l'accés dels joves a la propietat s'ha de tenir 
en compte els seus ingressos nets, veure la seva renda fi-
nal disponible i complementar-ho amb mesures fiscals i 
financeres, i el suport de les administracions.

• S'hauria d'adaptar l'accés a crèdit dels joves amb me-
sures més flexibles:
- crear línies de finançament amb tipus d'interès baixos,
- adaptar els pagaments de la hipoteca a la possibilitat 
de pagament al llarg del temps amb crèdits més flexi-
bles, que puguin inicialment ser més baixos, però que 
s'incrementin amb el temps quan els joves tinguin mi-
llores professionals i salarials,
- possibilitat d'hipotecar-se sense pagament inicial.
 
• Construir més habitatge social de lloguer i habitatge 
social de compra, però en aquest cas regulant les trans-
missions de compravenda posteriors de manera que la 
inversió pública inicial repercuteixi de nou en el sector 
d'habitatge públic, i que el benefici obtingut amb la ven-
da no sigui íntegrament per al venedor.  

• Necessitem polítics que busquin solucions des d'una 
perspectiva global, integrant totes les parts implicades, 
i aprovar plans de mitjà i llarg termini. 

Ben Beadle, Chief Executive Officer de la National 
Residential Landlords Association (NRLA), Regne Unit

• Hem de facilitar que la gent pugui entrar a l'escala d'ha-
bitatge en propietat, i per a això s'han de construir més 
habitatges i flexibilitzar la normativa, perquè molts pro-
jectes al Regne Unit es perden per la burocràcia de la pla-
nificació.

• Al mateix temps, fer costat al sector de lloguer privat, 
de manera que sigui un mercat just no sols per als inqui-
lins, sinó també atractiu per a les persones que estiguin 
disposades a aportar inversió. Fomentar el sector privat 
de lloguer amb mesures fiscals i impositives i millorar les 
ajudes als propietaris que cedeixin la seva propietat a in-
quilins del sector social. 

• Al Regne Unit s'haurien de deixar de vendre aquests habi-
tatges si l'estoc no es reemplaça amb noves unitats.

Maria Francisca Figueira, responsable de projectes i es-
deveniments de la UIPI

• La cohesió territorial podria ser part de la solució. Tenim 
pressió en zones urbanes, mentre que les zones rurals són  
abandonades. Si es crea nova ocupació de qualitat en zo-
nes rurals, pot atreure joves i iniciar un cercle virtuós en 
què els joves poden aportar noves idees i crear nous pro-
jectes. La gent jove que està estudiant també està frustra-
da perquè el mercat laboral no està adaptat a les noves 
competències. 

• Pot ajudar a equilibrar la diferència de cost de la propi-
etat a les ciutats i a les zones rurals. És una iniciativa que 
podria funcionar en països com ara Espanya i Portugal.
 

Morten Andreas Meyer, secretari general 
de Huseierne, Noruega

• Un rigorós estudi a Noruega mostra que si es constru-
eixen 10.000 noves unitats d'habitatge a Oslo, els preus 
baixaran un 10%. Hem de construir a les ciutats, que és 
on hi ha més demanda.

• Hem de fer arribar als polítics el missatge que el pro-
blema és que hi ha massa pocs habitatges a les zones 
atractives i que no s'aconsegueix més del que tens sim-
plement apujant els impostos. S'han de construir més 
habitatges en zones cèntriques, amb una elevada de-
manda de la població jove més formada.

• Cal accelerar els canvis en la planificació d'àrees ur-
banitzables. Buscar solucions entre tots. A Europa hi ha 
molts bons exemples que demostren que es pot fer nova 
construcció atractiva en centres urbans.

Juliette Martin, responsable d'afers públics 
i promoció de la Union Nationale des Propiétaires, França

• Els joves volem viure al centre de les poblacions i alho-
ra desitgem més parcs i arbres a les ciutats, i viure a prop 
del transport públic. Hem de trobar un equilibri entre on 
volem viure i el medi ambient. A França, amb la política 
d'urbanització zero que tenim, és difícil construir-hi més. 
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Enllaç al vídeo i a les presentacions 
La UIPI expressa el seu agraïment als ponents i als participants de la 
taula rodona de la jornada Youth and Property.
Enllaç al vídeo de la jornada:
 

I a les presentacions dels ponents:

• Ponència d'Agnieszka Szczypinska, analista de la Direcció General 
d'Afers Econòmics i Financers (ECFIN) de la Comissió Europea

• Ponència de Carles Sala, secretari d'Habitatge i president
de l'Agencia Catalana de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya

• Ponència de Félix Lores, economista principal a BBVA Research 

Altres enllaços d'interès
Young People- housing Condition- Eurostat

Age of Young people leaving their parental 
household -Eurostat

Young people- Social Inclusion- Eurostat

No Home for the Young? - OCDE

Homeownership and portfolio choice over the 
generations- European Central Bank (ECB)

Younger generations and the lost dream of 
home ownership- European Central Bank 
(ECB)

Observatorio Emancipación. Primer semestre 
2022. Consejo de la juventud de España

• Els joves a Europa tenen avui més dificultats per acce-
dir a l'habitatge propi i independitzar-se de la llar fami-
liar de les que van tenir els seus pares. L'assequibilitat 
de l'habitatge ha empitjorat a la zona euro en els últims 
10 anys.

