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Previsió del preu de 
l’habitatge segons els 
models basats en el big data 
i aplicant tècniques  
de machine learning 

EL PREU DE L’HABITATGE 
DISMINUIRÀ A 

7 de cada 10  
províncies espanyoles el 2021  

i creixerà de forma molt moderada 
a la resta

El Pla de Recuperació Europeu Next 
Generation EU, dotat amb 750.000 milions 
d’euros, contribuirà a consolidar la recuperació 

El rellotge immobiliari 
de CaixaBank 
Research mostra 
l’evolució del preu 
de l’habitatge i de les 
compravendes al llarg  
del cicle.

L’economia espanyola rebrà  72.000 milions   
d’euros en transferències no reemborsables entre el 2021 i el 2026,  
el 5,8% del PIB del 2019
500.000. És el nombre d’habitatges que s’espera 
rehabilitar amb el suport dels fons europeus entre el 2021 i el 2023

PREVISIONS DE CAIXABANK RESEARCH PER AL SECTOR IMMOBILIARI ESPANYOL

Nota: S’exclou el període 2010-2011, a causa de l’efecte provocat pels incentius fiscals.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i de previsions de CaixaBank Research.
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Segons les nostres 
previsions, el cicle 
actual serà més curt 
que l’anterior, ja que la 
posició de partida del 
sector immobiliari era 
molt més sòlida.

El 2020, el sector ha 
entrat en contracció 
i el 2021 serà un 
any de punt mort 
en què preveiem un 
creixement gradual de 
les compravendes, però 
amb un cert ajustament 
del preu.

Preveiem que, el 
2022, s’iniciarà 
un nou cicle 
expansiu del sector 
immobiliari.
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Resum executiu 

Una recuperació verda, 
social i digital 
A aquestes altures de la pandèmia, ningú dubta 
que l’evolució de la situació sanitària és el gran 
determinant de l’escenari econòmic. Després d’un 
període de relativa normalitat durant l’estiu, ha 
calgut endurir de nou les restriccions a la mobilitat 
i a l’activitat a una gran part de països europeus. 
L’impacte econòmic d’aquesta segona onada és 
significatiu, tot i que clarament inferior al dels severs 
confinaments del segon trimestre. Aquesta situació 
ha refredat les perspectives econòmiques de cara 
a l’inici de l’any 2021, malgrat que les perspectives 
per a la primavera són més esperançadores, amb la 
confiança posada en la disponibilitat d’una vacuna 
contra la COVID-19 i d’altres eines que ajudin a 
reforçar l’estratègia sanitària (com, per exemple, la 
pràctica de testos ràpids a la població de manera 
massiva i a baix cost). 

L’activitat al mercat immobiliari espanyol es 
recupera de l’extraordinària caiguda experimentada 
durant el primer confinament. Així, en el tercer 
trimestre del 2020, les compravendes d’habitatge 
i els visats d’obra nova han recuperat una gran 
part del terreny perdut, una tendència positiva que 
preveiem que es consolidarà el 2021. En canvi, 
l’impacte de la crisi sobre el preu de l’habitatge 
ha estat, ara com ara, relativament moderat, i 
continuem esperant una certa correcció en el tram 
final del 2020 i durant la primera meitat del 2021. En 
particular, els nous models de previsió del preu de 
l’habitatge a nivell provincial de CaixaBank Research, 
basats en grans quantitats d’informació (big data) 
i aplicant tècniques de machine learning, prediuen 
que el preu de l’habitatge disminuirà a 7 de cada 10 
províncies espanyoles el 2021 i creixerà de forma 
molt moderada a la resta. 

