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Immobiliari
El sector immobiliari espanyol: una expansió més sostenible i duradora
Previsions del 2019

El creixement dels preus
se suavitza

+5,7%

Creixement del preu de l’habitatge

Les compravendes continuen sent robustes

542.000

Compravendes d’habitatges

L’oferta d’habitatge nou continua creixent amb
vigor, en especial a les zones amb més demanda

120.000
Visats d’obra nova

Nota: Previsions de CaixaBank Research per al 2019.

L’auge de la compravenda d’estrangers

12,2%

La demanda d’habitatge per part d’aquest col·lectiu creix
sense parar des del 2009.

Compravendes d’habitatges per part
d’estrangers sobre el total

A quines zones tenen més presència?

Quines nacionalitats compren més?

15,5%

7,5%

Regne Unit

7,4%

Alemanya

França

40,7%

37,6%

Alacant

6,3%
Bèlgica

Santa Cruz
de Tenerife

5,8%

30,5%
Màlaga

Suècia

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del 2018 del Col·legi de Registradors.

% de llars en règim
de lloguer

El mercat del lloguer

16,1%

Cada vegada són més les persones que viuen de lloguer: atesa la
demanda creixent, serà necessari incrementar l’oferta de forma
compassada per evitar més pressions sobre els preus.
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Situació i perspectives

Una expansió més
sostenible i duradora
El sector immobiliari espanyol s’endinsa en una fase més madura del cicle, caracteritzada per una suavització del creixement de la demanda i dels preus. Els factors que
donen suport a l’expansió del mercat immobiliari (la creació d’ocupació, unes condicions financeres favorables i una demanda estrangera elevada) continuen evolucionant de manera positiva, però perden una mica de dinamisme. L’oferta d’habitatge
nou continua creixent amb vigor, en especial a les zones amb més demanda. De
cara als propers trimestres, la senda expansiva del sector tindrà continuïtat.
El sector immobiliari espanyol va tancar l’any 2018 amb uns registres molt bons: la
compravenda d’habitatges va assolir les 516.000 unitats, el 10% més que el 2017; els
visats d’obra nova van superar el llindar dels 100.000, el 25% més que l’any anterior, i
els preus de l’habitatge van forçar el pas, amb un avanç del 6,7%. La tendència alcista
del sector immobiliari va contrastar amb una conjuntura econòmica que va començar
a mostrar signes d’esgotament: el PIB d’Espanya va créixer el 2,6% el 2018, una xifra
encara elevada, però per sota del 3% per primera vegada en 3 anys. Aquesta suavització
del ritme d’avanç de l’economia espanyola s’explica per la pèrdua d’impuls d’alguns
factors temporals (com la reducció dels tipus d’interès, una política fiscal expansiva o
el descens del preu del petroli) que havien donat suport al creixement en els anys anteriors. El 2019 i el 2020, preveiem que la senda expansiva de l’economia tindrà continuïtat, però a un ritme moderadament inferior: segons CaixaBank Research, el PIB espanyol creixerà el 2,3% i l’1,9%, respectivament.
En aquest context d’alentiment gradual de l’economia espanyola, contemplem que
la tendència a la moderació també arribarà al sector immobiliari. Una moderació que
no s’ha d’interpretar com un signe de feblesa del sector, sinó, més aviat, com una
normalització cap a taxes de creixement més sostenibles després del fort repunt experimentat durant la recuperació. És a dir, esperem que el sector immobiliari redueixi
una marxa, però que continuï exhibint un funcionament favorable, com ho veurem
tot seguit.

La compravenda d’habitatge modera el ritme
de creixement. Per a l’any 2019, preveiem que
avanci al voltant del 5%
Començant pel costat de la demanda, observem que, des del final del 2018, el creixement de les compravendes s’ha anat suavitzant. Mentre que, entre el gener i el setembre de l’any passat, les compravendes van créixer l’11,2%, en el 4T 2018, van avançar
més lentament (el 7,5%). Aquesta moderació ha tingut continuïtat en el 1T 2019, amb
un avanç més contingut (el 3,7%). Aquestes dades són coherents amb la informació
que proporciona GoogleTrends sobre l’evolució de les cerques d’habitatge a internet.
En els mesos d’abril i de maig, aquestes cerques s’han continuat alentint.
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La compravenda d’habitatges per part d’estrangers es frena de forma una mica més
intensa (el –3% interanual en el 1T 2019), però aquesta dada s’ha d’interpretar en un
context en què les compres d’estrangers, després de créixer molt ràpidament en els
últims anys, s’estarien estabilitzant en nivells molt elevats. En efecte, el pes de les compravendes d’estrangers sobre el total amb prou feines ha baixat: el 12,2% en el 1T 2019,
en relació amb el 12,6% del 2018 (per a una anàlisi detallada de les compravendes d’estrangers, vegeu l’article «L’auge de les compres d’habitatge per part d’estrangers
a Espanya: ¿together forever?», en aquest mateix Informe Sectorial).

La compravenda d’habitatge nou
guanya protagonisme, però el seu
pes continua sent molt baix en
relació amb el de segona mà
Malgrat l’alentiment de les compravendes totals, destaca el comportament dispar entre les compravendes d’habitatge d’obra nova i les de segona mà. En efecte, a mesura
que les promocions immobiliàries iniciades en els últims anys van entrant al mercat,
la compravenda d’habitatge nou va guanyant protagonisme: l’any 2018, va créixer més
que l’usat per primera vegada en més de 10 anys. Aquest bon comportament de les
compravendes d’habitatge nou es va mantenir en el 1T 2019, amb un avanç del 14,4%,
en relació amb l’1,4% de l’habitatge usat. En conseqüència, el pes relatiu de l’habitatge
nou va recuperant terreny (el 18,4% en el 1T 2019), però continua molt a prop del mínim i molt lluny de la mitjana de l’última dècada (el 36%).1

1 Dades de compravenda
d’habitatge de l’INE. Segons
el Ministeri de Foment, el
pes de la compravenda
d’habitatge nou va ser del
9,7% el 2018.

La compravenda d’habitatge nou comença a despertar
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Els factors que donen suport a la demanda d’habitatge (la creació d’ocupació, els guanys
salarials, els tipus d’interès baixos, l’activitat hipotecària i la demanda estrangera,
principalment) ajuden a mantenir una evolució favorable del mercat immobiliari. No
obstant això, s’espera que alguns d’aquests elements, com la creació d’ocupació i la
demanda estrangera, perdin una mica de dinamisme, i la resta de factors no guanyen
intensitat. En concret, CaixaBank Research espera que el nombre d’ocupats augmenti
encara de forma considerable (400.000 el 2019 i 385.000 el 2020), però per sota de la
mitjana de 500.000 ocupats per any registrada entre el 2015 i el 2018. Així i tot, el creixement dels salaris, que se situa lleugerament per damunt del 2%, donarà suport
a l’avanç de la renda bruta disponible de les llars en els propers trimestres.
D’altra banda, les condicions financeres continuaran sent molt acomodatícies en els
propers anys, ja que el procés de normalització de la política monetària que durà a
terme el BCE serà encara més gradual del que es preveia fa uns mesos. Les previsions
de CaixaBank Research consideren que l’euríbor a 12 mesos es mantindrà al voltant
del 0,50% al final del 2020.
L’entorn de tipus d’interès baixos i una conjuntura econòmica favorable continuen
donant suport al flux de crèdit cap a les famílies. Així, el volum del nou crèdit per finançar la compra d’habitatge va augmentar el 8,7% en el 1T 2019 (en relació amb el
creixement del 13,2% del 2018) i el nombre d’hipoteques va créixer l’11,2% interanual al
febrer del 2019 (acumulat de 12 mesos). Paga la pena destacar que més del 40% de les
hipoteques es contracten a tipus d’interès fix per la protecció que ofereix aquest tipus
de contracte davant una eventual pujada dels tipus d’interès. La nova llei hipotecària,
que ha entrat en vigor el 16 de juny, promou la contractació i la conversió d’hipoteques
a tipus d’interès fix, de manera que cal esperar que aquest tipus d’hipoteques continuï
guanyant importància (vegeu l’article «Les claus de la nova llei hipotecària», en aquest
mateix Informe Sectorial).
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El sector constructor
mostra un dinamisme
elevat
Pel que fa a l’oferta, s’observa que el sector de la construcció creix més ràpidament
que el conjunt de l’economia, de manera que el seu pes va augmentant, però continua molt lluny de l’assolit durant el boom immobiliari del 2000-2007. En concret, el
valor afegit brut de la construcció va representar el 5,9% del PIB el 2018, en relació
amb el 5,1% del 2014 (mínim) i del 10,4% del 2006 (màxim). En termes d’ocupació,
les xifres són similars: els ocupats a la construcció van representar el 6,3% del total
el 2018, que cal comparar amb el 5,7% del 2014 (mínim) i amb el 13,3% del 2007
(màxim).

