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Evolució de les execucions hipotecàries (2001-2017):

Llançaments i execucions 
hipotecàries durant la crisi de 2008-2017
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Font: Sala, Eduard: Análisis geográfico de la crisis hipotecaria. 

Geocrítica, 2018. 
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Durant la crisi econòmica es varen arribar a més de 90.000 execucions

hipotecàries anuals. De les 66.462 donacions en pagament sol·licitades entre

2014 i 2016 només se varen concedir 5.565. La resta de sol·licituds podien ser

denegades, però algunes demandes acabaven amb reestructuracions del deute i

fins i tot amb quites. D’altra manera les execucions hipotecàries haurien arribat a

les 118.000 anuals.

En aquest cas, s’estudien les execucions hipotecàries sobre habitatges de

persones físiques, però cal considerar que també es produeixen desnonaments

sobre immobles de persones jurídiques (autònoms i empreses) que el 2017 varen

superar a les execucions hipotecàries de persones físiques.

Informe Emergència habitacional a l’Estat espanyol: la crisi de les execucions hipotecàries i els 

desnonaments des d’una perspectiva de drets humans; PAH 2013
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Durant la crisi econòmica es varen arribar a més de 
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Espanya Barcelona ciutatBarcelona província 

Comparativa Barcelona ciutat – Barcelona província:

Llançaments i execucions 
hipotecàries durant la crisi de 2008-2017
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Evolució de les execucions hipotecàries a Catalunya:

Nota: dades per miler d’habitants.

Font: Sala, Eduard: Análisis geográfico de la crisis hipotecaria. Geocrítica, 2018. 
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Comparativa Catalunya – Espanya:

Catalunya sempre ha patit més execucions hipotecàries que 

Espanya, però aquesta diferència s'agreuja a partir de 2008

Per províncies, Girona, Tarragona i Lleida 

són les més afectades

Execucions hipotecàries 

Barcelona ciutat pateix tres vegades més execucions hipotecàries que la mitjana

espanyola. Tant a Barcelona ciutat com a la seva província, el nombre

d’execucions hipotecàries es va disparar a partir de 2012, coincidint amb

l’absorció de les caixes catalanes per part de la banca espanyola, mentre a la

resta de l’estat espanyol es va mantenir o, fins i tot, començava a disminuir.

La gran banca espanyola va traslladar a l’àrea metropolitana de Barcelona la

major part de la pressió per mantenir l’índex de morositat de les seves

respectives entitats dins els límits establerts pel BCE.
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Llançaments i execucions 

hipotecàries durant la crisi de 2008-2017

Distribució dels desnonaments i dels llançaments hipotecaris 
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MAD PV AND

Catalunya concentra el 32% de les execucions 

hipotecàries i dels llançaments de tota Espanya

La taxa de desallotjaments i llançaments hipotecaris a 

Catalunya és de 22.300 per cada milió d’habitant, el 

doble de la mitjana espanyola.

Durant la crisi de 2010 Catalunya va concentrar el 32% de les execucions

hipotecàries de tota Espanya. Durant el període més crític de la crisi (2008-2014)

s’hi varen produir més de 170.000 desnonaments i execucions hipotecàries,

especialment a les àrees metropolitanes de Barcelona i de Tarragona.

Catalunya ha experimentat una taxa de 22.300 execucions hipotecàries per milió

d’habitants, el doble de la mitjana espanyola (12.500) quan la morositat dels

catalans no és significativament superior la mitjana espanyola. En canvi, Madrid ha

presentat una taxa de 12.000 execucions hipotecàries per milió d’habitants, just

al llindar de la mitjana espanyola, mentre que Andalusia i Extremadura

presentaven taxes de 7.000 i 4.000 execucions hipotecàries per milió d’habitants,

respectivament.

En total, a Catalunya s’han produït quasi 80.000 desnonaments i execucions

hipotecàries de més, d’allò que ens correspondria segons el pes demogràfic i la

distribució territorial i la concessió dels crèdits hipotecaris en etapes anteriors a

l’esclat de la bombolla immobiliària.
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superior a la mitjana igual a la mitjana inferior a la mitjana

Catalunya ha patit 80.000 desnonaments i llançaments hipotecaris de 

més si la incidència d’aquest fenomen hagués estat equitativa entre 

totes les comunitats autònomes

Madrid es troba a la mitjana espanyola, mentre que Andalusia, el País 

Basc, Galícia i Castella i Lleó ha experimentat 80.000 llançaments 

hipotecaris de menys

Desviament territorial de desnonaments i execucions hipotecàries:
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Taxa de desnonaments per sota de la mitjana