Així i tot, és important recordar que la magnitud 
de l’impacte econòmic de la COVID-19 és enorme 
i que les seqüeles de la pandèmia sobre el sector 
trigaran a desaparèixer. En aquest sentit, el Pla de 
Recuperació Europeu Next Generation EU (NGEU),

dotat amb 750.000 milions d’euros, una xifra gens 
menyspreable, contribuirà de manera decisiva 
a consolidar la recuperació. Un dels objectius 
principals de la UE, al qual aquest pla de recuperació 
pretén contribuir de manera significativa, és la 
transició ecològica cap a la neutralitat climàtica 
el 2050. A la UE, els edificis són responsables 
de gairebé el 40% de les emissions de gasos 
causants de l’escalfament global, de manera que la 
involucració i el compromís del sector immobiliari 
són imprescindibles per reduir les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle fins als objectius 
fixats. Així, per exemple, els edificis «intel·ligents», 
més eficients energèticament, fan costat, al mateix 
temps, a un altre dels eixos marcats per la Comissió, 
la transició digital. 

Els fons europeus representen una oportunitat 
única per modernitzar l’economia espanyola, que 
rebrà uns 72.000 milions d’euros en transferències 
no reemborsables entre el 2021 i el 2026, xifra 
equivalent al 5,8% del PIB del 2019. Al voltant del 
6% dels fons europeus NGEU es destinaran a la 
rehabilitació d’habitatges i permetran triplicar la 
inversió pública en aquest àmbit. En particular, el 
Govern preveu la rehabilitació de 500.000 habitatges 
entre el 2021 i el 2023, un objectiu molt positiu per al 
sector si es materialitza, però també molt ambiciós, 
ja que assolir aquest objectiu comporta, en tres anys, 
multiplicar per sis el ritme actual de rehabilitació. 

A més de la rehabilitació, una altra de les prioritats 
de les polítiques d’habitatge per als propers anys és 
l’enfortiment de l’habitatge social. El fort impacte 
econòmic i social de la crisi de la COVID-19 ha posat 
de manifest la necessitat de crear un ampli parc 
públic d’habitatges de lloguer per solucionar l’actual 
carestia i per tenir la capacitat de donar una solució 
habitacional a la població més vulnerable. Unes 
polítiques que haurien d’impulsar una recuperació 
verda, social i digital.

Informe Sectorial
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Situació i perspectives 

L’activitat al mercat immobiliari es recupera de l’extraordinària caiguda 
que va experimentar entre els mesos de març i de juny. Així, les 
compravendes d’habitatges i els visats d’obra nova han recuperat 
una gran part del terreny perdut en el tercer trimestre de 2020, una 
tendència que preveiem que es consolidarà el 2021. El preu de 
l’habitatge, que fins avui ha mantingut una evolució feble, però sense 
arribar a registrar ajustos pronunciats, esperem que mantingui una 
tònica similar en els propers trimestres, i és probable que tanqui el 
2021 amb un descens proper al 2%.

Un entorn exigent per 
al sector immobiliari 
espanyol

La segona onada del virus entela  
les perspectives econòmiques per al 2021 
Al llarg de l’estiu, superat el pic de la pandèmia dels mesos de març, d’abril i de maig, 
l’economia mundial va experimentar una reactivació notable i generalitzada a la majoria 
de països. No obstant això, els últims indicadors mostren que la segona onada de la 
COVID-19 està refredant ràpidament la recuperació, de manera que no podem descartar 
una nova reculada de l’activitat en el 4T 2020. Així i tot, és molt important remarcar que 
l’impacte econòmic de les noves restriccions a la mobilitat és clarament inferior al dels 
estrictes confinaments del segon trimestre. 

L’economia espanyola també es va recuperar amb força en el 3T 2020 després del 
confinament. En concret, després de caure el 17,8% en el 2T 2020, el PIB d’Espanya 
va avançar un significatiu 16,7% intertrimestral en el 3T 2020, la qual cosa confirma 
la reactivació econòmica, tot i que el registre se situï encara el 8,7% per sota del nivell 
del mateix trimestre de l’any anterior. No obstant això, com ha succeït a les principals 
economies internacionals, els últims indicadors suggereixen un refredament de la 
recuperació i un to més dubitatiu de l’activitat en el 4T, a causa de la segona onada de 
contagis. 