Indicadors d’oferta del sector immobiliari

INVERSIÓ RESIDENCIAL

5,6% del PIB el 2018
vs. 4,2% del PIB el 2013 (mínim)
vs. 12,1% del PIB el 2006 (màxim)

OCUPATS A LA CONSTRUCCIÓ
6,3% en 2018
5,7% 2014 (mínim)
13,3% 2007 (màxim)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

El 2018, es van visar 100.733 habitatges d’obra nova, el 24,7% més que el 2017,
una tendència positiva que es continua consolidant en els primers compassos
del 2019 (el +25,5% interanual en l’acumulat de 12 mesos fins al febrer). Malgrat
aquest creixement vigorós, és important remarcar que el nivell actual de producció
de nous habitatges es troba encara per sota de la creació neta de llars projectada
per l’INE (unes 135.000 llars cada any, de mitjana, durant el període 2019-2025).
A més a més, s’observa una relació estreta entra la demanda i l’oferta, és a dir, es
construeix a les zones on hi ha més demanda. Una altra forma d’il·lustrar que l’oferta
d’obra nova no sembla que estigui sobredimensionada és observant-la en relació
amb la població. Al següent gràfic, es pot apreciar que el nombre de visats d’obra
nova per cada 1.000 habitants el 2018 va ser de 2,2, una xifra molt inferior a la mitjana històrica de 7,8.
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Visats d’obra nova per cada 1.000 habitants
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE i del Ministeri de Foment.

En la conjuntura actual del sector immobiliari, amb una oferta d’obra nova que
creix amb força i amb una demanda en lleugera desacceleració, cal esperar que
els preus tendeixin a moderar el ritme de creixement en els propers trimestres. Així
i tot, l’avanç del 1T 2019 segons l’INE (basat en els preus de transacció) va ser
d’un notable 6,8% interanual. En els propers trimestres, els avanços continuaran
sent significatius, al voltant del 5%, de mitjana, en el bienni 2019-2020 segons
CaixaBank Research.

Els preus de l’habitatge
continuaran augmentant,
però afluixaran el pas
La moderació prevista del ritme d’avanç del preu de l’habitatge, juntament amb el
creixement de la renda disponible de les llars, ajudarà a contenir l’augment de les ràtios d’accessibilitat a l’habitatge i d’esforç experimentat durant l’etapa de recuperació
del sector immobiliari. En efecte, segons el Banc d’Espanya, el 2018, les famílies van
destinar 7,4 anys de renda íntegra per comprar un habitatge, un any més que el 2013.
L’esforç hipotecari2 també va pujar fins al 32,3% el 2018, en relació amb el 30,5% del
2015. Les previsions de CaixaBank Research consideren que l’esforç hipotecari podria
augmentar lleugerament, fins al 33% al final del 2020, a causa d’un increment del
preu de l’habitatge superior al de la renda bruta disponible de les llars i a una alça
molt moderada dels tipus d’interès.

2 Percentatge de la renda
bruta disponible que la llar
mitjana destina a pagar
l’import de les quotes hipotecàries requerides per
finançar la compra d’un
habitatge en el primer any.
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Esforç hipotecari per comprar un habitatge: evolució prevista entre el 2018 i el 2020
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.

En definitiva, el sector immobiliari espanyol s’endinsa en una fase més madura del
cicle, en què els ritmes de creixement observats en el passat tendiran a moderar-se.
Una moderació que s’ha d’interpretar de forma positiva, ja que propiciarà que la
senda expansiva del sector sigui més sostenible i duradora.
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¿Together forever?

L’auge de les compres
d’habitatge per part
d’estrangers a Espanya
La demanda estrangera ha estat un dels puntals que ha dinamitzat el sector
immobiliari espanyol durant la recuperació. En només 10 anys, les compres
d’habitatge per part d’estrangers s’han triplicat, fins a assolir els 65.300
habitatges el 2018, el 12,6% del total, una xifra gens menyspreable. En aquest
article, analitzem la demanda estrangera d’habitatge a Espanya, així com els
factors que en determinaran l’evolució en els propers trimestres.

La compra d’habitatge per part d’estrangers va jugar un paper decisiu al començament de la recuperació del sector immobiliari espanyol. Des dels nivells mínims
registrats l’any 2009, en plena crisi financera global, amb tot just 17.940 habitatges
comprats per estrangers (el 4,2% del total de compravendes efectuades en aquest
any)1, la demanda estrangera no va trigar a despertar i a agafar força: entre el 2010 i
el 2017, va registrar taxes de creixement de dos dígits, fins a superar el 13% del total
de compravendes. La demanda domèstica, mentrestant, va continuar ensopida fins
ben entrat l’any 2014.

1 En aquest article,
utilitzem les dades de
compravendes del Col·legi
de Registradors. Altres
fonts disponibles, com les
que ofereix el Ministeri de
Foment, basades en dades
de Notariat, mostren un
percentatge de compravendes per part d’estrangers
significativament superior,
del 5,8% el 2009 i del 15,8%
el 2018.

Les compres d’habitatge per part d’estrangers creixen ininterrompudament des del 2009
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Malgrat el brexit, els britànics
continuen liderant les compres
d’habitatge a Espanya com
a segona residència
Les dades més recents corroboren el bon to de la demanda estrangera: el
2018, els estrangers van comprar 65.300 habitatges a Espanya, el 7,3% més
que el 2017, una xifra molt similar a la de l’any 2007, abans de l’esclat de la
bombolla immobiliària. Es pot afirmar, per tant, que el nombre de compravendes per part d’estrangers es troba en nivells elevats, i, per aquest motiu, no és
estrany que el ritme d’avanç es vagi desaccelerant. Així, en la segona meitat
del 2018, es va observar una certa moderació, que, com veurem en aquest
article, preveiem que tindrà continuïtat en el període 2019-2020.

Quines nacionalitats compren més habitatges a Espanya?
Els britànics encapçalen el ranking de nacionalitats que van comprar un habitatge a Espanya el 2018, amb més de 10.000 unitats, el 15,5% de la demanda
estrangera total. Els alemanys, amb 5.000 habitatges adquirits, i els francesos,
amb 5.000 més, completen el podi (el 7,5% i el 7,4% del total, respectivament),
seguits de prop pels belgues (el 6,3%) i pels suecs (el 5,8%). Malgrat que les
compres per part de ciutadans del Regne Unit s’han mantingut al voltant
dels 10.000 habitatges anuals en el període 2016-2018, cal pensar que la xifra
hauria estat superior sense la incertesa generada pel brexit, ja que les compres per part de la resta de nacionalitats van créixer de forma significativa en
relació amb el nivell del 2016.
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Per què els estrangers trien Espanya?

