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El sector immobiliari espanyol el 2019
Bones perspectives

Reptes pendents

+5,7%

Incrementar la
productivitat laboral
a la construcció

Preu de l’habitatge

+7,3%

Atreure mà
d’obra qualificada

Compravenda
d’habitatges

+4,0%

Millorar la digitalització
del sector

Inversió residencial

El sector proptech, altament innovador, està cridat a revolucionar
la cadena de valor del sector immobiliari

Quant costa comprar un habitatge a Espanya?
L’esforç hipotecari per comprar un habitatge
és molt diferent entre CA

La millora de la renda de les llars, clau per
contenir l’augment de l’esforç hipotecari
34%
32%

Esforç hipotecari (2T 2018)
Més del 27%
Entre el 27% i el 24,5%

Esforç
hipotecari
el 2018

Efecte
renda

Efecte
preu de
l’habitatge

Efecte
tipus
d’interès

Esforç
hipotecari
el 2020

Entre el 24,5% i el 22,5%
Menys del 22,5%

Nota: L’esforç és el percentatge del salari mitjà destinat a pagar les quotes
hipotecàries en el primer any. El salari mitjà prové de l’enquesta d’estructura salarial
(disponible fins al 2016), i s’extrapolen els valors del 2T 2018 a partir del cost salarial
(ETCL).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Col·legi de Registradors i de l’INE.

Nota: L’esforç és el percentatge de la renda bruta disponible de la llar mitjana destinada a
pagar les quotes hipotecàries en el primer any.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.
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SITUACIÓ I PERSPECTIVES

El sector immobiliari espanyol: de la recuperació a l’expansió
El nou cicle expansiu del sector immobiliari espanyol es consolida trimestre rere trimestre. La
compravenda d’habitatges acumula tres anys anotant creixements de doble dígit, l’activitat a la
construcció creix amb vigor i els preus exhibeixen una clara tendència alcista. Què podem esperar
en un futur? Com ho detallem tot seguit, es preveu que l’evolució del sector continuï sent favorable, tant pel bon funcionament de l’economia espanyola com per la bona salut de la pròpia
indústria.
El sector immobiliari és clau per a l’economia, tant des d’un punt
de vista macroeconòmic, per la seva important contribució al
PIB, com per a les economies familiars, ja que l’habitatge sol ser
el principal actiu de les llars. Això és especialment rellevant en
el cas d’Espanya, ja que és un dels països europeus amb un percentatge més elevat de llars amb habitatge en propietat (el 77%,
enfront del 66% de la zona de l’euro),1 tot i que la recent crisi
econòmica hagi afectat l’accés a l’habitatge en propietat entre la
població més jove. Per al conjunt de l’economia, el pes del sector
continua sent important. Tot i que ha experimentat un fort ajust
de capacitat en l’última dècada, el sector de la construcció representa el 5,8% del PIB i dona feina al 6,2% del total d’ocupats.2 Per
tant, és fonamental seguir de prop l’evolució del mercat immobiliari i les seves perspectives futures.

El sector immobiliari es troba en una fase
expansiva que tindrà continuïtat en els
propers anys

Comencem pels indicadors de demanda. Les dades més recents
situen el volum de compravendes d’habitatge en cotes clarament normalitzades: a l’agost del 2018, es va superar el llindar
de les 500.000 unitats venudes (dada acumulada de 12 mesos).4
Per tant, cal interpretar positivament la normalització gradual
del ritme de creixement que s’observa: les compravendes van
avançar l’11,0% en l’acumulat de l’any fins al setembre, un registre lleugerament inferior al 15,4% del 2017. Les dades proporcionades per Google Trends sobre les tendències de cerca
d’habitatge a internet apunten al fet que aquesta tendència es
mantindrà: les cerques continuen sent elevades, tot i que, tal
com ho mostra el següent gràfic, s’observa una certa moderació en la intenció de compra d’habitatge en els últims mesos.5

Cerques a Google de «comprar pis» i compravenda
d’habitatges
Variació anual (%)
30
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Després d’un llarg període en profunda contracció, el sector immobiliari espanyol es va començar a recuperar l’any 2014, i, en
l’actualitat, es pot afirmar que es troba en una etapa clarament
expansiva. Les dades parlen per si soles: des dels valors mínims
registrats el 2014, la compravenda d’habitatges ha augmentat,
de mitjana, el 13% anual, els visats d’obra nova s’han triplicat i el
preu de l’habitatge s’ha incrementat el 24%.3 Quins factors expliquen la forta recuperació del mercat immobiliari dels últims
anys? Continuaran influint positivament en el futur?
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Nota: * Dades de Google Trends del 2018 fins a l’octubre i de compravendes fins al setembre.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Google Trends i de l’INE.

Eurostat, «The European Union Statistics Income and Living Conditions Statistics».
2
Dades del 2T 2018, comptabilitat nacional i nombre d’ocupats segons l’EPA.
3
Increment de l’índex del preu de l’habitatge de l’INE entre el 1T 2014 i el 2T
2018.
1

Compravendes d’habitatge segons l’INE.
Vegeu l’article «Compravenda d’habitatge, què ens diu Google?», publicat a
l’IM03/2018 de CaixaBank Research (http://www.caixabankresearch.com/compravenda-d’habitatge-el-2018-que-ens-diu-google).
4
5

2

Immobiliari

lnforme Sectorial


Desembre 2018

La millora de la renda, de l’ocupació i de les
condicions financeres dona suport al creixement de la
compravenda d’habitatges. A més a més, la demanda
per part d’estrangers manté un dinamisme notable
La demanda d’habitatge continuarà tenint el suport de la millora de les condicions laborals. Així, tot i que s’espera que el
ritme de creació d’ocupació es desacceleri (del 2,5% el 2018
al 2,1% el 2019), la renda bruta disponible de les llars podria
augmentar fins al voltant del 4% anual, gràcies a les millores
salarials que ja es comencen a percebre. Per la seva banda, tot
fa pensar que les condicions financeres continuaran sent molt
acomodatícies, ja que el procés de normalització de la política
monetària que durà a terme el Banc Central Europeu (BCE) serà
molt gradual. Aquest punt mereix una atenció especial, ja que
no falten veus que alerten del canvi de rumb de les polítiques
del BCE i del seu potencial impacte en el sector immobiliari.
Les previsions de CaixaBank Research consideren que el tipus
de referència del BCE es mantindrà per sota de l’1% en els dos
propers anys.

dit bancari destinat a la compra d’habitatge: el nombre d’hipoteques va créixer el 8,5% interanual al setembre del 2018 i el volum
del crèdit nou per finançar la compra d’habitatge va augmentar
el 17,4% en l’acumulat de l’any fins a l'octubre. D’altra banda, la
major propensió a contractar hipoteques a tipus fix dels últims
trimestres actuarà com una «assegurança» davant l’augment dels
tipus d’interès (per a més detalls sobre l’evolució recent del mercat
hipotecari espanyol, vegeu l’article «Mesures macroprudencials i
el cicle creditici», en aquest mateix Informe Sectorial).
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE i de Bloomberg.