(menys de 10 casos per mil habitants) 

Taxa de desnonaments a la mitjana

(entre 10 i 20 casos per mil habitants) 

Taxa de desnonaments per sobre de la mitjana

(més de 20 casos per mil habitants) 

Els Països Catalans concentren el 45% dels desnonaments 

i de les execucions hipotecàries de tota Espanya

Distribució dels desnonaments per províncies (2008-2017): 

Desviament de la taxa de desnonaments per comunitats: 

No és creïble que aquesta distribució dels desnonaments i de les execucions

hipotecàries entre comunitats autònomes sigui aleatòria. Si ho fos, les dades de

tendirien a ser equivalents al pes demogràfic i a la morositat de cada una d’elles

i presentaria diferències insignificants entre unes comunitats i unes altres.

Font: Sala, Eduard: Análisis geográfico de la crisis hipotecaria. Geocrítica, 2018. 

Llançaments i execucions 
hipotecàries durant la crisi de 2008-2017
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Catalunya concentra el 74% del desviament en favor 

d’altres comunitats com Andalusia, el País Basc, 

Galícia, Castella i Lleó i Extremadura. 

Comunitats amb taxa de desnonaments  

inferior a la mitjana

Catalunya concentra el 74% del desviament de les execucions hipotecàries de

tota Espanya en favor d’Andalusia, el País Basc, Galícia, Castella i Lleó i

Extremadura, principalment.

No és creïble que la distribució territorial dels llançaments hipotecaris sigui

aleatòria. Més aviat sembla el resultat d’un complex mecanisme d’enginyeria

social amb finalitats electorals, seguint les pràctiques que s’ensenyen a qualsevol

facultat de ciències polítiques.

Distribució de la desviació de les comunitats 

amb més desnonaments:

Distribució de la desviació de les comunitats 

amb menys desnonaments:

Comunitats amb taxa de desnonaments  

superior a la mitjana

Llançaments i execucions 
hipotecàries durant la crisi de 2008-2017
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Catalunya 

PODEMOS ERC PSOE CDC PP C’s

22.300 desnonaments per milió d’habitants
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Madrid 
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12.000 desnonaments per milió d’habitants
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A Catalunya, on es varen registrar el doble de casos de la

mitjana espanyola, els nous moviments d’esquerres varen

guanyar a tots els partits polítics en ple procés sobiranista.

El doble de la mitjana 

espanyola

Per sota de la mitjana 

espanyola

Font: Pont. A.; Interès d’Estat. Ed. Viena, 2017 

Resultats electorals a les eleccions generals de 2016: 
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4.000 desnonaments per milió d’habitants
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A Madrid, on s’han registrat un nombre de casos igual a la

mitjana espanyola, els nous moviments d’esquerres varen

guanyar en vots a tots els partits de l’oposició, però no varen

desbancar al PP. El PP va conservar la seva hegemonia en plena

operació contra el sobiranisme català.

A Andalusia i a Extremadura, on els casos de desnonaments són

entre tres i cinc vegades inferiors a la mitjana espanyola, els

nous partits de l’esquerra social no varen superar els partits

dinàstics en nombre de vots.

Llançaments i execucions 
hipotecàries durant la crisi de 2008-2017
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Llançaments i execucions 

hipotecàries durant la crisi de 2008-2017

Nota: dades en 5 sobre el total de la ciutat. 

Font: Sala, Eduard: Análisis geográfico de la crisis hipotecaria. Geocrítica, 2018. 

Distribució dels desnonaments per districtes de Barcelona: 

35,5%

19,6%

10,7%

10,1%

7,4%

5,0%

4,7%

3,5%

2,7%

0,4%

Resultats electorals a les eleccions generals de 2016 a Barcelona: 

Nou Barris i Sant Martí de Provençals concentren el 55% de 

les execucions hipotecàries de tota la ciutat de Barcelona

A la ciutat de Barcelona també es dona una correspondència entre el suport

electoral als nous grups d’esquerres i l’afectació dels desnonaments i les

execucions hipotecàries. Aquest va ser un dels principals arguments que varen

fer sorgir el moviment 15M el 2011 i la formació de nous partits polítics com el

partit X (2013) que demanava l’establiment de llistes obertes o Podemos (2014).
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Llançaments i execucions 

hipotecàries durant la crisi de 2008-2017

6,1 % 26,1 %

El BBVA va adquirir la Catalunya Caixa i Unnim per 400 M€ gràcies al rescat

bancari de la UE que mai tornarà. Això l’ha permès obtenir un 26,1% de la

quota del mercat bancari català. Des d’aleshores el BBVA obté a Catalunya

59.850 M€ en dipòsits bancaris, cosa que representa el 35% del total dels

dipòsits bancaris d’aquesta entitat a Espanya.