CLIMA, CULTURA I GASTRONOMIA

COST
DE LA VIDA

SEGURETAT

COMUNICACIONS

ATRACTIU
INVERSOR

Els ciutadans d’aquests països solen comprar un habitatge a Espanya per a
ús vacacional. Cal destacar l’elevat grau de coincidència entre els països que
lideren l’entrada de turistes internacionals a Espanya i les nacionalitats dels
compradors d’habitatge. Aquesta correlació suggereix que aquests turistes,
molts d’ells jubilats, després de passar les vacances a Espanya repetidament,
decideixen adquirir una segona residència. Els principals motius que els duen
a decidir-se són el clima i la qualitat de vida, l’elevada seguretat percebuda i
les bones connexions de transport aeri amb els països d’origen. En l’última
dècada, a aquests factors s’ha sumat l’atractiu inversor del sector immobiliari
espanyol després de l’important ajust que van experimentar els preus de l’habitatge durant els pitjors anys de la crisi. És a dir, per als ciutadans estrangers
d’economies menys afectades per la crisi que l’espanyola, la compra d’un habitatge a Espanya és més accessible i és una bona oportunitat d’inversió.
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Romania, el Marroc i la Xina
encapçalen les nacionalitats que
estableixen la residència a Espanya
per finalitats laborals
On es concentra la demanda estrangera d'habitatge?
Conèixer el detall de la distribució geogràfica de les diferents nacionalitats de
cap a cap de la geografia espanyola és molt útil a l’hora d’anticipar l’impacte
de possibles esdeveniments polítics o econòmics sobre el mercat residencial espanyol, com, per exemple, detectar les zones que es poden veure més
afectades pel brexit. Resulta curiós comprovar que cada nacionalitat té les
seves destinacions turístiques predilectes: els britànics prefereixen les costes
alacantina i andalusa; els alemanys es decanten per les Illes Balears, tot i que
molts d’ells també trien l’arxipèlag canari; els francesos i els portuguesos
trien, respectivament, Catalunya i Galícia, per la seva proximitat; els italians
prefereixen les Illes Canàries, i els nòrdics se solen decidir per la Comunitat
Valenciana i per Andalusia.
Però, més enllà de les compres d’habitatge per motius turístics, últimament
van guanyant més protagonisme les dels estrangers que estableixen la residència a Espanya amb finalitats laborals. Aquesta demanda sol estar molt
més vinculada a les condicions econòmiques domèstiques, de manera que
no sorprèn que s’hagi reactivat arran de la vigorosa recuperació de l’economia espanyola iniciada el 2014. Dins aquest col·lectiu, destaquen, per ordre
d’importància, els ciutadans procedents de Romania (3.553 compravendes el
2018), del Marroc (3.141 compravendes) i de la Xina (2.573 compravendes)2.
Les compres d’habitatge d’aquestes nacionalitats solen estar molt més diversificades, ja que es reparteixen entre les diferents comunitats autònomes, tot
i que destaca la seva presència a les grans ciutats (Barcelona i Madrid) i en
zones agrícoles que demanden un determinat tipus de mà d’obra (per exemple, Múrcia en el cas dels marroquins).
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2 Les compravendes
d’aquestes nacionalitats
estan altament relacionades
amb els fluxos d’immigració
procedents d’aquests països, uns fluxos que han anat
a l’alça des del 2014 i que,
entre el segon semestre del
2017 i el primer del 2018,
han arribat a uns 48.200
marroquins, 30.400 romanesos i 11.700 xinesos.
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Quina és la destinació favorita
dels estrangers segons la
seva nacionalitat?
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19,3%

40,7%
26,1%

18,5%

48,4%
35,4%
6,8%

42,9%

23,8%

32,1%

MADRID

ANDALUSIA

COM. VALENCIANA

CATALUNYA

COM. VALENCIANA

CATALUNYA

CATALUNYA

CATALUNYA

ANDALUSIA

CATALUNYA

MÚRCIA

CANÀRIES

14,8%
9,2%

MADRID

37,0%

22,4%
13,3%

28,6%
ARAGÓ

2,6%

24,6%
20,9%
16,1%

54,7%
20,0%
6,3%

Exemple: El 34,9% dels britànics que van comprar un habitatge a Espanya ho van fer a la Comunitat Valenciana.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Col·legi de Registradors. Nota: Dades del 2018.
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El creixement econòmic dels països emissors,
les entrades de turistes internacionals, els fluxos
d’immigrants i el tipus de canvi són claus en la
predicció de la demanda estrangera d’habitatge
Quines són les previsions de demanda estrangera en els propers
trimestres?
A CaixaBank Research hem analitzat amb deteniment els factors que ens
ajuden a preveure l’evolució de la demanda estrangera d’habitatge en els
propers trimestres. Per exemple, tenim en compte les condicions econòmiques als països d’origen (creixement del PIB i tipus de canvi), les entrades
de turistes en funció del país d’origen o els fluxos migratoris cap a Espanya
per nacionalitat.3 Així mateix, un instrument molt útil per analitzar la intenció
de compra per part d’estrangers són les cerques a Google sobre comprar un
habitatge a Espanya realitzades des de països tercers.

3 En concret, es fa una
anàlisi de sèries temporals
per a cadascuna de les
principals nacionalitats
compradores d’habitatge
a Espanya: el Regne Unit,
Alemanya, França, Itàlia, els
Països Baixos i Suècia, que,
el 2018, van representar el
44% de la demanda estrangera.

Les tendències de Google mostren que comprar un pis a Espanya continua
sent una cerca molt popular als principals països compradors. En els últims
mesos, però, ha perdut una mica de popularitat entre els països del nord d’Europa. D’altra banda, les cerques a Google d’holandesos, de francesos, de belgues i, sobretot, de marroquins continuen sent molt robustes, de manera que
les compres d’aquestes nacionalitats podrien guanyar pes.

Popularitat de la cerca “Comprar pis a Espanya” segons Google Trends

Augmenta la
popularitat

Marroc
Rússia

Itàlia

Bèlgica

França

Romania

Alemanya
Suïssa

Irlanda

Països
Baixos

Noruega

Regne Unit

Suècia
Disminueix la
popularitat
Cerca poc popular

Cerca molt popular

Exemple: Suècia és el país on l’índex Google Trends és més elevat entre el gener i el maig del 2019, la qual cosa ens indica que comprar un pis a Espanya és
una cerca molt popular a Suècia (eix horitzontal). No obstant això, l’índex Google Trends ha disminuït en relació amb el mateix període del 2018, la qual cosa
indica que ha perdut una mica de popularitat (eix vertical).
Nota: Dades del gener al maig del 2018 i del 2019. Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Google Trends.
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La combinació de la informació de les tendències de les cerques a Google
amb les previsions de variables econòmiques clau suggereix que les compres
d’habitatge per part dels principals països compradors (el Regne Unit, Alemanya i França) creixeran de forma més moderada el 2019 (al voltant del 2%).
Els principals motius són que el creixement econòmic se suavitza en aquests
països i que l’entrada de turistes d’aquestes nacionalitats gairebé s’ha estancat. Pel que fa al Regne Unit, és important esmentar que el tipus de canvi juga
un paper rellevant a l’hora de predir les compravendes d’habitatges, ja que
una depreciació de la lliura encareix la compra en euros a Espanya. A mesura
que la incertesa al voltant del brexit es vagi esvaint, esperem una lleugera
apreciació de la lliura, la qual cosa hauria de donar suport al seu poder adquisitiu i, en conseqüència, a les compravendes per part de britànics.4

4 Si la lliura esterlina patís
una depreciació del 10%
anual (similar a la posterior
al referèndum sobre el
brexit), es produiria una
disminució en el creixement
de les compravendes d’habitatge britàniques de 9,3
p. p. En els nivells actuals,
això equival a uns 1.000
habitatges.

De cara als propers trimestres, preveiem que la
demanda estrangera d’habitatge es moderarà,
en un context d’alentiment de les economies
europees, però hi ha un potencial elevat de
creixement a mitjà termini

Quines cinc nacionalitats compren més habitatges a Espanya?
Nombre d’habitatges
12.000

10.000
8.000

6.000
4.000

2.000

0
2017

2018 2019*

Regne Unit

2017

2018 2019*

Alemanya

2017

2018 2019*

França

2017

2018 2019*

Suècia

2017

2018 2019*

Itàlia

2017

2018 2019*

Països Baixos

Nota: (*) Previsió.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Col·legi de Registradors.
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Els britànics encapçalen el ranking de compravendes d’estrangers
NACIONALITAT

PES DE CADA NACIONALITAT

Regne Unit

15,5%

Alemanya

7,5%

Bèlgica

6,3%

Suècia

5,4%
2,7%

5,8%

Marroc

Romania
Països Baixos

França

Noruega

2,0%

Ucraïna

1,6%

1,5%

Itàlia

5,4%
Rússia

Xina

4,8%
Polònia

7,4%

Algèria

1,3%

3,9%
Irlanda

1,3%

Bulgària

1,1%

Resta de països

2,9%
Suïssa

Dinamarca

1,0% 1,0%

21,6%

Nota: Dades del 2018. Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Col·legi de Registradors.