En qualsevol cas, és important recordar que la decisió del BCE de
normalitzar la política monetària es produeix arran de la millora
notable de la situació econòmica de la zona de l’euro en relació
amb el moment en què es van adoptar aquestes mesures excepcionals. En particular, les llars espanyoles tenen una situació financera molt més sanejada després de l’intens procés de desendeutament dut a terme en els últims anys: el deute de les llars s’ha reduït
des del 85,1% del PIB en el 2T 2010 fins al 60,8% en el 2T 2018,
un nivell molt proper a la mitjana de la zona de l’euro (el 57,8%
del PIB). A més a més, aquest procés de despalanquejament de
les famílies és compatible amb un fort creixement del flux de crè-

Un altre factor de demanda que ha tingut un protagonisme
especial en l’etapa recent de recuperació ha estat la demanda
d’habitatge per part d’estrangers. En concret, els estrangers han
estat responsables del 17% del total de compravendes efectuades en el període comprès entre el 2014 i el 2017. Aquest factor
podria perdre una mica de dinamisme en els propers trimestres,
a causa de la moderació experimentada al sector turístic, en especial de l’entrada de turistes europeus (britànics i alemanys),
que solen ser els compradors més habituals d’habitatge vacacional a Espanya. No obstant això, des del punt de vista de l’inversor
internacional, el sector immobiliari espanyol continua sent molt
atractiu, sobretot per la solidesa de la demanda final a moltes
zones.6
Pel que fa als indicadors d’oferta, tots apunten en la mateixa direcció: la inversió en construcció residencial, en termes reals, va
créixer el 6,5% interanual en el 3T 2018; el nombre d’afiliats a la
construcció va augmentar el 6,1% interanual al novembre (molt
per damunt del 2,9% del total de l’economia), i els índexs de conEn aquest sentit, l’entrada de capital estranger en activitats immobiliàries continua sent molt vigorosa. En concret, en el primer semestre de l’any 2018, els
fluxos d’inversió estrangera directa al sector immobiliari van ser de 990 milions
d’euros en termes nets, el 31% per damunt del registre del mateix període del
2017.
6
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fiança del sector han millorat de manera substancial. En concret,
l’índex de confiança del sector de la construcció que elabora la
Comissió Europea es va situar en terreny positiu al setembre del
2018 per primera vegada en més de 10 anys (cal remuntar-se a
l’octubre del 2007 per observar un valor positiu en aquest indicador).

L’activitat a la construcció es va normalitzant: creix
la inversió, augmenta el nombre d’afiliats a la
Seguretat Social i milloren els índexs de confiança
del sector
Malgrat les elevades taxes de creixement que mostren els diferents indicadors d’activitat del sector, el procés de recuperació no apunta a excessos. Així, malgrat que el nombre de
visats d’obra nova s’hagi triplicat en els quatre últims anys, el
nivell actual (95.000 visats en els 12 mesos fins al setembre
del 2018) només representa una setena part dels visats de la
mitjana entre els anys 2000 i 2006 (640.000). A més a més, el
nivell actual de producció de nous habitatges se situa molt per
sota del que sol ser considerat com l’oferta que pot ser absorbida anualment per factors estructurals. En concret, l’INE xifra
la creació neta de llars en unes 135.000 cada any de mitjana en
el període 2019-2025.7 Es pot concloure, per tant, que l’oferta
d’habitatge té encara un recorregut important per davant, i
preveiem que continuarà avançant de forma sostinguda en els
propers anys.

Visats d’obra nova i creació de llars
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Foment i de l’INE.

De fet, els indicadors relacionats amb la liquiditat al mercat immobiliari, com el temps que es triga a vendre un habitatge, mostren una reducció del nombre de mesos necessaris per vendre
un immoble, la qual cosa apunta a la necessitat de continuar
augmentant l’oferta, sobretot a les zones amb escassetat d’habitatge nou, per satisfer una demanda creixent i de limitar, així,
un creixement excessiu dels preus durant l’actual fase alcista del
sector.
Arran de la conjunció d’una demanda robusta i d’una oferta
que, malgrat el seu dinamisme, es troba en nivells relativament
baixos, els preus de l’habitatge exhibeixen una clara tendència
alcista. En concret, el preu de l’habitatge que publica l’INE, basat
en les compravendes, va augmentar el 6,8% interanual en el 2T
2018. De cara al 2019, tot fa pensar que el preu de l’habitatge
continuarà avançant, tot i que de forma una mica més moderada, a causa de la lleugera desacceleració de la demanda i de
l’augment previst del nombre d’habitatges acabats que entraran
al mercat.

A CaixaBank Research preveiem que el ritme de
creixement del preu de l’habitatge es mantindrà
per damunt del 5% en els propers trimestres
La renda bruta disponible de les llars, a mesura que també continuï creixent, esmorteirà l’impacte de l’augment del preu de
l’habitatge sobre la dificultat per accedir a un habitatge en propietat. Al següent article d’aquest Informe Sectorial, «L’accessibilitat de l’habitatge a Espanya: una anàlisi a partir del big data»,
analitzem amb detall l’evolució recent i les perspectives de les
ràtios d’esforç i d’accessibilitat a l’habitatge.
Finalment, és necessari remarcar que un aspecte clau que caracteritza l’etapa actual de recuperació del mercat immobiliari
espanyol és l’elevada heterogeneïtat des d’un punt de vista
geogràfic. En concret, les grans ciutats, com Madrid i Barcelona,
i les zones turístiques de l’arc mediterrani i els arxipèlags van
ser les primeres que es van començar a recuperar. En aquestes
localitzacions, el sector immobiliari es troba en una fase més
madura del cicle i, en algunes d’elles, ja es comença a percebre una moderació més clara del ritme de creixement de les
compravendes i dels preus. No obstant això, cada vegada hi ha
més ciutats i zones en què es percep la recuperació, sobretot
de la demanda, com, per exemple, Sevilla, Màlaga o València;
de tota manera, encara queden àrees en què l’activitat constructora està més adormida.

La demanda d’habitatge nou, a més de la creació neta de llars, també ha
de tenir en compte la demanda de segona residència domèstica, la demanda
estrangera i la reposició per depreciació del parc d’habitatge.
7
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El sector immobiliari espanyol encara el futur amb
optimisme i cautela
En definitiva, les perspectives del sector a Espanya per als propers anys són esperançadores i no falten raons per alimentar la

confiança i l’optimisme sobre la continuïtat del cicle expansiu
actual. Al mateix temps, però, els riscos a la baixa que planen
sobre l’escenari macroeconòmic global aconsellen encarar el
futur també amb la cautela necessària.

Les cinc claus del sector immobiliari espanyol

1. El sector immobiliari espanyol
es troba en una etapa
clarament expansiva

3. Pel costat de l’oferta,
l’activitat constructora
creix des de
nivells molt baixos

2. Les compravendes
d’habitatge continuaran
avançant a bon ritme

4. El ritme de creixement
del preu de l’habitatge es
mantindrà per damunt del 5%
en els propers trimestres

5. La clara heterogeneïtat
geogràfica caracteritza
el mercat
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L’accessibilitat de l’habitatge a Espanya: una anàlisi a partir del big data
El creixement sostingut dels preus de l’habitatge a Espanya i l’inici imminent de la normalització de
la política monetària del BCE han tornat a situar al centre del debat la dificultat que representa per
a les famílies espanyoles accedir a un habitatge en propietat. Una anàlisi a partir del big data ens ha
permès detectar les zones en què ha empitjorat més la ràtio d’accessibilitat i com la demanda d’habitatge es desplaça cap a zones adjacents dels principals centres urbans i turístics.