La pandèmia és el gran determinant de l’escenari 
econòmic. La segona onada del virus ens ha empès 
a revisar a la baixa les previsions per al 2021, tot i 
que els avanços recents en el pla sanitari aporten 
notes d’esperança

Immobiliari
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No sorprèn que el gir que han fet els esdeveniments, pitjor del que s’anticipava fa uns 
mesos, hagi afectat les perspectives de creixement. Així, l’escenari actual de CaixaBank 
Research contempla un creixement del PIB del 6,0%1 el 2021, un rebot encara notable 
però inferior al previst amb anterioritat (del 8,6%). Aquest escenari descansa sobre un 
seguit d’hipòtesis, entre les quals destaca la probabilitat que la vacuna contra la COVID-19 
estigui disponible en els primers mesos de l’any, en principi per als col·lectius de major risc, 
i que s’estenguin altres eines que diversifiquin l’estratègia sanitària (com, per exemple, 
la pràctica de testos ràpids a la població, de manera massiva i a baix cost), la qual cosa 
faria costat a l’activitat econòmica i garantiria una recuperació més resilient. Així i tot, 
no s’espera que el PIB d’Espanya assoleixi els nivells previs a la crisi fins a l’any 2023, 
una mica més tard que els nostres principals socis europeus, atès el major pes que, en 
l’economia espanyola, té el sector turístic, que continuarà operant molt per sota del seu 
potencial.

Pel que fa al mercat immobiliari, l’activitat també s’ha anat recuperant després d’haver 
experimentat una caiguda d’una magnitud inaudita durant el confinament. Així, des de 
l’estiu, s’observa una recuperació notable de la compravenda d’habitatges i dels visats 
d’obra nova, una tendència que preveiem que es consolidarà el 2021. En canvi, els efectes 
de la crisi sobre el preu de l’habitatge han estat, ara com ara, relativament moderats, 
però continuem esperant una certa correcció en el tram final del 2020 i durant la primera 
meitat del 2021. Així, doncs, el sector immobiliari es continuarà recuperant de forma 
gradual al llarg del 2021 del fort impacte que ha provocat la pandèmia al sector.

1  Per a més detalls, 
vegeu la Nota Breu 
«Actualización del esce-
nario macroeconómico», 
disponible a: https://
www.caixabankresearch.
com/en/publicaciones/
notas-breves-actuali-
dad-economica-y-finan-
ciera/espana/actualiza-
cion-del-escenario.
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Una dada interessant és que la compravenda d’habitatges unifamiliars ha guanyat força 
durant la pandèmia i, en el 3T 2020, va marcar el màxim de la sèrie històrica, amb el 20,4% 
del total de transaccions registrades en aquest trimestre.2 Es constata, així, un cert canvi en 
les preferències dels consumidors, que busquen habitatges més grans i amb espais oberts, 
com terrasses i jardins, a conseqüència dels mesos de confinament que va forçar la crisi 
sanitària.
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La compravenda d’habitatge nou repunta després del confinament 

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

Variació interanual (%) Pes habitatge nou (%)

La demanda d’habitatge ha recuperat una gran part del terreny perdut, 
però continuarà per sota del seu potencial mentre no es consolidi la 
recuperació de l’economia  
La demanda d’habitatge s’ha recuperat molt ràpidament des de l’estiu. Així, el nombre 
de compravendes amb prou feines va recular al setembre (el –1,1% interanual) i va deixar 
enrere les fortes caigudes experimentades durant el confinament (el –36% interanual entre 
el març i el juliol). S’observa una dicotomia important entre l’evolució de l’habitatge nou 
i la del de segona mà: la compravenda d’habitatge nou ha repuntat amb força (el +29,2% 
interanual), mentre que la compravenda d’habitatge de segona mà continua baixant en 
termes interanuals, malgrat que ho fa de forma més suau que en els mesos anteriors 
(el –7,4% interanual al setembre, en relació amb el –16,1% interanual de l’agost). En 
conseqüència, el pes de les compravendes d’habitatge nou ha assolit el 22,2% del total, en 
relació amb el 18,4% que van representar el 2019.