En definitiva, la demanda estrangera va ser un factor de suport fonamental
per revitalitzar el mercat residencial en les hores més baixes.5 Amb una visió
a més llarg termini, la qüestió que s’ha d’abordar és si l’auge de la demanda
estrangera és un fenomen passatger o bé té el potencial de continuar creixent
de forma sostinguda. La resposta a aquesta qüestió dependrà, d’una banda,
de la bona marxa de l’economia i de la capacitat d’atracció de treballadors
a nivell internacional. Pel que fa a la demanda turística, el seu potencial de
creixement serà determinat, en gran part, per l’adopció de polítiques dirigides
a posicionar Espanya no solament com una destinació turística vacacional,
sinó també com una destinació residencial per a la jubilació dels europeus. Al
capdavall, l’envelliment progressiu de la població europea i un clima, una cultura, una seguretat i una qualitat de vida envejables ens situen en una posició
de sortida avantatjosa. Serem capaços de convertir-nos en la Florida europea?
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5 Malgrat que la demanda
estrangera ha tingut un
impacte global positiu,
també és cert que, en determinades zones, com els
centres de les grans ciutats i
els punts turístics, la pressió
compradora amb finalitats
turístiques ha tingut un cert
impacte sobre el mercat
residencial local. Aquest
aspecte s’analitza al proper
article, dedicat al mercat del
lloguer.
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El mercat del lloguer

Puja el lloguer a Espanya
Cada vegada són més les persones que viuen de lloguer. En els 5 últims anys,
el percentatge de llars que lloguen l’habitatge principal ha augmentat de manera
significativa: del 16,1% el 2013 al 17,8% el 2018. La forta demanda d’habitatges
de lloguer ha fet repuntar els preus, en especial a les grans ciutats i als punts
turístics, tot i que, en els trimestres més recents, s’ha observat una certa tendència
a la moderació. De cara al futur, s’espera que la demanda d’habitatge de lloguer
continuï sent robusta, de manera que serà necessari augmentar l’oferta de forma
compassada per evitar més pressions sobre els preus.
Les llars espanyoles han optat, tradicionalment, per comprar l’habitatge en lloc de
llogar-lo. No obstant això, el pes del lloguer ha augmentat any rere any: mentre
que, l’any 2001, menys del 10% de les llars espanyoles estaven en règim de lloguer,
aquest percentatge va assolir el 17,8% el 2018.1 Si, a més del lloguer, s’inclouen
altres formes de tinença de l’habitatge principal, com, per exemple, la cessió gratuïta per part d’un familiar, aquesta xifra puja fins al 23% (el 77% restant correspon
a les llars amb l’habitatge principal en propietat). Malgrat el notable increment del
lloguer, el seu pes continua sent baix en relació amb els països del nostre entorn.
Així, a la zona de l’euro, la mitjana se situa al voltant del 30% i, a Alemanya, el país
on més es lloga, arriba gairebé al 50%.2

1 Dada del 2001 segons el
Banc d’Espanya i del 2018
segons l’Enquesta Contínua
de Llars (ECLl) de l’INE.
S’inclou el lloguer a preu de
mercat i a preu inferior al de
mercat.
2 Aquests percentatges
inclouen la cessió gratuïta
(a més del lloguer a preu
de mercat i a preu inferior
al de mercat) i provenen de
l’Enquesta de Condicions de
Vida (ECV) d’Eurostat (dades
del 2017).

El lloguer guanya protagonisme
Milers de llars
5.000

15.000

18,0

4.000

17,8
17,5

17,3

12.500

10.000

3.000

16,6

7.500

2.000

16,1

5.000

1.000
2.500

0

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de llars de propietat (dreta)

Nombre de llars de lloguer (esquerra)

% habitatges de lloguer

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE (ECLl).
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Si ens centrem en el període més recent, entre el 2013 i el 2018, l’auge del lloguer encara és més evident: en aquests 5 anys, l’augment del nombre de llars
de lloguer va assolir els 70.400 per any, una xifra que va superar la creació
neta de llars (63.700 per any), a causa de la reculada de l’habitatge en propietat (–31.000 per any).3 Així i tot, cal esmentar que, el 2018, la demanda de
lloguer es va frenar, un fenomen que, com veurem més endavant, és degut,
en part, al fort increment dels preus del lloguer en els anys precedents.

3 Les llars en un habitatge cedit de forma gratuïta
o per sota del preu per
una altra llar o per l’empresa van augmentar en
24.300, de mitjana, entre
el 2013 i el 2018, segons
l’ECLl.

La proporció de joves espanyols que viu de
lloguer ha augmentat de manera significativa
en l’última dècada, en part perquè les
condicions laborals no afavoreixen l’accés
a un habitatge en propietat
Els joves són els que més lloguen
% de llars de lloguer
60%

50%

40%
30%

20%

10%

0%

De 16 a 29 anys

De 30 a 44 anys
2008

De 45 a 64 anys
2013

Més de 65 anys

2017

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE (ECLl).

Malgrat que la tendència a llogar és generalitzada en tots els grups d’edat, és entre
els joves on ha guanyat més pes. Com es pot observar al gràfic, el 52,2% dels joves
de 16 a 29 anys estaven en situació de lloguer el 2017, en relació amb el 36,5% del
2008. En efecte, els joves que s’emancipen4 tendeixen a llogar l’habitatge, a causa,
principalment, d’unes condicions laborals que no afavoreixen l’accés a un habitatge en propietat. Tots els indicadors del mercat laboral coincideixen a assenyalar
que els joves van ser els més damnificats per la crisi econòmica, i, malgrat que la
situació ha millorat des del 2014, les seqüeles encara es perceben en forma d’una
taxa de temporalitat juvenil molt elevada (el 56,3% el 2018), que duplica la del total
de la població; una major incidència de l’atur (el 29,3%) i de l’atur de llarga durada
(el 35,8%), i un creixement més anèmic dels salaris entre els joves.
18

4 Segons el Consell de la
Joventut d’Espanya (CJE),
els més joves de 30 anys
que aconsegueixen emancipar-se no arriben al 25%.
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També contribueix a reforçar aquesta tendència al lloguer entre les noves generacions un canvi en les preferències a favor de l’ús, enfront de la propietat, i una
major mobilitat geogràfica. Així mateix, els canvis fiscals introduïts el 2013, que van
suprimir la deducció per inversió en habitatge habitual de l’IRPF, han deixat d’afavorir fiscalment la compra d’habitatge.

Factors que impulsen la demanda de lloguer

CANVI DE PREFERÈNCIES

DEMANDATURÍSTICA

FLUXOS MIGRATORIS

FISCALITAT

CONDICIONS LABORALS
DELS JOVES

El boom turístic i les plataformes
col·laboratives també han impulsat la
demanda de pisos turístics de lloguer
La principal raó per la qual les persones lloguen un habitatge és per viure-hi. No
obstant això, en els últims anys, s’ha intensificat la demanda de curta estada amb
finalitats turístiques, vinculada a l’expansió de les plataformes co·laboratives (sharing economy) i al boom turístic. En efecte, el nombre de turistes internacionals que
visiten Espanya s’ha duplicat en l’última dècada, la qual cosa ha situat Espanya com
a segona destinació turística a nivell global, per darrere de França i per davant dels
Estats Units. La major part de turistes estrangers que visiten Espanya s’allotgen en
hotels, però una proporció cada vegada més gran s’instal·la en un habitatge llogat.
En concret, l’11,8% dels turistes internacionals es van allotjar en un habitatge de lloguer el 2018, en relació amb el 10,7% del 2016, la qual cosa representa un augment
d’1,7 milions de persones en només 2 anys (fins als 9,7 milions).
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L’expansió dels pisos turístics està envoltada d’una gran controvèrsia, en especial a
les ciutats que reben un gran nombre de turistes al llarg de l’any, pels seus efectes
econòmics, socials, mediambientals i urbanístics, però també pels seus efectes
sobre el mercat residencial. Ara com ara, l’escassetat de dades no permet avaluar
amb rigor aquesta qüestió a Espanya,5 tot i que poden servir de referència les anàlisis disponibles a nivell internacional. En aquest sentit, diversos estudis realitzats als
Estats Units troben una relació positiva, tot i que continguda, entre la proliferació
dels apartaments turístics i l’oferta d’habitatge residencial i els preus del lloguer a
llarg termini.6 De tota manera, cal esperar que, en el cas d’Espanya, aquest factor
vagi perdent rellevància en el futur, davant una regulació més restrictiva dels pisos
turístics i la moderació que s’observa en el creixement del nombre de turistes internacionals.