Comprar un habitatge és una de les decisions financeres més
importants que pren una llar: l’habitatge propi acostuma a ser el
principal mecanisme d’estalvi de les famílies.1 Per aquest motiu,
és important analitzar com evoluciona la dificultat per accedir a
un habitatge en propietat en el cicle expansiu actual. Una forma
d’analitzar aquesta qüestió és observant la ràtio entre el preu
de l’habitatge i la renda familiar anual. Això és, precisament, el
que mesura la ràtio d’accessibilitat que calcula trimestralment el
Banc d’Espanya.2

A Espanya, la ràtio d’accessibilitat i l’esforç
per comprar un habitatge augmenten de forma
gradual
(anys)
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El 2018, es necessiten 7,3 anys de renda íntegra
per comprar un habitatge, un any més que
el 2013
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Atès que la majoria de llars recorren al finançament aliè per
adquirir un habitatge, un altre indicador usat de forma habitual per valorar la dificultat de comprar un habitatge és
l’esforç hipotecari, que mesura l’import de les quotes hipotecàries requerides per finançar un immoble en el primer any,
com a percentatge de la renda bruta disponible de la llar

En el 2T 2018, la riquesa immobiliària representava el 78% de la riquesa total
de les llars a Espanya.
2
La ràtio d’accessibilitat és el quocient entre el preu d’un habitatge típic i la
renda bruta disponible de la llar mitjana (RBDLl). S’assumeix un habitatge
de 93,75 metres quadrats. La renda de la llar mitjana és la més representa1
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En l’actualitat, una família destina 7,3 anys de renda íntegra per
comprar un habitatge. És a dir, necessita un any més de renda
que el 2013 (quan el mercat immobiliari va tocar fons), però la
xifra continua sent molt inferior al màxim registrat el 2007, quan
va arribar als nou anys. També destaca el fet que el ritme al qual
s’incrementa aquesta ràtio en l’etapa de recuperació actual estigui sent molt més gradual que durant el boom immobiliari. En
concret, +0,2 punts per any entre el 2T 2013 i el 2T 2018, comparat amb l’augment anual mitjà de +0,7 entre els anys 2000 i
2007.
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Notes: La ràtio d’accessibilitat és el preu de l’habitatge dividit per la renda bruta disponible de la
llar mitjana (RBDLl). L’esforç és el percentatge de la RBDLl destinada a pagar les quotes hipotecàries
en el primer any.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.

mitjana.3 Aquesta ràtio, per tant, també té en compte l’evolució dels tipus d’interès hipotecaris (a més del preu de l’habitatge i de la renda de les llars). Així, gràcies als tipus d’interès
baixos propiciats per la política monetària del BCE, aquesta ràtio va mantenir una tendència descendent fins al començament del 2015, quan es va situar en el 30%, i de llavors
ençà ha augmentat de forma moderada fins al 32,1% en el 2T
2018.

tiva, ja que la meitat de les llars tenen una renda inferior i l’altra meitat, superior.
3
El Banc d’Espanya utilitza per a aquest indicador la quota corresponent a una
hipoteca a 20 anys per finançar el 80% del preu de compra de l’habitatge.
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La llar mitjana ha de destinar el 32,1%
de la renda bruta a pagar les quotes
hipotecàries en el primer any per la compra
d’un habitatge
En aquest sentit, la normalització de la política monetària
del BCE està en el punt de mira per l’impacte que pugui tenir
sobre l’evolució dels tipus d’interès i sobre l’esforç necessari
per comprar un habitatge. A CaixaBank Research, esperem
que aquest procés de normalització sigui molt gradual. Així,
doncs, amb l’euríbor a 12 mesos al voltant del 0,75% al final del 2020,4 l’esforç per comprar un habitatge augmentaria
del 32,1% en el 2T 2018 al 34,6% en el 4T 2020. Davant un
augment molt més intens dels tipus d’interès que els situés
en el 2%, l’esforç s’enfilaria fins al 38,8% (una xifra elevada,
però molt inferior encara al màxim del 52,7% del 3T 2008).
De fet, el balanç de riscos està esbiaixat en sentit contrari.
Així ho suggereixen les expectatives dels mercats financers
sobre l’evolució futura dels tipus d’interès, que són una mica
inferiors a les previsions de CaixaBank Research.

Quin serà l’esforç per comprar un habitatge
el 2020?
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Nota: L’esforç és el percentatge de la renda de la llar mitjana destinada a pagar les quotes
hipotecàries en el primer any. S’assumeix un creixement mitjà el 2019-2020 del preu de
l’habitatge del 5,3% i de la renda bruta del 4,5%.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.

Noti’s que es tracta d’un augment del 0,90% en relació amb els nivells actuals
(el –0,15% al final d’octubre del 2018).
5
La ràtio d’accessibilitat a nivell de CA es calcula com el preu per metre quadrat multiplicat per 93,75 (superfície mitjana de l’habitatge, segons el Banc d’Espanya) dividit pel salari de la llar mitjana. El preu de l’habitatge prové d’enllaçar la sèrie del Ministeri de Foment amb la de l’INE
(disponible a partir del 2007). El salari mitjà prové de l’enquesta d’estructura
4

Així, doncs, esperem que l’impacte de l’augment dels tipus d’interès sobre la capacitat per accedir a un habitatge en propietat
sigui moderat. No obstant això, en un context en què preveiem
que els preus de l’habitatge es continuaran movent a l’alça, la
clau perquè l’accessibilitat a l’habitatge es mantingui en cotes
similars a les actuals és la millora de la renda disponible de les
llars. En aquest sentit, esperem que tant el ritme de creació
d’ocupació com l’evolució salarial afavoreixin l’avanç de la renda
de les famílies. Més concretament, en els propers anys, esperem
que l’ocupació creixi al voltant del 2% i que, després d’anys de
moderació, la tendència alcista dels salaris que es comença a
percebre es vagi consolidant a mesura que la taxa d’atur es continuï reduint.