2  Dades del Col·legi de 
Registradors.

Immobiliari
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També destaca la vigorosa recuperació de la compravenda d’habitatges per part 
d’estrangers3 en el 3T 2020 (el +42,5% intertrimestral), després de l’intens descens del 
2T (el –46,6% intertrimestral), de manera que el pes de les compres d’estrangers ha 
assolit l’11,4%, en relació amb el 10,7% del 2T. En números absoluts, això es tradueix 
en gairebé 11.400 compravendes per part d’estrangers en el 3T 2020, en relació amb les 
8.000 del 2T, una dada que, malgrat tot, encara queda lluny de les més de 15.000 del 1T i 
d’un any enrere. Com és habitual, els britànics, els francesos, els alemanys i els belgues 
són els principals compradors, generalment per raons vacacionals. Després d’aquestes 
nacionalitats, se situen els marroquins i els romanesos, les compres dels quals se 
solen associar a finalitats residencials. Els italians, els suecs, els holandesos i els russos 
completen el top 10 de compradors per nacionalitat.

Compravendes per part d’estrangers per nacionalitat

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

Malgrat que la demanda d’habitatge s’ha 
recuperat amb força des del confinament, 
l’empitjorament de la situació econòmica pot 
tornar a comprometre la demanda d’habitatge 
en els propers mesos

Nombre de compravendes

3  Dades del Col·legi de 
Registradors.
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De cara als propers mesos, preveiem que el ritme de creixement de les compravendes es 
moderarà lleugerament. D’una banda, per l’esgotament de la demanda embassada durant 
el confinament, ja que ja s’han pogut dur a terme la major part de les transaccions que es 
van haver d’ajornar per les restriccions a la mobilitat. I, de l’altra, per l’impacte de la situació 
econòmica sobre la renda bruta disponible de les famílies. Tot i que és important destacar 
que el mercat laboral ha evolucionat de forma molt positiva des del confinament (l’EPA del 
3T 2020 mostra un fort rebot del total d’hores efectives treballades i un increment de l’ús 
del 3% en relació amb el 2T), en els últims mesos, s’observa una reducció de la reactivació 
dels treballadors en ERTO de la primera onada, als quals se sumen els treballadors 
afectats pels ERTO de la segona onada. A CaixaBank Research, preveiem que la taxa d’atur 
augmentarà de manera significativa en el 1T 2021 (fins al 19%), a causa d’un increment 
de la destrucció d’ocupació en els propers mesos. No obstant això, la creació d’ocupació 
hauria de guanyar vigor en el 2T 2021, en especial de cara a l’estiu, sempre que es confirmi 
la nostra hipòtesi que la situació epidemiològica permetrà desenvolupar la temporada 
turística amb relativa normalitat.

Per la seva banda, les condicions financeres continuaran donant suport a la demanda 
d’habitatge. És molt probable que el BCE prolongui en els propers mesos algunes de les 
mesures de política monetària que, amb rapidesa i contundència, va posar en marxa a 
l’inici de la pandèmia (compres d’actius estimades en gairebé 2 bilions d’euros el 2020-
2021, injeccions de liquiditat en condicions molt favorables i relaxament regulador i de 
col·lateral). Un reflex de l’efectivitat de les mesures és que la nova concessió de crèdit 

Els factors que sostenen l’avanç de la demanda 
(essencialment, el creixement sostingut de 
l’ocupació, la recuperació dels salaris i la demanda 
estrangera) continuaran afeblits mentre la situació 
epidemiològica no millori