5 Vegeu Ortuño, Armando
i Juan Luis Jiménez, “Els
habitatges turístics oferts per
plataformes on-line: estat
de la qüestió”, document de
treball 2019/04 FEDEA.
6 Barron, K., Kung, E. i Proserpio, D. (2017), “The sharing economy and housing
affordability: evidence from
Airbnb”, i Horn, K. i Merante,
M. (2017), “Is home sharing
driving up rents? Evidence
from Airbnb in Boston”, Journal of Housing Economics,
38, 14-24.

El preu del lloguer repunta amb força
Creixement anual mitjà entre el 2014 i el 2018 (%)
10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

Espanya

Barcelona ciutat
Fotocasa

Tecnocasa

Madrid ciutat
Idealista

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Fotocasa, de Tecnocasa i d’Idealista.

A Barcelona i a Madrid, el preu del
lloguer ha repuntat el 40% entre el 2014
i el 2018, segons els portals immobiliaris
El fort augment de la demanda d’habitatges de lloguer n’ha impulsat el preu a
l’alça.7 Els indicadors disponibles elaborats per diferents portals immobiliaris no
deixen lloc a dubtes: els preus del lloguer a nivell nacional van avançar entre el 5%
i el 9% anual, de mitjana, entre el 2014 i el 2018 i van acumular un increment proper
al 40% a Barcelona i a Madrid. Malgrat que, des del 2018, la tendència alcista s’ha
moderat, en especial a Barcelona, la ciutat comtal té els lloguers més cars (al voltant dels 15-17 euros per metre quadrat de mitjana, segons diferents fonts), mentre
20

7 En l’actualitat, no hi ha
una referència oficial que
permeti monitorar l’evolució del mercat del lloguer.
Recentment, el govern ha
aprovat l’RDL 7/2019, en què
s’estableix la creació del
sistema estatal d’índexs de
referència del preu del lloguer d’habitatge.
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que, a Madrid, el preu ronda els 14-17 euros per metre quadrat de mitjana. No obstant això, a les dues dues ciutats hi ha notables diferències en els preus del lloguer
entre districtes i barris, tal com es mostra als següents mapes.

Preu del lloguer per metre quadrat
Barcelona

Madrid

Preu del lloguer per metre quadrat (índex 100 = màxim)
35

45

55

65

75

100

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de AIS (2018).
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L’intens augment dels lloguers en els últims anys ha deixat uns preus elevats a
moltes zones. En conseqüència, la proporció de famílies que tenen dificultats per
pagar el lloguer s’ha mantingut molt alta, malgrat la millora econòmica. Segons
Eurostat, el 42,1% de les llars que lloguen l’habitatge a preu de mercat destinen
més del 40% de la renda disponible al pagament del lloguer (percentatge que cal
comparar amb el 24,9% de la zona de l’euro).

L’oferta s’adapta a l’auge del
mercat del lloguer amb el model
Build to Rent
Pel costat de l’oferta, l’augment dels preus del lloguer incentiva l’entrada d’empreses immobiliàries especialitzades en la gestió d’edificis complets destinats al lloguer. La promoció d’aquests projectes “clau en mà” o Build to Rent (B2R) comporta
la venda íntegra de l’edifici a un únic propietari que el gestiona i que el rendibilitza
mitjançant el lloguer dels habitatges. Aquest segment ha despertat l’interès d’inversors institucionals (fons de pensions, socimis, etc.) que volen invertir a llarg termini
amb unes rendibilitats molt més atractives que les que ofereix, per exemple, el
deute públic. Aquesta nova oferta ajudarà a professionalitzar un sector que, a Espanya, encara està molt atomitzat.8

8 Malgrat que no hi ha
estadístiques oficials, s’estima que només entre el 2%
i el 4% dels habitatges de
lloguer són propietat d’inversors institucionals.

Quin futur li espera al mercat del lloguer?
D’una banda, els factors conjunturals que han impulsat la demanda d’habitatge
de lloguer tendiran a esvair-se amb la millora de la situació econòmica. Per exemple, cal esperar que els joves que han format una llar en règim de lloguer en els
últims anys vagin accedint al mercat de compra d’habitatge a mesura que millorin les condicions laborals. No obstant això, hi ha altres forces que empenyeran
en sentit contrari i que ens fan pensar que la demanda del lloguer es continuarà
movent a l’alça. En aquest sentit, les projeccions de població de l’INE apunten al
fet que el creixement demogràfic dels propers anys serà propiciat, principalment,
pel creixement de la població estrangera.9 Atès que les llars amb membres nascuts a l’estranger tenen una major propensió a llogar (al voltant del 60%, comparat amb el 12% de les llars amb tots els membres espanyols), cal esperar que les
entrades netes d’immigrants previstes per als propers anys continuaran pressionant a l’alça la demanda d’habitatge de lloguer. En particular, preveiem que es
podria mantenir al voltant dels 70.000 habitatges anuals, xifra similar a l’observada entre el 2013 i el 2018.
En un context de major demanda com el previst, serà necessari que l’oferta s’ajusti
a l’alça per evitar que es generin pressions excessives en els preus del lloguer. Així
mateix, l’evolució del mercat del lloguer es veurà molt condicionada per les polítiques públiques d’habitatge social i assequible que s’arribin a implementar.
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9 Segons les projeccions
de població de l’INE, entre el
2019 i el 2025, es crearan al
voltant de 135.000 llars per
any i la població creixerà el
3%, fins als 48 milions de
persones. La població nascuda a Espanya decreixerà (el
–1,2%), mentre que la nascuda a l’estranger repuntarà (el
+29,8%).
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Regulació i seguretat jurídica

Les claus de la nova
llei hipotecària
La nova llei hipotecària que regula els contractes de crèdit immobiliari té tres
grans objectius: oferir més protecció als consumidors, reforçar la transparència
dels contractes de les hipoteques i donar una major seguretat jurídica al sistema
financer. Els tres són vitals per assegurar un funcionament correcte del mercat
hipotecari i per reforçar l’estabilitat financera.
El 16 de juny del 2019, ha entrat en vigor la norma que regula els contractes de crèdit
immobiliari, coneguda, popularment, com “llei hipotecària”. La nova llei ha recorregut
un llarg camí i ha passat per nombrosos tràmits i per una infinitat d’esmenes abans
de publicar-se, finalment, al BOE del 16 de març.
Recordem que el principal propòsit d’aquesta llei era traslladar a l’ordenament jurídic
espanyol la directiva europea de crèdit hipotecari aprovada el 2014. A més a més,
la norma introdueix mesures addicionals de protecció al client i de millora de la seguretat jurídica i, al mateix temps, incorpora mesures concretes pròpies a la nostra
economia. Entre aquestes últimes mesures, destaquen l’extensió del seu règim jurídic
no solament als consumidors, sinó a totes les persones físiques; la clarificació de la
distribució de les despeses hipotecàries i la prohibició de les clàusules sol, qüestions
que han estat polèmiques en els últims anys, i mesures concretes per fomentar les
hipoteques referenciades a tipus d’interès fix.