No és el mateix comprar un pis a les Illes
Balears que a Extremadura: la major dificultat
per accedir a un habitatge en propietat
es concentra en determinades ciutats
i punts turístics
Malgrat les perspectives favorables a nivell nacional, hi ha importants diferències geogràfiques pel que fa a la facilitat per
accedir a un habitatge en propietat. A nivell de comunitats autònomes (CA),5 el nombre d’anys de renda necessari per comprar
un habitatge és molt diferent entre regions. Per exemple, a les
Illes Balears o a la Comunitat de Madrid, l’esforç que s’ha de fer
per adquirir un habitatge és més del doble que a Extremadura
o a Castella-la Manxa, les CA amb l’habitatge més assequible,
segons el Ministeri de Foment. A més a més, en el present cicle expansiu del sector immobiliari, s’observa una recuperació a
diferents velocitats, amb grans diferències regionals en l’increment del preu de l’habitatge,6 la qual cosa genera una major
dispersió en l’evolució de les ràtios d’accessibilitat a l’habitatge.
El següent gràfic il·lustra aquest fenomen: les CA amb una ràtio
d’accessibilitat superior a la mitjana són les que han experimentat un major increment entre el 2T 2014 i el 2T 2018. En canvi, les
ràtios d’accessibilitat estan gairebé estancades a les CA amb els
valors més baixos.

salarial (disponible fins al 2016) i s’extrapolen els valors del 2017 i del 2018 a
partir de l’enquesta del cost salarial.
6
Per a una anàlisi d’aquest fenomen, vegeu «Sincronització mundial dels preus
de l’habitatge: causes i conseqüències», a l’IM06/2018 de CaixaBank Research
(http://www.caixabankresearch.com/sincronitzacio-mundial-dels-preus-del’habitatge-causes-i-consequencies).
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La ràtio d’accessibilitat augmenta més a les CA
en què és més elevada

La ràtio d’accessibilitat augmenta més als municipis
en què és més elevada

Mitjana de la ràtio d’accessibilitat per a cada grup (anys)

Variació entre el 2017 i el 2018 (p. p.)
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0,6
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+0,6
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0,3
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0
CA amb la ràtio d’accessibilitat
superior a la mitjana
1T 2008

CA amb la ràtio d’accessibilitat
inferior a la mitjana
1T 2014

2T 2018

Nota: La ràtio d’accessibilitat es calcula com el preu per metre quadrat multiplicat per 93,75
(superfície mitjana de l’habitatge, segons el Banc d’Espanya) dividit pel salari de la llar
mitjà. El preu de l’habitatge prové d’enllaçar la sèrie del Ministeri de Foment amb la de l’INE
(disponible a partir del 2007). El salari mitjà prové de l’enquesta d’estructura salarial
(disponible fins al 2016), i s’extrapolen els valors del 2017 i del 2018 a partir del cost salarial (ETCL).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya i de l’INE.
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Nota: S’ordenen els municipis en funció de la ràtio d’accessibilitat i es fan 10 grups (decils).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’AIS.

Aquest fenomen s’observa també a nivell municipal. Si dividim
els 7.857 municipis dels quals disposem d’informació en 10
grups (decils), obtenim que els municipis amb la ràtio d’accessibilitat més alta (decil 10) són els que han patit un augment més
intens de la ràtio en l’últim any (0,6 punts de mitjana). En canvi,
els municipis de la resta de decils han patit increments més modestos i inferiors a l’augment mitjà a nivell nacional (de 0,3 punts
entre el 2T 2017 i el 2T 2018, segons el Banc d’Espanya).

El 41% de la població
espanyola viu en municipis amb una ràtio
d’accessibilitat elevada i a l’alça, de manera
que no és estrany que es percebi que l’habitatge
es torna més inaccessible
Tenint en compte que els 760 municipis del decil 10 alberguen el
41% de la població espanyola, no és estrany que una gran part de
la població percebi que l’habitatge és més inaccessible. A més a
més, la distribució territorial d’aquests municipis amb ràtios d’accessibilitat elevades i a l’alça no és homogènia. Així, el 73% dels
municipis de les Illes Balears (el 86% de la població) es troben en
aquest decil. Els segueixen les províncies de Màlaga (el 53% dels
municipis, el 86% de la població), Girona (el 53% dels municipis, el
56% de la població), Les Palmes (el 53% dels municipis, el 59% de
la població), Barcelona (el 31% dels municipis, el 80% de la població) i Madrid (el 20% dels municipis, el 80% de la població). S’observa, per tant, que aquesta qüestió afecta més les grans ciutats i
les zones turístiques.
Una conseqüència dels forts augments de les ràtios d’accessibilitat a les principals ciutats espanyoles és que la demanda s’ha
començat a traslladar cap als afores a la recerca de preus més
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assequibles. Això ha provocat, al seu torn, augments en les ràtios
d’accessibilitat als barris perifèrics i a les ciutats adjacents. En els
següents mapes de Barcelona i de Madrid, observem que la major
dificultat d’accés a l’habitatge es va estenent de les zones cèntriques i de les zones prime cap als barris perifèrics i cap a un nombre
creixent de municipis de l’àrea metropolitana.

per accedir a un habitatge en propietat es concentra en determinades ciutats i punts turístics, unes zones que ja partien d’uns
nivells de preus de l’habitatge superiors a la mitjana nacional.
Això és un repte important, ja que cal dissenyar polítiques públiques ajustades a la realitat de cada cas. En aquest sentit, un
diagnòstic precís de la situació gràcies al big data pot ser un bon
punt de partida.

En definitiva, després de més de quatre anys de creixement sostingut dels preus de l’habitatge, s’observa que la major dificultat

Evolució de la ràtio d’accessibilitat a Barcelona i a Madrid
BARCELONA

MADRID

2016

2016

Ràtio accessibilitat
–
+

2017

Ràtio accessibilitat
–
+

2017

Ràtio accessibilitat
–
+

2018

Ràtio accessibilitat
–
+

2018

Ràtio accessibilitat
–
+

Ràtio accessibilitat
–
+

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’AIS.
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La revolució tecnològica arriba al sector immobiliari
La florida del sector proptech, format per empreses altament innovadores que fan un ús intensiu de
les noves tecnologies, revolucionarà la cadena de valor del sector immobiliari. A més a més, la transformació digital ofereix un enorme potencial per augmentar el creixement de la productivitat de la
indústria de la construcció, que ha estat molt baix a la majoria de països desenvolupats en les últimes
dècades.

La productivitat del conjunt de l’economia espanyola ha millorat el 18% des del 1995. No obstant això, la productivitat de la
indústria de la construcció ha reculat el 8%.1 La diferència encara és més gran si es compara amb la indústria manufacturera, la productivitat de la qual ha augmentat el 43% en el mateix
període. Aquest fenomen no és exclusiu del sector constructor
espanyol: un informe de la consultora McKinsey2 mostra que
el creixement global de la productivitat laboral a la indústria
de la construcció ha estat només de l’1% anual en les dues últimes dècades, molt més baix que en el conjunt de l’economia
mundial (el 2,8%) i que en altres sectors, com el manufacturer
(el 3,6%).

El sector de la construcció té un creixement baix
de la productivitat
Índex (100 = 1T 1995)
150

Inversió en tecnologia, consolidació empresarial
i capital humà: les tres claus per millorar la
productivitat del sector de la construcció
Una de les principals causes del pitjor funcionament relatiu del
sector de la construcció en termes de productivitat és l’escassa
inversió en innovació i en tecnologia que s’ha dut a terme al sector en les últimes dècades. Aquesta qüestió crida especialment
l’atenció si es compara amb la indústria manufacturera, que va
ser pionera en l’automatització dels processos productius mitjançant l’ús de robots a partir dels anys noranta i en l’adopció generalitzada de les tecnologies digitals en l’actualitat.3 En canvi,
el sector de la construcció es troba entre els menys digitalitzats.
Segons l’índex de digitalització del McKinsey Global Institute,
aquest sector ocupa el segon lloc per la cua als Estats Units i l’última posició a Europa.