Previsions de CaixaBank Research per al sector immobiliari espanyol

COMPRAVENDES D’HABITATGE VISATS D’OBRA NOVA PREU DE L’HABITATGE
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Els indicadors d’oferta assenyalen una recuperació  
encara incompleta al sector immobiliari
El sector constructor s’ha vist molt afectat per la crisi del coronavirus i ha trigat més a 
recuperar-se que el conjunt de l’economia, segons les dades de comptabilitat nacional. 
En concret, el valor afegit brut (VAB) de la construcció, en termes reals, va recular el 
17,1% en el primer semestre del 2020, mentre que el PIB va baixar el 12,8% en el mateix 
període. Malgrat que el VAB del sector constructor va repuntar el 22,5% intertrimestral 
en el 3T 2020, encara se situa l’11,0% per sota del nivell registrat un any enrere. Per 
posar la dada en perspectiva, cal tenir en compte que el PIB del conjunt de l’economia 
és el 8,7% inferior al del 3T 2019. D’altra banda, els visats d’obra nova acumulen un 
descens molt significatiu, del 23,6% entre el gener i el setembre del 2020, però mostren 
una recuperació important en relació amb la reculada del 37,2% del segon trimestre. Al 
següent gràfic es pot observar que el nivell de visats assolit fins al setembre del 2020 és 
similar al del 2017, any que es va tancar amb uns 80.000 visats d’obra nova, una xifra que 
coincideix amb la nostra previsió actual de visats d’obra nova per a l’any 2020.

4  Vegeu l’«Encues-
ta sobre préstamos 
bancarios en España: 
octubre de 2020», Banc 
d’Espanya, disponible a 
https://www.bde.es/f/
webbde/SES/Secciones/
Publicaciones/Informes-
BoletinesRevistas/Arti-
culosAnaliticos/20/T4/
descargar/Fich/be2004-
art34.pdf.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Els visats d’obra nova se situen en nivells similars als del 2017
Nombre de visats acumulats al llarg de l’any
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a les llars per a la compra d’habitatge va continuar progressant (el –6,9% interanual en 
l’acumulat del gener a l’octubre, en relació amb la caiguda del 37,3% interanual entre 
el març i el maig). D’altra banda, l’enquesta de préstecs bancaris del 3T mostra un cert 
enduriment en els criteris d’aprovació dels préstecs a les llars per a l’adquisició d’habitatge, 
tot i que les condicions generals dels nous préstecs no reflecteixen canvis.4
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De cara a l’any 2021, preveiem que els visats d’obra nova continuaran creixent de 
forma gradual fins a la xifra de 90.000. D’aquesta manera, la producció d’habitatges 
tornaria a ser coherent amb la creació neta de llars en els 12 últims mesos (xifrada, 
també, en 90.000 per l’EPA). En aquest sentit, és important esmentar que l’INE ha revisat 
substancialment a la baixa les projeccions de creació neta de llars per als propers anys. 
En concret, l’INE preveu que es formaran unes 60.000 llars per any entre el 2021 i el 2025, 
la qual cosa representa menys de la meitat de les 135.000 llars anuals projectades fa dos 
anys. Aquestes projeccions assumeixen uns fluxos d’entrada d’estrangers considerables 
a Espanya, tenint en compte que la previsió és que les llars formades per persones de 
nacionalitat espanyola baixaran al voltant de les 100.000 per any. 

Les dades de mercat laboral al sector de la construcció mostren, en canvi, 
una evolució més positiva  
Les dades de l’EPA mostren que la recuperació de l’ocupació va ser especialment 
intensa al sector de la construcció en el 3T 2020: la taxa interanual va repuntar fins al 
–1,6%, en relació amb el –8,4% registrat en el 2T. En termes efectius, les dades d’hores 
treballades reflecteixen millor l’evolució de l’ocupació. Aquesta informació indica que, 
a la construcció, les hores efectives ja es van situar, en el 3T, una mica per damunt del 
nivell d’un any abans, amb un augment del 0,5%. A més a més, cal destacar que els 
treballadors del sector constructor afectats per un ERTO s’han anat reincorporant al 
mercat laboral: si, a l’abril, representaven el 35,2% dels assalariats de la construcció, a 
l’octubre, aquest percentatge havia baixat fins al 3,4%.5 Els ERTO, per tant, han estat un 
mecanisme altament eficaç per salvaguardar les relacions laborals durant els mesos més 
durs de la pandèmia.