TRANSPARÈNCIA
NOVA LLEI
HIPOTECÀRIA

SEGURETAT
JURÍDICA

PROTECCIÓ
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Quins són els principals canvis de la llei hipotecària?
Els principals canvis de la norma que seran claus per al correcte funcionament del
mercat hipotecari s’agrupen en cinc blocs: mesures de transparència, mesures
de conducta i d’organització de les entitats, mesures per limitar les comissions
d’amortització anticipada, mesures per afavorir la conversió a hipoteques a tipus
d’interès fix i, finalment, criteris per a l’inici d’una execució hipotecària.
1 | TRANSPARÈNCIA
El primer bloc busca oferir una major transparència en els contractes hipotecaris.
En concret, se centra en establir una major regulació en la fase precontractual. Per
aquest motiu, s’exigeix al prestador (el banc) que proporcioni informació detallada
i amb caràcter vinculant1 del contenido del contrato mediante:
-- Una fitxa estandarditzada a nivell europeu (Fitxa europea d’informació
normalitzada, o FEIN) que permet comparar diferents ofertes entre prestamistes i, fins i tot, entre bancs de diferents països.
-- Una fitxa d’advertiments estandarditzada (FiAE) que estableix les clàusules i l’índex de referència utilitzat per fixar el tipus d’interès aplicable,
entre altres detalls.
-- Una anàlisi de l’evolució de les quotes en diferents escenaris d’evolució
dels tipus d’interès quan es tracta d’un préstec a tipus d’interès variable.
A més a més, s’estableix l’obligatorietat d’anar al notari abans de la signatura del
contracte, per garantir que el prestatari (el comprador de l’habitatge) ha rebut tota
la informació esmentada més amunt i que comprèn les obligacions econòmiques i
jurídiques del contracte, i de deixar constància de tot plegat en una acta.
2 | CONDUCTA DEL BANC
El segon bloc busca millorar les normes de conducta i d’organització interna de les
entitats financeres. Per aquest motiu, s’exigeix una formació específica per al personal que comercialitza hipoteques, amb la finalitat de garantir que té els coneixements i les competències necessàries; s’estableixen límits a la política retributiva
del personal que comercialitza aquests préstecs, per evitar incentius adversos, i
es requereixen avaluacions de la solvència del prestatari abans i durant la vida del
préstec, per garantir que s’avalua la capacitat de pagament del comprador i no solament el valor de la garantia immobiliària.
Al seu torn, es prohibeixen les vendes vinculades (obligació de contractar altres
productes a més de la hipoteca)2, tot i que es permeten les vendes combinades
(sense obligació), sempre que es presentin al client els pressupostos dels productes per separat per a una correcta valoració del cost de cadascun d’ells.
Finalment, estableix un marc clar de la distribució de les despeses associades a la
signatura de la hipoteca. El prestador pagarà les despeses de gestoria, de notària i
del registre de la propietat i el prestatari es farà càrrec de les despeses de taxació i,
si cal, de les segones còpies notarials. Tot i que és cert que moltes entitats ja opten
per fer-se càrrec de totes les despeses per mitigar els riscos de litigis en un futur.
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1 Durant el termini pactat
fins a la signatura del contracte, que, com a mínim,
haurà de ser de 10 dies (a
Catalunya, 14 dies).
2 A excepció de la pòlissa
d’assegurança en garantia
del compliment del préstec
o de danys de l’immoble
hipotecat.
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3 | COMISSIONS
En tercer lloc, la norma contempla un abaratiment de les comissions per amortització anticipada3 de les hipoteques que se signin quan la llei entri en vigor. Per a les
hipoteques a tipus d’interès variable, es podrà pactar una de les següents opcions: una
comissió màxima4 del 0,25% del capital reemborsat de forma anticipada durant els 3
primers anys o una comissió del 0,15% durant els 5 primers anys. Si les hipoteques
són a tipus d’interès fix, la comissió màxima serà del 2% durant els 10 primers anys i
de l’1,5% amb posterioritat. Això és un canvi substancial en relació amb la normativa
anterior, perquè no existia un límit legal per als contractes a tipus fix.

3 Aquesta comissió compensa l’entitat financera
per la pèrdua que provoca
l’amortització anticipada.
4 En tots els casos, sense
excedir mai la pèrdua financera que pugui patir l’entitat
financera.

Comissions màximes per amortització
anticipada en hipoteques amb un tipus fix

Comissions màximes per amortització anticipada
en hipoteques amb un tipus d’interès variable
Nova llei

Nova llei

Termini en què
amortitzes:

Normativa anterior

Opció 1

Opció 2

Menys de 3 anys

0,50

0,25

0,15

Entre 3 i 5 anys

0,50

0,00

0,15

Més de 5 anys

0,25

0,00

0,00

Menys de 10 anys

2,0

Més de 10 anys

1,5

Font: CaixaBank Research.

4 | CONVERSIÓ A TIPUS FIX
El quart pilar del projecte de llei busca facilitar la conversió de les hipoteques de
tipus d’interès variable a tipus d’interès fix amb l’objectiu d’afavorir l’estabilitat
financera de les llars davant els eventuals increments dels tipus d’interès. En concret, s’estableix que, en aquests casos, les comissions de reemborsament anticipat
siguin, com a màxim, del 0,15% del capital pendent durant els 3 primers anys i del
0% amb posterioritat, de manera que són significativament inferiors a les comissions màximes vigents abans d’aquest canvi legislatiu.
Un aspecte especialment rellevant de la nova llei és que les noves comissions de
conversió de les hipoteques de tipus d’interès variable a fix tenen caràcter retroactiu,
és a dir, s’apliquen a tots els contractes vius. L’entorn actual, amb uns tipus d’interès en mínims, és especialment propici per incentivar aquesta conversió a Espanya, ja que el 87% de les hipoteques estan vinculades a l’euríbor, de manera que,
en un escenari previsible de pujades de tipus, la càrrega financera de moltes de les
llars espanyoles es veurà incrementada. Les hipoteques a tipus fix, que no traspassen el risc de variacions en els tipus d’interès al prestatari, mantenen la quota hipotecària estable fins al final del contracte i faciliten la planificació financera.
Addicionalment, i en relació amb la conversió de les hipoteques, el projecte de llei
facilita la conversió del crèdit denominat en divisa estrangera a euros (o en la divisa en què el prestatari percep la majoria dels ingressos), la qual cosa proporciona
protecció davant el risc de tipus de canvi.
Comissions màximes per amortització anticipada si es converteix la hipoteca
de tipus d’interès variable a fixa
Normativa anterior

Nova llei

Menys de 3 anys

0,50

0,15

Entre 3 i 5 anys

0,50

0,00

Més de 5 anys

0,25

0,00

Font: CaixaBank Research.
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5 | EXECUCIÓ HIPOTEQUES
L’últim pilar de la norma endureix els criteris perquè una entitat financera pugui iniciar l’execució d’un préstec hipotecari. Així, durant la primera meitat de la vida del
préstec, es requereix un impagament de més del 3% del capital concedit o de més
de 12 quotes mensuals i, durant la segona meitat de la vida del préstec, l’impagament ha de ser superior al 7% o de més de 15 quotes. Aquest canvi en la llei, que
s’aplica tant a les hipoteques noves com a les vigents, estableix un criteri únic que
contribueix a reforçar la seguretat jurídica d’aquests contractes. De forma addicional,
s’estableix que l’interès de demora serà el tipus d’interès pactat en el contracte més 3
punts durant el període de demora sobre el principal pendent de pagament.

Quin impacte tindrà la nova llei en el mercat hipotecari?
En termes generals, l’impacte de la nova llei serà positiu, ja que reforça la seguretat
jurídica i, de retruc, fomenta un funcionament correcte del mercat hipotecari.

La nova llei permetrà
que el mercat hipotecari
funcioni millor
En concret, els canvis introduïts en la llei hipotecària fomenten una major transparència i redueixen la informació asimètrica entre les parts. Al seu torn, clarifiquen
algunes qüestions que la llei anterior no cobria o que eren ambigües i que han
estat objecte de conflicte i que han generat molts litigis, com, per exemple, els criteris per començar una execució o qui es fa càrrec de les despeses hipotecàries. La
incertesa jurídica perjudica tant la banca com els clients, ja que aquesta incertesa
dificulta conèixer amb exactitud els costos i els riscos de l’operació i poden acabar
limitant l’oferta o encarint les operacions. Per tant, la millora de la seguretat jurídica
i la major transparència afavoreixen el bon funcionament del mercat hipotecari i
promouen l’activitat creditícia.
Addicionalment, l’estandardització de la documentació precontractual a nivell
europeu i la major transparència haurien de fomentar la competència. No obstant
això, difícilment es veurà una major competència entre països, ja que, en l’actualitat, encara hi ha moltes diferències normatives i molts marcs jurídics diferents que
dificulten un veritable mercat hipotecari paneuropeu.