140
56%

130

La construcció és un dels sectors menys
digitalitzats: és a la cua de l’índex del
McKinsey Global Institute, tant als Estats Units
com a Europa
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Indústria manufacturera

Nota: Productivitat laboral aparent (valor afegit brut / hores treballades).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

En aquest article, fem referència a la productivitat aparent del treball, que
s’obté de dividir el valor afegit brut del sector pel nombre d’hores treballades.
La tendència descendent de la productivitat a la construcció es va interrompre
durant la crisi immobiliària (entre el 2008 i el 2014), quan la destrucció d’ocupació al sector va ser més intensa que el descens de la producció. Des del 2014,
però, la productivitat del sector de la construcció ha reculat el 6% en termes
acumulats.
2
McKinsey Global Institute (2017), «Reinventing construction: a route to higher
productivity», febrer.
1

La menor inversió en capital tecnològic, però, no és l’única
causa del baix creixement de la productivitat a la construcció
en les últimes dècades. La falta de consolidació empresarial
al sector, on moltes empreses petites conviuen amb unes poques de grans,4 també incideix directament en la productivitat,
ja que la dimensió empresarial està estretament relacionada
amb una major professionalització de la gestió empresarial,

Vegeu el Dossier «Indústria 4.0», publicat a l’IM11/2016 de CaixaBank Research,
per a una anàlisi de l’impacte de les noves tecnologies a la indústria.
4
Les empreses grans (250 empleats o més) representen el 0,03% del total d’empreses a la construcció i ocupen el 18,2% dels treballadors al sector. Aquestes xifres són clarament inferiors al pes de les empreses grans en el total de l’economia
(el 0,12% d’empreses grans, el 38,3% de l’ocupació).
3
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amb l’aprofitament de les economies d’escala, amb l’accés a
fonts de finançament diversificades o amb la possibilitat d’oferir un pla de formació continuada als treballadors. En aquest
sentit, les dades de productivitat laboral per dimensió empresarial són molt reveladores: les empreses constructores
grans són el 85% més productives que les petites, una diferència superior a la del conjunt d’empreses del sector privat a Espanya (el 67%).

La consolidació empresarial del sector comportaria
importants guanys de productivitat: les empreses
constructores grans són el 85% més productives
que les petites
Productivitat per dimensió empresarial
Valor afegit brut per empleat (milers d’euros)

85%

29,7

Construcció

54,9

La falta de formació, la temporalitat i
l’envelliment dels treballadors llasten també
la productivitat del sector

67%

34,2

Total sector
privat

Un altre factor que afecta la productivitat del sector és el capital humà. Una anàlisi del perfil del treballador mitjà a la construcció revela un nivell educatiu més baix i menys experiència
de treball al sector, en comparació amb els treballadors de la
resta de sectors. També destaquen l’elevada temporalitat i l’alt
percentatge d’autònoms, aspectes relacionats amb una major
flexibilitat per ajustar el nombre de treballadors als contractes
d’obra, però que juguen en contra de la productivitat, ja que les
empreses solen tenir menys incentius a l’hora d’invertir en la
formació continuada dels treballadors temporals o autònoms
subcontractats. Una altra tendència que s’observa és l’envelliment dels professionals de la construcció, una qüestió que
preocupa, ja que molts dels treballadors qualificats s’acosten
a l’edat de la jubilació i els joves mostren un interès escàs per
qualificar-se i per treballar al sector.5 En aquest sentit, segons
constata el World Economic Forum,6 el sector necessita atreure nou talent i treballadors amb les habilitats necessàries per
poder adoptar les noves tecnologies. A més a més, la forta destrucció que va patir l’ocupació al sector de la construcció entre
el 2008 i el 2013 dificulta també trobar professionals qualificats
en l’actualitat.

57,1

0
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Vegeu «Qualificació i formació a la indústria de la construcció a Espanya», Observatori Industrial de la Construcció.
6
Vegeu World Economic Forum (2018), «An Action Plan to solve the Industry’s
Talent Gap», febrer. Disponible a: https://futureofconstruction.org.
5

Nota: * Les empreses grans tenen 250 empleats o més. Dades del 2014.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.

Perfil dels empleats al sector de la construcció
(% del total d’ocupats)
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i Seguretat
Social.
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La transformació digital: palanca de canvi
per a l’enlairament de la productivitat
a la construcció
En els últims anys, ha començat a proliferar un nou ecosistema
d’empreses innovadores, anomenades proptech, que dibuixen un
futur molt més esperançador per a l’evolució de la productivitat
del sector immobiliari. Moltes d’aquestes innovacions no afecten
solament la fase pròpiament dita de la construcció de l’immoble,
sinó que engloben la totalitat de la cadena de valor del sector. És a
dir, l’ús intensiu de les noves tecnologies no solament transforma
la forma de dissenyar i de construir els habitatges, sinó que canvia
la manera de vendre, d’arrendar i d’administrar els immobles i fa
evolucionar les modalitats de finançament d’aquest procés. El següent esquema tracta de resumir les diferents fases de la cadena
de valor del sector immobiliari i, de manera il·lustrativa, proporciona alguns exemples de tecnologies que afecten, o afectaran,
cadascuna de les fases.

Les noves tecnologies no solament transformen
la forma de dissenyar i de construir habitatges, sinó
la manera de vendre, d’arrendar i d’administrar els
immobles i la forma de finançar-los

En la fase inicial de decisió de la localització, té una incidència particular la utilització de tècniques de machine learning i
de big data. Per exemple, es poden creuar dades d’oferta i de
demanda per zona, com els solars disponibles, les característiques sociodemogràfiques de la població o el tipus de propietat
que es demanda a cada zona, per adaptar millor el disseny de
l’immoble a les preferències locals, per fer un seguiment de
l’evolució recent del mercat immobiliari a la zona o per tenir
informació rellevant sobre els serveis públics disponibles.
Aquestes bases de dades es poden nodrir, per exemple, de
dades estadístiques, de dades registrals o de dades pròpies,
obtingudes, per exemple, mitjançant fotografies preses per
drons.
En la fase de finançament de la promoció, també es pot usar el
big data, per exemple, per valorar la idoneïtat d’una localització,
com un complement de l’anàlisi de crèdit promotor tradicional.
A poc a poc, van guanyant espai noves formes de finançament,
com el crowdfunding immobiliari, que permet finançar projectes
de forma conjunta a partir de petites participacions dels diferents inversors. D’aquesta forma, la inversió al sector immobiliari
es fa accessible a agents que d’una altra manera no tindrien prou
capital per finançar la construcció d’un immoble.