• El desequilibri entre oferta i demanda suposa una ba-
rrera per a l'accés dels joves a l'habitatge. Europa no ha 
recuperat en els últims anys el ritme de construcció an-
terior a l'esclat de la crisi del 2008, la qual cosa redueix 
l'oferta i afavoreix la pujada de preus.  

• És urgent que els governs aprovin, i que es gestioni de 
manera efectiva, més sòl urbanitzable a les zones amb 
elevada demanda, i que facilitin els tràmits per a la cons-
trucció d'habitatges que responguin a la tendència de 
llars més reduïdes, i amb mesures de respecte al medi 
ambient. 

• S'han d'adaptar les condicions d'accés a hipoteques a la 
situació dels joves. Ajudes o avals per finançar una entra-
da, flexibilitat en el ritme de les quotes, límits màxims en 
el tipus d'interès, per exemple. Cal donar accés als joves 
a sistemes de finançament.

Conclusions
En la jornada Youth and Property, organitzada per la Unió Internacional de Propietaris (UIPI), 
celebrada a Barcelona el 21 d'octubre de 2022, es va exposar i va debatre la realitat actual dels joves 
en l'accés a habitatge en diferents països europeus. Situacions dispars, però amb problemes 
i conclusions comunes:
 

• Incentius fiscals podrien ajudar els joves a accedir al 
seu primer habitatge en propietat, com a mesura també 
d'inversió i d'estalvi a llarg termini.

• A Espanya, el nivell de desocupació en les generacions 
de joves, la temporalitat del treball i el treball a temps 
parcial són barreres al futur. Millores en educació i for-
mació són imprescindibles perquè els joves puguin ac-
cedir al mercat laboral amb condicions i salaris que els 
permetin emancipar-se. 

• L'accés dels joves a l'habitatge és un problema amb re-
percussions socials, demogràfiques i econòmiques pre-
sents i futures per al conjunt de la societat. 

• La política d'habitatge ha d'incloure plans d'inver-
sió en habitatge social i en habitatge assequible, i fo-
mentar la inversió tant pública com privada. És urgent 
prioritzar la construcció de nova oferta, i comptar amb 
amplis acords dels grups polítics que es comprometin 
i que aprovin plans d'habitatge a curt, mitjà i llarg ter-
mini. 

https://www.cpubcn.com/NIPdf/2022-10-21-International-Property-Day-Agniezska-Szczypinska-Housing-Affordability-in-the-Euro-Area.pdf
https://www.cpubcn.com/NIPdf/2022-10-21-International-Property-Day-Carles-Sala-Taula-rodona-habitatge-i-joves.pdf
https://www.cpubcn.com/NIPdf/2022-10-21-International-Property-Day-Felix-Lores-Accesibilidad-vivienda-jovenes.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Young_people_-_housing_conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=494351
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Young_people_-_social_inclusion
https://www.oecd.org/housing/no-home-for-the-young.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2522~7ad2cdbbb5.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/resbull/2022/html/ecb.rb220126~4542d3cea0.en.html
http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion-primer-semestre-2022/#:~:text=Observatorio%20de%20Emancipaci%C3%B3n%20Primer%20Semestre%202022&text=La%20tasa%20de%20emancipaci%C3%B3n%20juvenil,doble%20que%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs


Via Laietana, 22
08003 Barcelona
Tel. 932 954 900

info@cpubcn.com
www.cpubcn.com

La jornada internacional de la UIPI ha comptat amb l'assistència i participació de:

Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI), FRANCE
National Residential Landlords Association (NRLA), UNITED KINGDOM
Huseierne (HL), NORWAY
Zentralverband Haus und Eigentum Wien (ÖHGB), AUSTRIA
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (POMIDA), GREECE
Suomen Kiinteistöliitto ry (FREF), FINLAND
Haus & Grund Deutschland (H&G), GERMANY
Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (CONFEDILIZIA), ITALY
Vereniging Eigen Huis (VEH), THE NETHERLANDS
Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), PORTUGAL
Mreža za Restituciju u Srbiji (APPPBG), SERBIA
Suomen Omakotiliitto (SO), FINLAND
Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z.s. (OSMD), CZECH REPUBLIC
Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires (SNPC), BELGIUM
Fastighetsägarna Sverige (Fastighetsägarna), SWEDEN
Villaägarnas Riksforbund (VILLÄAGARNA), SWEDEN
Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana 
y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas, SPAIN

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE LA PROPIEDAD URBANA 
Y ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS:

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANOS DE ÁLAVA · CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE ÁVILA
CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE BADALONA · CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE BARCELONA

CÁMARA URBANA DE BIZKAIA · CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE CÁDIZ 
 CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE GIRONA · CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 

CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE LEÓN · CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE LLEIDA
CAMBRA DE LA PROPIEDAT URBANA DE MATARÓ I EL MARESME · CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE REUS

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE SABADELL I COMARCA
CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE SEGOVIA · CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE TARRAGONA 

http://www.cpubcn.com
http://www.cpubcn.com
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