26

Informe Sectorial
2n semestre 2019

La llei hipotecària promou la contractació i la conversió d’hipoteques a tipus d’interès fix. Com ja s’ha esmentat més amunt, aquest tipus de contractes protegeix
les llars de les fluctuacions dels tipus d’interès, i això hauria de reforçar l’estabilitat financera de l’economia. Així i tot, els límits establerts a les comissions per
a l’amortització anticipada en els contractes a tipus d’interès fix podrien reduir
l’oferta o acabar encarint aquest tipus de contractes. Atès que el banc assumeix el
risc del tipus d’interès, en un període en què els tipus estiguessin per sota del tipus
fixat en el contracte, si s’amortitzés anticipadament una part del capital pendent, el
prestador incorreria en una pèrdua financera en no poder reinvertir els fons amortitzats en un actiu amb rendibilitats similars. Com s’observa a la taula següent, en
la majoria dels casos, la pèrdua financera del banc és molt superior a la comissió
màxima fixada en la norma del 2% del capital amortitzat en els primers 10 anys i de
l’1,5% amb posterioritat.
Així mateix, els requisits mínims establerts per poder iniciar una execució hipotecària5 retarden la recuperació del deute impagat del préstec morós, la qual cosa incrementa els costos del procés d’adjudicació. Això podria provocar un enduriment
de les condicions creditícies per als clients amb un perfil de risc més elevat.

5 Amb la normativa anterior, les clàusules establien
habitualment un període
de tres mesos.

En conclusió, és clar que la nova llei permetrà un millor funcionament del mercat
hipotecari, ja que augmenta la protecció als consumidors, reforça la transparència i
enforteix la seguretat jurídica del sistema financer. Així i tot, a curt termini, algunes
de les mesures de la norma poden endurir els estàndards de concessió de crèdit
per als col·lectius amb un major perfil de risc, i no és clar que les mesures per
afavorir la conversió a hipoteques a tipus fix siguin prou atractives per fomentar
aquest tipus de contractes.

En la major part de les situacions, la comissió és insuficient per cobrir la pèrdua del banc
(% del capital amortitzat)
Termini en què s’amortitza anticipadament

Diferencial del tipus
del contracte i el tipus
de mercat (punts
percentuals)

1 any

5 anys

10 anys

15 anys

20 anys

25 anys

0,25

3,6

2,9

2,2

1,5

1,0

0,5

0,50

7,3

6,0

4,5

3,2

2,0

1,0

0,75

11,2

9,2

7,0

5,0

3,2

1,6

1,00

15,2

12,6

9,6

7,0

4,5

2,3

1,25

19,3

16,2

12,5

9,1

6,0

3,1

1,50

23,7

19,9

15,6

11,4

7,6

4,0

Pèrdua financera per sota de la comissió màxima

Pèrdua financera per damunt de la comissió màxima

Exemple: Si s’amortitza el capital 5 anys després d’haver contractat el préstec i els tipus de mercat han caigut 1 punt percentual, el banc perdria
el 12,6% del capital amortitzat, clarament per damunt de la comissió màxima del 2% que marca la llei. Nota: S’assumeix un préstec a 30 anys i
a un tipus d’interès del 2%. No obstant això, les diferències són mínimes amb altres tipus d’interès. Les variables rellevants són el diferencial en
relació amb el tipus d’interès de mercat i en quin moment de la vida del préstec es produeix l’amortització anticipada. S’il·lustren les pèrdues
futures en valor present. Font: CaixaBank Research.
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Passos per contractar
una hipoteca
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03

Cerca
finançament
i compara

Comparar serà
més fàcil gràcies
a les fitxes
estandarditzades

02

04

El banc
estudia
l’operació

Comprovació
registral,
taxació i
avaluació de la
solvència del
client

10

Gestió i
recepció de
l’escriptura

Liquidació de
notari, registre,
pagament
d’impostos, etc.

09

05
Signatura
davant notari

Cerca el teu
habitatge

01

Aprovació
definitiva

08

06
Període de
reflexió d’un
mínim de 10
dies des de

Coneix el teu
pressupost i
la teva capacitat
d’endeutament

Recepció i
signatura
de l’oferta
vinculant

juntament amb
la documentació
obligatòria i
enviament al
notari

la recepció de
l’oferta vinculant.
A Catalunya és
de 14 dies

07
Primera visita
al notari
S’estén acta
conforme el
client entén la
documentació
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Indicadors i previsions
Variació anual (%), llevat que s’indiqui el contrari
Mitjana
2000-2007

Mitjana
2008-2014

Mitjana
2015-2017

Dada 2018

Previsió
20191

Previsió
20201
1,9

Tendència2

Indicadors d’activitat
PIB total

3,8

-1,0

3,3

2,6

2,3

VAB construcció

2,7

-8,0

4,8

7,6

6,0

4,0

Inversió en construcció

6,2

-8,6

3,1

6,2

3,6

2,9

Inversió en habitatge

7,9

-9,1

5,0

6,9

3,6

3,0

Inversió en resta de construcció

4,8

-7,6

1,4

5,5

3,6

2,8

642

94

65

101

120

130

Visats d’inici d’obra

3,9

-30,5

32,5

24,7

19,1

8,3

Certificats de final d’obra (milers)

482

230

47

64

90

110

Certificats de final d’obra

8,3

-31,2

5,3

17,8

39,9

22,2

Indicador sintètic de la construcció

3,1

-8,4

6,2

7,9

-

-

Confiança en el sector de la construcció (nivell)

13,1

-41,8

-30,6

-4,6

-

-

Visats d’inici d’obra (milers)

Mercat laboral
Afiliats total
Afiliats a la construcció

3,5

-2,1

3,3

3,1

2,8

2,2

6,1

-13,0

4,5

6,7

5,8

2,7

Construcció d’edificis

-

-14,4

5,7

8,0

8,0

2,8

Enginyeria civil

-

-16,4

0,5

2,7

3,6

2,1

Act. de construcció especialitzada

-

-8,9

4,1

4,9

4,6

2,7

10,3

2,1

7,0

6,2

5,8

2,5

4,1

-2,4

2,8

2,7

2,4

1,9

Ocupats a la construcció (EPA)

6,7

-13,5

4,3

8,3

7,4

3,1

Taxa de temporalitat a la construcció (%)

57,3

39,6

42,0

40,5

40,0

40,0

Taxa d’atur a la construcció (%)

7,5

22,8

14,2

10,5

8,3

7,5

Afiliats en activitats immobiliàries
Ocupats total (EPA)

Demanda d’habitatge
Compravendes3 (milers)

886

388

410

516

542

561

Compravendes3

-0,1

-11,9

13,6

10,3

5,0

3,5

Habitatge nou3

12,1

-13,6

-10,9

-6,0

-

-

-

Habitatge usat3

-7,8

-10,8

24,1

-5,9

-

-

-

-22,1

-6,3

13,4

3,0

2,0

1,1

-7,6

-9,8

7,0

10,7

7,0

5,5

12,9

-4,8

1,8

3,4

4,4

4,4

-

-6,1

4,8

6,7

5,7

4,8

Preu del sòl

17,5

-8,8

3,4

-1,6

0,4

4,2

IPC lloguer

3,2

1,8

0,4

1,7

-

-

Compravendes estrangers4
Compravendes segona residència5

Preus
Preu de l’habitatge (Min. Foment)
Preu de l’habitatge (INE)

-

Ràtios d’accessibilitat
Preu de l’habitatge (% renda bruta disponible)

6,5

7,4

6,7

7,4

7,5

7,6

Esforç teòric (% renda bruta disponible)

35,1

37,5

30,5

32,3

32,4

33,0

Rendibilitat del lloguer (%)