La cadena de valor del sector immobiliari i alguns exemples de tecnologies que es poden aplicar en cada
etapa

Fase inicial de
localització
• Eines d’intel·ligència
per a la localització de
promocions (big data)
• Geolocalització de sòl
• Mapes interactius
amb característiques
sociodemogràfiques
(big data)

Finançament de
la promoció

Promoció i
construcció

Intermediació
immobiliària

• C rowdfunding per
finançar promocions

• B uilding Information
Modelling (BIM)*

• Immobiliàries 100%
online

•Ú
 s del big data per
analitzar la idoneïtat
de la promoció

• I ndustrialització del
procés de construcció

• Intel·ligència artificial
per optimitzar
accions de l’equip
de vendes

•M
 achine learning
per a la valoració
automàtica d’actius

• R obòtica, impressores
3D, drons per controlar
l’execució de l’obra
• P ersonalització de
l’habitatge mitjançant
una plataforma de
contacte permanent
amb el constructor

• Realitat virtual i
augmentada en lloc de
visites presencials
• Portals immobiliaris
amb catàlegs
personalitzats
d’ofertes

Compravenda i
finançament hipotecari
• B lockchain per a la
formalització de
contractes i sistema
de pagament sense
intermediaris
• Hipoteques online
• Préstecs peer-to-peer al
comprador final
• Plataforma de
contacte permanent
entre el banc i
el comprador
d’habitatge

Ús de l’immoble
• Domòtica, internet
de les coses (IoT) per
controlar dispositius
de forma remota
• Plataformes de sharing
i co-living
• Assistents virtuals
que ofereixen serveis
a la llar
• Edificis intel·ligents

• Plataformes peer-topeer
Cadena de valor
Nota: * Building Information Modelling (BIM) és un sistema de disseny, de gestió i d’explotació dels projectes de construcció que permet recollir la informació aportada per diferents professionals
en una plataforma centralitzada i aprofitar totes les dades per utilitzar-les en les diferents fases del cicle de vida del projecte.
Font: CaixaBank Research.
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En la fase de construcció, l’exemple més paradigmàtic és la
tecnologia BIM (Building Information Modelling), un sistema de
disseny, de gestió i d’explotació dels projectes de construcció
que permet recollir la informació aportada per diferents professionals en una plataforma centralitzada i aprofitar totes les
dades per utilitzar-les en les diferents fases del cicle de vida
del projecte. Per exemple, aquesta eina permet monitorar en
3D i a temps real qualsevol modificació del projecte inicial i
analitzar-ne l’impacte en els costos i en el temps d’execució,
de manera que té un potencial elevat de generar guanys d’eficiència. En l’actualitat, hi ha diverses iniciatives a nivell internacional per promoure l’adopció del BIM d’una forma més generalitzada.7
L’aparició d’internet ja fa anys que va revolucionar la intermediació immobiliària. Els portals immobiliaris s’han consolidat
com la primera font de cerca d’informació, en detriment de
les agències tradicionals. En l’etapa de formalització del contracte, la tecnologia blockchain presenta un potencial elevat
per canviar la forma de registrar les compravendes. Pel que
fa al finançament hipotecari, les hipoteques online i les plataformes que faciliten el contacte permanent entre el banc i

Desembre 2018
el comprador d’habitatge ofereixen al client un servei d’accés
fàcil i àgil, més coherent amb les noves preferències del consumidor.
Finalment, la tecnologia també pot intervenir quan l’habitatge
ja està destinat al seu ús final. Per exemple, gràcies a l’internet
de les coses (IoT o Internet of Things), es poden realitzar tasques de manteniment, per millorar l’eficiència energètica o de
seguretat de forma automatitzada i controlada de manera no
presencial (edificis intel·ligents). Fins i tot es pot arribar a optimitzar el manteniment de l’immoble mitjançant models predictius de l’impacte que podrien tenir determinats fenòmens
meteorològics, de manera que s’actuaria de manera preventiva
per reduir la sinistralitat.
Moltes d’aquestes tecnologies ja s’han adoptat, i algunes seran aviat una realitat. No obstant això, la seva presència queda
lluny de ser generalitzada. La capacitat que tingui el sector de
digitalitzar-se d’una forma més ràpida determinarà l’evolució
futura de la productivitat, la qual cosa és beneficiosa tant per
a les empreses, mitjançant la millora de la rendibilitat, com per
a la societat, gràcies a la provisió d’habitatges més assequibles
i d’alta qualitat.

Vegeu World Economic Forum (2018), «An Action Plan to accelerate
Building Information Modelling (BIM) Adoption», març. Disponible a: https://
futureofconstruction.org.
7
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Instruments macroprudencials i el cicle creditici
Les autoritats reguladores han començat a monitorar de prop el creixement del crèdit en alguns països de la zona de l’euro, per evitar que sigui excessiu i acabi sent un risc per a l’estabilitat financera.
Amb la finalitat de mantenir a ratlla el mercat creditici, països com França, Irlanda i el Regne Unit, per
exemple, ja han adoptat el que es coneix com mesures macroprudencials contracícliques. A Espanya,
no obstant això, el cicle creditici es troba en una situació molt diferent, de manera que no s’espera que
aquestes mesures s’implementin a curt termini.

En què consisteixen les mesures macroprudencials
i per què alguns països ja les implementen?

sota la seva supervisió. Entre aquestes països, destaquen, per
proximitat, França, Irlanda i el Regne Unit.

El sistema financer sol tenir un caràcter procíclic, és a dir, en fases
expansives del cicle, acostuma a haver-hi un creixement del crèdit que intensifica les fases expansives de l’economia. De la mateixa manera, la caiguda del crèdit sol intensificar les fases recessives. La regulació macroprudencial, que persegueix evitar crisis
sistèmiques i fomentar una major estabilitat financera, disposa
d’una bateria d’instruments per suavitzar els cicles crediticis i
evitar, així, una acumulació excessiva de riscos i l’aparició de desequilibris. Entre aquestes mesures, destaca el matalàs de capital
contracíclic, mitjançant el qual les entitats acumulen capital en
períodes d’expansió per usar-lo per absorbir les pèrdues en les
èpoques de recessió. Actualment, 11 països de la Unió Europea
han activat aquest matalàs de capital per a les entitats bancàries

Addicionalment, hi ha altres mesures prudencials que busquen
incentivar l’adopció de criteris prudents de concessió de crèdit
quan s’observa un relaxament excessiu per part de les entitats.
La majoria s’apliquen a les llars, que són els agents més vulnerables, i sobre el crèdit hipotecari, ja que és la càrrega financera
més elevada per a les famílies. Entre aquestes mesures, en destaquen quatre: (1) els límits sobre el valor dels préstecs en relació amb el valor de l’immoble adquirit (loan-to-value en anglès o
LTV per les sigles); (2) els límits sobre la capacitat de pagament
del deutor (debt-to-income, DTI, o debt-service-to-income, DSTI);
(3) els límits sobre els venciments d'aquests préstecs, i (4) els límits sobre l’exposició de la banca al mercat immobiliari. Com a
cas proper a Espanya, destaquen les mesures implementades al
juliol a Portugal, on es van establir límits a la concessió d’hipoteques de més del 90% del valor de taxació de l’habitatge, amb
quotes de deute superiors al 50% de la renda de les llars i amb
venciments superiors als 40 anys.1

Matalàs de capital contracíclic per països
(%)

Els països que han implementat alguna d’aquestes mesures
responen, en general, a un creixement fort i perllongat del crèdit a les llars (com és el cas de França, d’Eslovàquia, d’Estònia,
d’Eslovènia i de Lituània), a uns nivells excessius de deute de
les llars (com és el cas de Dinamarca, dels Països Baixos, de Suècia i del Regne Unit) o a la necessitat de promoure l’adopció de
criteris de concessió de crèdit més prudents (com és el cas de
Portugal).2
0
Entre 0 i 1
Entre 1 i 2
Més de 2