L’antiga Catalunya Caixa i Unnim concedien quasi tots els seus crèdits a

agents econòmics i socials de Catalunya. Tanmateix, el BBVA concedeix menys

d’un 16% dels crèdits a inversors i a consumidors catalans. La resta dels

nostres estalvis (diner físic) serveixen per concedir crèdits (diner fiduciari) a

agents econòmics d’altres territoris que ens fan la competència, així com per

avalar infraestructures fora de Catalunya.

Per acabar-ho d’adobar, la banca espanyola concentra a Catalunya el 32% de

les execucions hipotecàries amb la finalitat de fer augmentar la tensió social i

concentrar l’opinió pública en el problema de l’habitatge en ple procés

sobiranista. Amb això, el govern espanyol i els seus agents econòmics han

fomentat la concentració a Catalunya del malestar social fruit d’una crisi de

sobre endeutament que ells mateixos varen contribuir a crear.

El BBVA controlava el 6,1% de la quota de mercat de la banca 

comercial a Catalunya. Actualment té el 26,1% gràcies a l'absorció 

de les caixes catalanes.   

Quota de mercat del BBVA a Catalunya: 

La concentració de les caixes catalanes i la seva posterior absorció per la

banca comercial espanyola amb la finalitat de concentrar a Catalunya les

execucions hipotecàries és un sofisticadíssim instrument d’enginyeria social

amb finalitats polítiques. Concentrar la pressió de les execucions hipotecàries

sobre els grups socials més vulnerables a Catalunya en ple procés sobiranista,

juntament amb l’anomenada “Operació Catalunya” engegada pel govern

espanyol amb la finalitat de desacreditar els partits sobiranistes ha comportat

un ascens de la nova esquerra espanyola. Tanmateix, aquest només és una

part del problema, ja que el 79,1% de les execucions hipotecàries no són

afecta a habitatges sinó els béns d’empreses i autònoms.

Dació en pagament: 

2012 2014

Sol·licituds 

Dacions acceptades

11.491 11.329

13.436
12.900

17.306

1.356 1.449 1.100
6431.017

S1 2014 S2 2014 S1 2015 S2 2015 S1 2016
Font: Ministeri d’Economia i de Competitivitat
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Llançaments i execucions 

hipotecàries durant la crisi de 2008-2017

Execucions hipotecàries segons la naturalesa de la finca afectada: 

42,6 %

32,1 %

12,3 %

5,0 %
4,4 % 3,6 %

Finques urbanes¹ 

Establiments de persones jurídiques

Habitatges de persones físiques (primeres residències)

Habitatges de persones físiques (segones residències)

Finques rústiques²

Solars 

Font: Cinco Días; 2018.

Nota 1: Finca urbana és una edificació destinada a ser residència habitual i parcialment adreçada a una 

activitat comercial, industrial o mercantil amb finalitat econòmica.

Nota 2: Finca rústica és una superfície de terreny no urbà destinat a l’explotació agropecuària o forestal.     

Aquest pervers instrument d'enginyeria social no hauria tingut èxit sense la

implicació de determinades entitats i partits polítics que han liderat les

protestes socials contra les execucions hipotecàries. La problemàtica de les

execucions hipotecàries que afecta als habitatges habituals de les persones

físiques és molt greu perquè suposa una vulneració del dret a l’habitatge; però

només representa el 12,3% del total d’execucions hipotecàries, mentre que un

5% afecta a segones residències. Les execucions hipotecàries a habitatges de

persones físiques només representen un 17,3% del total.

Lamentablement, aquestes mateixes entitats socials obvien que el 79,1% de

les execucions hipotecàries l’han patit petits empresaris, autònoms i empreses

privades especialment dels sectors dels serveis professionals liberals, el petit

comerç, la indústria, l’agricultura i la ramaderia.

La gran banca espanyola ha concentrat la pressió per reduir l’índex de

morositat molt especialment sobre les classes mitjanes, els petits agents

econòmics i el teixit industrial i comercial. Curiosament, això no ha despertat

cap moviment social de protesta ni ha centrat el debat polític dels darrers

anys com sí ho han fet les execucions a habitatges de persones físiques.
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