5  Dades d’afiliació 
mitjana del mes.

Treballadors per compte d’altri afectats per ERTO 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
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El preu de l’habitatge es comença a ajustar
L’impacte de la crisi del coronavirus sobre el preu de l’habitatge ha estat, ara com ara, 
relativament moderat, a causa de l’elevada inèrcia dels preus de l’habitatge en els canvis 
de cicle. Segons l’estadística publicada pel Mitma (basada en preus de taxació), el preu de 
l’habitatge va augmentar el 0,6% intertrimestral en el 3T 2020 i va trencar, així, la tendència 
descendent dels dos trimestres anteriors. En termes interanuals, el preu va suavitzar el 
descens (el –1,1% interanual, en relació amb el –1,7% del 2T). D’altra banda, l’indicador de 
preus del Col·legi de Registradors (basat en vendes repetides) va anotar una caiguda del 
0,2% intertrimestral en el 3T 2020. Tot i que, en termes interanuals, continua en positiu (el 
0,8%), aquest indicador mostra una desacceleració clara en relació amb l’avanç del 7,3% 
interanual registrat en el 3T 2019. Per la seva banda, el preu de l’habitatge de l’INE (basat 
en preus de transacció) també va reduir una marxa i va passar d’un creixement del 3,2% 
interanual en el 1T al 2,1% en el 2T, però aquest indicador encara no ha registrat descensos 
en termes intertrimestrals. Les dades de l’INE mostren una evolució més positiva del preu 
de l’habitatge nou que del de segona mà. En concret, el preu de l’habitatge nou va avançar 
el 4,2% interanual en el 2T 2020, mentre que el preu de l’habitatge de segona mà va anotar 
un avanç més tímid, de l’1,8%.

Un altre indicador especialment rellevant en situacions d’elevada incertesa com l’actual és 
el temps que es triga a vendre un habitatge, perquè pot denotar una major dificultat dels 
compradors i dels venedors a l’hora d’acordar el nou preu d’equilibri per a les transaccions. 
En aquest sentit, els diferents indicadors disponibles als portals immobiliaris apunten a un 
cert increment del temps que passa entre la publicació d’un anunci de venda i la data de la 
transacció. Segons les dades d’Idealista, es trigava uns sis mesos a vendre un habitatge 
durant el 3T 2020, gairebé un mes més que un any abans.6

6  Estudi d’Idealista dis-
ponible a https://www.
idealista.com/news/
inmobiliario/vivien-
da/2020/11/10/787808-
dime-donde-vives-y-te-
dire-cuanto-tardaras-en-
vender-tu-casa-ahora
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Així, doncs, malgrat que el descens del preu de l’habitatge ha estat relativament moderat 
fins avui, continuem projectant una correcció una mica més intensa en el tram final del 
2020 i durant la primera meitat del 2021. La reactivació de l’activitat prevista a partir de la 
primavera hauria de donar suport a la recuperació gradual del preu de l’habitatge durant 
la segona meitat del 2021. Així i tot, la profunda crisi econòmica generada per la COVID-19 
farà que la recuperació sigui molt gradual, de manera que no preveiem que s’assoleixin els 
nivells de preus anteriors a la crisi fins a l’any 2024.