4,5

3,5

4,4

4,1

-

-

Nombre d’hipoteques

5,8

-22,7

15,3

10,6

16,0

-

Saldo viu del crèdit per a la compra d’habitatge

23,0

-0,1

-3,7

-1,9

-1,2

-

Noves operacions de crèdit habitatge

-3,0

-21,4

12,9

10,8

7,4

-

Saldo viu del crèdit promotor

37,3

-10,1

-11,1

-17,1

-

-

Taxa de morositat del crèdit habitatge (%)

0,5

3,5

4,9

4,4

-

-

Taxa de morositat del crèdit promotor (%)

0,4

20,0

26,2

10,9

-

-

Finançament6

Notes: 1. Previsions a 31 de maig del 2019. 2. El sol indica un creixement superior a la mitjana del 2015-2018 menys 1/4 de desviació estàndard; el sol amb
núvol indica un creixement superior a la mitjana del 2015-2018 menys 1 de desviació estàndard; el núvol indica un creixement negatiu o un creixement superior a la mitjana del 2015-2018 menys 1,5 de desviació estàndard, i la pluja indica un creixement inferior a la mitjana del 2015-2018 menys 1,5 de desviació
estàndard. 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 2019" corresponen a les dades acumulades fins a l’última dada disponible del 2019.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Ministeri de Foment, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i del Banc d’Espanya.
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CaixaBank Research

L’Informe Sectorial i la resta de publicacions de CaixaBank Research estan
disponibles a la web: www.caixabankresearch.com. Mitjançant els nostres
estudis, intentem estimular el debat i l’intercanvi d’opinions entre tots els sectors
de la societat i afavorir la divulgació dels temes clau de l’entorn socioeconòmic
del nostre temps.

06

Del 3 al 7 de junio de 2019*

 Buen desempeño del mercado laboral en mayo. El número de
afiliados a la Seguridad Social aumentó un 2,8% interanual (en
términos desestacionalizados), una tasa de creación de empleo
vigorosa aunque algo menor que en el mes anterior (3,0%). Así,
el número total de afiliados se situó en 19.442.113 personas, una
cifra muy cercana a su máximo histórico alcanzado en julio de
2007. Por sectores, destacó el aumento de la afiliación en los
servicios, especialmente, los turísticos (+3,4%).
 El turismo se mantiene dinámico. Así, en abril, llegaron 7,2
millones de turistas internacionales, un 5,7% más que en abril de
2018. En el acumulado de 12 meses, la cifra asciende a 83,7
millones de turistas, lo que representa un crecimiento interanual
del 1,6%. Por su parte, el gasto turístico aumentó un 3,4%
interanual (también en el acumulado de 12 meses), ante el
incremento en el gasto por persona y día, lo cual compensa con
creces la menor duración de las estancias observadas.
 El sector inmobiliario sigue en modo expansivo. El precio de la
vivienda creció un notable 6,8% interanual en el 1T 2019,
impulsado por el repunte del precio de la vivienda nueva (10,4%
comparado con un 8,0% en el 4T), mientras que la vivienda de
segunda mano aminoró su ritmo de avance (el 6,2% frente al
6,4% en el 4T). En los próximos trimestres, el crecimiento del
precio de la vivienda seguirá siendo significativo, aunque con una
cierta tendencia a la moderación (alrededor del 5% en promedio
en el bienio 2019-2020, según CaixaBank Research).
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DOSSIER:
JUVENTUD, DIVINO TESORO

MERCADOS FINANCIEROS
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El ciclo del crédito en EE. UU.: ¿cuánto debe
preocuparnos? Parte II
ECONOMÍA INTERNACIONAL

Anatomía de la desaceleración de la
eurozona: lecciones del segundo semestre
de 2018

España: indicadores de sentimiento
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La economía de la Comunidad Autónoma de Extremadura: diagnóstico estratégico

 Los indicadores de actividad se moderaron ligeramente en
mayo. Más concretamente, el índice PMI para el sector servicios
retrocedió en 0,3 puntos, hasta los 52,8 puntos, el registro más
bajo desde septiembre de 2018, aunque todavía en zona
expansiva (por encima del umbral de los 50 puntos). Asimismo,
su homólogo manufacturero descendió 1,7 puntos, hasta los 50,1
puntos, influenciado por el contexto de tensiones comerciales al
alza. Por su parte, la producción industrial aumentó en abril un
1,7% interanual (en términos desestacionalizados) gracias al
avance de los bienes de consumo, equipo e intermedios. De este
modo, parece que deja atrás el bache de marzo (–3,0%), que fue
debido, en gran parte, al retroceso del sector de la energía, un
sector muy volátil. En su conjunto, el cuadro de indicadores
económicos sugiere que la actividad en el 2T está avanzando a un
ritmo similar al del trimestre anterior (0,7% intertrimestral).

05/19

PMI manufacturas
PMI servicios
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Markit.

España: afiliados a la Seguridad Social*
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España: precio de la vivienda (transacción)
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Economía portuguesa
 El mercado de trabajo se recupera gradualmente a principios de
2019. Así, la tasa de paro se situó en el 6,7% en abril, lo que
representa una disminución de 0,4 p. p. frente al mismo periodo
del año anterior, pero un aumento de 0,2 p. p. respecto a marzo
de 2019. En concreto, la población desempleada disminuyó en
22.700 personas respecto a abril de 2018 (en términos
desestacionalizados), es decir, un –6,2% interanual. Se trata de
un ritmo de caída considerable, pero sustancialmente por debajo
del observado en 2018 (–20,8%). Por otro lado, la población
empleada siguió aumentando, +31.900 personas en abril (en
términos desestacionalizados), y mantiene un ritmo de
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Portugal: desempleo*
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Resumen


Tras más de 100 meses de expansión (la segunda fase de
crecimiento más larga de los últimos 170 años), EE. UU. se
encuentra en un punto maduro del ciclo económico.



Esta madurez queda corroborada por una batería de
indicadores que señalan que el mercado laboral se encuentra
en pleno empleo y otros que, de manera más amplia, reflejan
un uso intensivo y acorde con el potencial de la capacidad
productiva de la economía en agregado.



La curva de tipos de interés soberanos también respalda la
visión de que EE. UU. se encuentra en una fase madura del
ciclo. A pesar de que su aplanamiento ha alimentado el debate
sobre la proximidad de una recesión, la interpretación de las
señales de la curva de tipos es más compleja de lo que
aparenta. Así, nuestro análisis sugiere que el aplanamiento
apunta a una desaceleración de la economía pero que la
probabilidad de recesión todavía es contenida.



A largo plazo, tras la disipación de los factores de empuje
cíclicos, la economía pasará a depender en mayor medida de
los factores de fondo que determinan su capacidad de
crecimiento: número de trabajadores, productividad, capital
físico y capital humano.Las tendencias de las últimas décadas,
relacionadas con el envejecimiento de la población, un menor
avance de la productividad y la incertidumbre alrededor de
nuevas revoluciones tecnológicas, sugieren que el crecimiento
de largo plazo de la economía de EE. UU. podría situarse
alrededor del 1,9% anual.

Mariam Camarero
Catedrática de Economía Aplicada por la Universidad
Jaume I de Castellón
Del 8 al 10 de abril de 2019

Durante las tres sesiones que se han dedicado al tema de la investigación y la educación superior en España, se
ha intentado dar una visión de conjunto sobre su evolución, situación actual, así como un conjunto de
propuestas para la reforma del sistema, centradas en la mejora de la eficiencia en todos los ámbitos abordados.
A continuación, se resume el contenido de las tres sesiones.
Día 1. Lunes 8 de abril Aspectos económicos de la educación superior.




Educación superior y productividad.
Eficiencia en la provisión de servicios públicos.
Comparaciones internacionales.

Día 2. Martes 9 de abril El sistema de educación superior en España. Evolución y características.





Evolución de la educación universitaria desde la democracia.
Principales problemas de la universidad española a principios del siglo xxi.
Propuestas recientes de reforma y transformación de la universidad .
Investigación y universidad.

Día 3. Miércoles 10 de abril Líneas de reforma: hacia una educación superior homologable y competitiva.
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