El venciment de les hipoteques haurà de convergir cap als 30 anys el 2022. Per
al crèdit al consum, es va establir un venciment màxim de 10 anys.
2
El cas d’Irlanda és més específic i respon al sobredimensionament del sector
bancari, la qual cosa representa una major vulnerabilitat per a l’economia als
canvis de cicle (la ràtio dels actius bancaris sobre el PIB del país és el 24% superior a la de la zona de l’euro). A més a més, els reguladors irlandesos atribueixen
l’adopció d’aquestes mesures macroprudencials a la necessitat d’enfortir un sistema bancari amb nivells de morositat encara elevats (el 7,0% en relació amb el
3,6% de la Unió Europea).
1

Nota: S’inclouen els països que han anunciat la mesura però que encara no han començat
a implementar-la.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’ESRB.
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L’objectiu de la regulació macroprudencial és
contribuir a salvaguardar l’estabilitat del
sistema financer mitjançant el reforç de la seva
capacitat de resistència i atenuar els riscos
sistèmics
Indicadors de crèdit i deute de les llars
Dades del 2T 2018*

Deute de les
llars (% del PIB)

Servei del
deute (%)**

118
104
88
86
68
67
61
61
59
58
55
52
50
44
42
41
39
27
22
22

15,0
16,1
11,4
9,4
6,7
7,2
6,6
7,9
6,2
6,1
4,4
-

Dinamarca
Països Baixos
Suècia
Regne Unit
Portugal
Finlàndia
Espanya
Bèlgica
França
Zona de l’euro
Grècia
Alemanya
Àustria
Irlanda
Eslovàquia
Itàlia
Estònia
Eslovènia
Lituània
Letònia

Variació del
crèdit en els
dos últims anys
(%)
2,0
10,9
5,3
3,8
-1,3
4,7
-1,0
15,9
10,7
5,8
-13,0
6,7
6,8
1,8
25,8
0,9
13,5
14,0
14,9
-6,5

Notes: * L’ombrejat destaca els països amb alguna mesura macroprudencial contracíclica.
** Definit com la ràtio de pagament per interessos i amortitzacions sobre ingressos.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat, del BCE i del BIS.

I Espanya, en quin punt del cicle creditici es troba?
Hem d’esperar mesures macroprudencials a curt
termini?
Les llars espanyoles han dut a terme un procés intens de despalanquejament. En el 2T 2018, el deute de les famílies se situava
en el 61% del PIB, un nivell molt proper al dels nostres socis de
la zona de l’euro (el 58%) després d’una correcció de 24 p. p. del
PIB des del màxim assolit el 2010. Aquest despalanquejament
va provocar una forta contracció de la cartera de crèdit a les
llars, que ha necessitat gairebé vuit anys per començar-se a recuperar. Finalment, al setembre del 2018, el saldo viu de crèdit
va tornar a créixer, tot i que va fer-ho de forma modesta (el
+0,2% interanual), atès que les fortes amortitzacions de la cartera hipotecària han estat compensades pel robust creixement
del crèdit al consum (el 13% interanual a l'octubre del 2018)
i pel dinamisme de la nova producció de crèdit hipotecari (el
+17% interanual acumulat entre el gener i l'octubre del 2018).
En els propers trimestres, s’espera que la cartera hipotecària es
continuï recuperant, mentre que la de consum es continuarà
desaccelerant cap a taxes més equilibrades, de manera que els
diferents ritmes de creixement tendiran a compensar-se. És a
dir, no es preveuen creixements excessius del crèdit a les llars
a mitjà termini.

A Espanya s’ha dut a terme un intens procés de
despalanquejament de les famílies des de la crisi i
no es preveuen creixements excessius del crèdit a
les llars a mitjà termini

Concessió d’hipoteques i preu de l’habitatge
per CA
Hipoteques concedides en els 12 últims mesos (% del PIB)

Ús d’altres mesures vinculades als criteris de
concessió de crèdit
Països que n’han implementat alguna des del 2013

Límits en capacitat de
pagament deutor
Límits en el valor
del préstec sobre la
garantia
Límits en
venciments i taxa
d’amortització
Límits en exposició
al mercat
immobiliari

Unió Europea

Zona de l’euro

14

8

15

7

7
Balears

6
5

Madrid
Andalusia

4

País Basc

3 Castella-la Manxa València

La Rioja
Astúries
Navarra
Extremadura
Aragó
Castella i Lleó
Múrcia
Galícia

2

8

5

11

5

Nacional

Catalunya

1
0

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’ESRB.
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Variació del preu de l’habitatge des del mínim en el 2T 2018 (%)
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
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Seguint amb el crèdit hipotecari, que és la principal font de deute de les llars (el 74% del deute total), la nova producció creix
a taxes de dos dígits, però encara es troba en nivells baixos en
relació amb els registrats abans de la crisi. En concret, la nova
concessió en els 12 últims mesos ha estat de 41.600 milions
d’euros, el 3,5% del PIB, lluny del 17% del PIB del 2007. Si es du
a terme una anàlisi per comunitats autònomes (CA), s’observen
diferències importants: mentre que les hipoteques concedides a
Galícia i a Castella i Lleó representen només el 2% del PIB, les Illes
Balears les tripliquen fins al 6%, seguides de la Comunitat de Madrid (amb el 4,9%), d’Andalusia (amb el 4,2%, però on destaca,
sobretot, Màlaga, amb el 8%), i Catalunya (amb el 3,4% del PIB).

La nova producció de crèdit hipotecari creix, però
encara no assoleix els nivells precrisi i és dispar
entre regions
La reactivació del mercat hipotecari és més intensa en unes zones
que en unes altres. Precisament, les zones més actives solen tenir
uns preus de l’habitatge més elevats i també és on més han crescut des de la recuperació del mercat immobiliari. En conseqüència, presenten ràtios d’accessibilitat a l’habitatge més negatives
(vegeu l’article «L’accessibilitat de l’habitatge a Espanya: una anàlisi a partir del big data», en aquest mateix informe) i ràtios d’esforç
més altes, és a dir, les llars que s’hipotequen en aquestes regions
paguen quotes més elevades en relació amb la seva renda que a
la resta. La quota de les noves hipoteques a nivell nacional representa el 32,1% de la renda bruta disponible (segons el Banc d’Es
panya), tot i que hi ha diferències notòries entre CA: destaquen per
damunt de la mitjana nacional les Illes Balears, les Illes Canàries,
Catalunya i Madrid.