El mercat del lloguer se’n ressent més 
Segons els indicadors disponibles a diferents portals immobiliaris, el preu del lloguer ha 
començat a baixar a la majoria de províncies i de municipis d’Espanya, tot i que hi ha 
una elevada heterogeneïtat entre els diferents mercats. Un factor que incideix de manera 
decisiva sobre els preus dels lloguers a determinades zones és l’increment notable de 
l’oferta de pisos de lloguer derivat del transvasament d’habitatges que es destinaven a 
lloguer turístic a curt termini al mercat residencial. Segons un estudi de Fotocasa, el 64% 
dels propietaris de pisos turístics s’han passat al lloguer tradicional.7 Així mateix, s’observa 
un increment en el temps mitjà que es triga a llogar un habitatge, que, segons un estudi 
de Servihabitat,8 ha assolit els 58 dies, gairebé 10 dies més que un any enrere, però lluny 
encara dels 64 dies que es trigava el 2017.

7  Disponible a https://
blogprofesional.fotocasa.
es/el-64-de-los-propie-
tarios-de-pisos-turisti-
cos-se-ha-pasado-al-al-
quiler-residencial-duran-
te-la-pandèmia

8  Disponible a https://
corporate.servihabitat.
com/documents/
uploads/contenido/ 
estudios/Servihabitat-
Trends_MercadoAlqui-
ler_ESP.pdf

El preu de l’habitatge flexiona a la baixa
Variació interanual (%)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Col·legi de Registradors i del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana.
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Previsió del preu de l’habitatge per províncies

CaixaBank Research ha desenvolupat uns nous models de previsió 
del preu de l’habitatge a nivell provincial utilitzant grans quantitats 
d’informació (big data) i aplicant tècniques de machine learning. 
Segons aquests models, el preu de l’habitatge disminuirà a 7 de cada 
10 províncies espanyoles el 2021 i creixerà de forma molt moderada 
a la resta. Comparant les previsions actuals amb les que projectaven 
els models abans de la pandèmia, observem una correcció notable del 
creixement previst en el preu de l’habitatge a un any vista, d’uns 4 p. 
p. de mitjana. Aquesta correcció ha estat més intensa a les províncies 
amb una major concentració urbana i amb una major dependència del 
turisme estranger, tot i que, malgrat això, aquestes zones continuen 
sent les més dinàmiques.

Com evolucionarà  
el preu de l’habitatge a  
les províncies espanyoles  
el 2021?

Big data i machine learning aplicats a la predicció de l’evolució del preu  
de l’habitatge
En aquest article, analitzem les previsions del preu de l’habitatge per al 2021 a nivell 
provincial, obtingudes a partir dels models d’aprenentatge automàtic de la nova eina de 
big data immobiliari de CaixaBank. Aquesta eina combina els milions de dades internes de 
CaixaBank amb fonts externes de dades contrastades. Això permet aplicar algorismes de 
machine learning, que milloren les previsions a mesura que es disposa de més informació. 
Per entrenar els models, s’han utilitzat les sèries històriques del preu de l’habitatge del 
Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, basades en taxacions d’habitatges 
lliures. La major part d’aquestes dades prové de taxacions d’habitatges amb més de 5 anys 
d’antiguitat, de manera que les previsions del preu de l’habitatge que presentem en aquest 
article reflecteixen en gran manera l’evolució del mercat de l’habitatge de segona mà.

Com ha afectat la pandèmia les previsions del preu de l’habitatge?
El mercat immobiliari espanyol ha experimentat un fort ajust de les expectatives sobre 
l’evolució del preu de l’habitatge a conseqüència de la COVID-19. Si comparem la 
distribució dels preus de l’habitatge projectada pels models un any enrere (a l’octubre del 
2019) amb les projeccions més recents (a l’octubre del 2020), observem un desplaçament 
de la distribució dels preus cap a l’esquerra. És a dir, en l’actualitat, els models projecten 
uns preus de l’habitatge significativament inferiors als projectats un any abans.

Informe Sectorial
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En concret, a l’octubre del 2019, els models predeien un augment del preu de l’habitatge a 
un any vista a gairebé totes les províncies, i un augment mitjà del 3,5%. Les pujades més 
grans s’esperaven a les províncies de València (el +7,4%), Navarra (el +6,5%), Saragossa  
(el +6,5%) i Madrid (+6,4%). I només es preveien descensos a quatre províncies: Ciudad 
Real (el –1,4%), Zamora (el –1,3%), Palència (el –0,8%) i Àvila (el –0,3%).