Quota hipotecària per CA en el 2T 2018
(% del salari mitjà*)

Esforç hipotecari (2T 2018)
Més del 27%**
Entre el 27% i el 24,5%

Desembre 2018

La càrrega financera, l’endeutament o el tipus
d’interès al qual es referencien les hipoteques
són factors importants que afecten l’estabilitat
financera de les llars i que cal monitorar
de prop
A més de la càrrega financera, cal controlar altres característiques importants per determinar el risc per a l’estabilitat financera d’aquestes llars. D’una banda, aquestes llars podrien tendir
a endeutar-se durant més temps per reduir la quota mensual o
finançar una major part del valor de l’habitatge. Ara com ara, no
s’observa de forma significativa cap d’aquests dos fenòmens. La
durada dels contractes en l’àmbit nacional és de 23 anys i no es
perceben diferències significatives entre CA. Pel que fa al valor
del préstec en relació amb la garantia (LTV), es manté en nivells
confortables del 65%, sense diferències regionals, i només el
15% de les noves hipoteques es donen amb LTV superiors al
80%.
De l’altra, la tipologia del tipus d’interès al qual s’atorguen les
hipoteques és un altre factor important que pot afectar l’estabilitat financera. En els últims anys, ha augmentat de forma
substancial el nombre d’hipoteques a un tipus d’interès fix,
que representen el 40% de la nova producció (en relació amb
el 3% del 2009), i amb diferències significatives entre regions:
destaquen en positiu Catalunya (el 52%) i les Illes Balears (el
49%), mentre que la Comunitat de Madrid se situa lluny del
nivell nacional (el 29%). Cal recordar que les hipoteques a tipus
d’interès fix no traslladen el risc de pujades de tipus d’interès
a les llars, i, davant l’esperada propera normalització de la po
lítica monetària acomodatícia per part del BCE, que apujarà
els tipus d’interès, aquestes llars no patiran un augment de la
quota hipotecària que pugui fer-ne perillar l’estabilitat financera.
En definitiva, Espanya es troba en una situació molt diferent a
la de la resta de socis de la Unió Europea que implementen mesures macroprudencials contracícliques. En l’actualitat, el deute
de les llars a Espanya se situa en nivells confortables i la fase
del cicle creditici en què es troba és molt primerenca. A nivell
regional, les comunitats autònomes on el mercat immobiliari
s’ha recuperat abans i on els preus creixen més és on s’observen
ràtios d’esforç més altes, tot i que encara són lluny de les cotes
observades durant la bombolla. Per tot plegat, no s’espera que
les autoritats reguladores hagin de prendre mesures de caràcter
macroprudencial a curt termini.3

Entre el 24,5% i el 22,5%
Menys de 22,5%

Notes: * El salari mitjà prové de l’enquesta d’estructura salarial (disponible fins al 2016),
i s’extrapolen els valors del 2T 2018 a partir del cost salarial (ETCL). ** Grups definits en
quartils.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Col·legi de Registradors i de l’INE.

Així ho corrobora l’últim informe d’estabilitat financera del Banc d’Espanya,
que mostra que cap dels indicadors que controlen per a l’activació dels instruments macroprudencials es troba en situació d’alerta.
3
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Indicadors i previsions
Variació anual (%), llevat que s’indiqui el contrari
Mitjana
2000-2007

Mitjana
2008-2014

Mitjana
2015-2017

Previsió
20181

Previsió
2019

3,8
2,7
6,2
7,9
4,8
642
3,9
482
9,1
3,7
13,1

-1,0
-8,0
-8,6
-9,1
-7,6
94
-30,5
230
-30,3
-8,3
-41,8

3,3
4,8
3,1
5,0
1,4
65
32,5
46
5,9
6,5
-30,6

2,5
6,5
6,2
7,1
4,9
100
23,8
72
35,6
-

2,1
4,0
3,5
4,0
3,0
130
30,0
120
66,7
-

3,5
6,1
10,4
4,3
7,0
57,3
7,5

-2,1
-12,8
-16,4
-15,1
-10,9
2,5
-2,4
-13,3
39,6
22,8

3,3
4,5
6,8
1,9
6,3
6,4
2,8
4,4
42,0
14,2

3,0
6,7
9,0
3,1
5,7
6,9
2,5
7,0
40,0
10,3

2,5
4,5
5,0
2,9
4,5
4,2
2,1
4,8
39,0
8,8

886
-0,1
12,1
-7,8
-22,1
-7,6

388
-11,0
-13,3
-8,6
-0,2
-9,4

409
13,4
-8,8
24,1
13,4
7,4

520
11,8
7,9
4,1

558
7,3
3,2
4,0

12,4
20,6
3,2

-4,7
-5,9
-8,7
1,8

1,8
4,8
3,5
0,4

3,5
6,3
3,8
-

4,5
5,7
3,7
-

6,4
35,1
4,5

7,4
37,5
3,5

6,8
30,5
4,4

7,2
32,0
-

7,3
33,0
-

6,1
23,1
-2,2
42,5
0,5
0,4

-21,7
0,0
-18,5
-7,1
3,5
20,0

15,3
-3,7
13,6
-10,5
4,9
26,2

10,5
-2,0
14,7
-14,0
4,4
11,3

-

Tendència2

Indicadors d’activitat
PIB total
VAB construcció
Inversió en construcció
Inversió en habitatge
Inversió en resta de construcció
Visats d’inici d’obra (milers)
Visats d’inici d’obra
Certificats de finalització d’obra (milers)
Certificats de finalització d’obra
Indicador sintètic de la construcció
Confiança al sector de la construcció (nivell)

Mercat laboral
Afiliats total
Afiliats a la construcció
Construcció d’edificis
Enginyeria civil
Act. de construcció especialitzada
Afiliats en activitats immobiliàries
Ocupats total (EPA)
Ocupats a la construcció (EPA)
Taxa de temporalitat a la construcció (%)
Taxa d’atur a la construcció (%)

Demanda d’habitatge
Compravendes3 (milers)
Compravendes3
Habitatge nou3
Habitatge usat3
Compravendes estrangers4
Compravendes segona residència5

Preus
Preu de l’habitatge (Min. Foment)
Preu de l’habitatge (INE)
Preu del sòl
IPC lloguer

Ràtios d’accessibilitat
Preu de l’habitatge (% renda bruta disponible)
Esforç teòric (% renda bruta disponible)
Rendibilitat del lloguer (%)

Finançament6
Nombre d’hipoteques
Saldo viu del crèdit per a la compra d’habitatge
Noves operacions de crèdit habitatge
Saldo viu del crèdit promotor
Taxa de morositat del crèdit habitatge (%)
Taxa de morositat del crèdit promotor (%)

Notes: 1. Previsions a 30 de novembre del 2018. 2. El sol indica un creixement superior a la mitjana del 2015-2017 menys 1/4 de desviació estàndard, el sol amb núvol indica un creixement
superior a la mitjana del 2015-2017 menys una desviació estàndard, el núvol indica un creixement negatiu o un creixement superior a la mitjana del 2015-2017 menys 1,5 desviacions
estàndards i la pluja un creixement menor a la mitjana del 2015-2017 menys 1,5 desviacions estàndards. 3. La mitjana del 2000-2007 per a les compravendes d’habitatge correspon al
període 2004-2007 i les dades provenen del Ministeri de Foment. Compravendes de l’INE a partir del 2007. 4. Compravendes d’estrangers segons el Ministeri de Foment. 5. Les compravendes
de segona residència s’estimen a partir de les compravendes realitzades en una província diferent de la província de residència del comprador. 6. Les dades de finançament de la columna
«Previsió 2018» corresponen a les dades acumulades fins a l’última disponible del 2018.
Font: CaixaBank Research, a partir de l’INE, del Ministeri de Foment, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i del Banc d’Espanya.
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