La previsió dels models, a l’octubre del 2020, és que el preu de l’habitatge a un any vista 
baixarà a 7 de cada 10 províncies. No obstant això, els models encara projecten increments 
de preus, tot i que molt més moderats que un any enrere, a gairebé un terç de les 
províncies, entre les quals destaquen Màlaga (el +2,0%) i Madrid (el +0,8%).

Nota: Les previsions es presenten en color blau i vermell per a l’octubre del 2019 i del 2020, respectivament. 
Quan aquestes dues àrees se solapen, es representa amb un color més fosc. 
Font:  CaixaBank Research, a partir de models interns i de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
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Euros per metre quadrat 

Les previsions del preu de l’habitatge han estat revisades a la baixa de for-
ma generalitzada en l’últim any 
Distribucions de la previsió del preu de l’habitatge provincial a 1 any vista (freqüència)

Les previsions del preu de l’habitatge s’han revisat a 
la baixa de forma generalitzada a causa de l’impacte 
de la COVID-19: mentre que, un any enrere, es preveia 
un augment a 9 de cada 10 províncies, en l’actualitat, 
s’espera un descens a 7 de cada 10
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És evident, per tant, que l’ajust de previsions a la baixa en l’últim any ha estat 
generalitzat i molt significatiu. En particular, la previsió del creixement del preu de 
l’habitatge a un any vista s’ha revisat a la baixa en uns 4 p. p. entre l’octubre del 2019  
i l’octubre del 2020.

9  Una província es 
considera rural si més 
del 50% de la població 
viu en municipis rurals 
(municipis de menys 
de 30.000 habitants o 
bé municipis en què la 
densitat de població 
és inferior als 100 habi-
tants/km²). Una provín-
cia es considera urbana 
si menys del 15% de la 
població viu en munici-
pis rurals. Es considera 
que la resta de provín-
cies són intermèdies.

10 Seguint aquest 
criteri, les províncies 
dependents del turisme 
estranger són: Alacant, 
Balears, Barcelona, Giro-
na, Las Palmas, Màlaga, 
Santa Cruz de Tenerife i 
Tarragona.

Quins factors expliquen l’important canvi d’expectatives en el preu  
de l’habitatge?
El major ajust de previsions entre l’octubre del 2019 i l’octubre del 2020 s’ha produït 
a les províncies urbanes.9 Mentre que, fa un any, els models predeien una revaloració 
de l’habitatge del 5% de mitjana a un any vista a les províncies urbanes, en l’actualitat 
prediuen un lleuger descens dels preus entre el 3T 2020 i el 3T 2021 (el –0,2% de mitjana). 
En canvi, les províncies rurals han patit un ajust significativament inferior en les projeccions 
del preu de l’habitatge (uns 3 p. p. en l’últim any). No obstant això, en tractar-se de mercats 
immobiliaris que ja eren molt menys dinàmics abans de la pandèmia (fa un any es 
projectava un increment del preu de l’habitatge de l’1,2% de mitjana a les províncies rurals), 
el canvi d’expectatives ha portat a projectar descensos notables en els preus de l’habitatge 
a la major part de les zones rurals (del –2,0% de mitjana entre el 3T 2020 i el 3T 2021). 

S’observa un patró similar si dividim les províncies en dos grups en funció del grau de 
dependència del turisme estranger. En concret, considerem que una província depèn del 
turisme estranger si més del 10% de la despesa als TPV (terminals de punt de venda) de 
CaixaBank a la província el 2019 es va realitzar amb targetes estrangeres.10 Un cop feta la 
divisió, trobem que la previsió del preu de l’habitatge a les províncies dependents del 
turisme s’ha ajustat notablement en l’últim any: d’un creixement mitjà a un any vista del 
4,7% previst per a l’octubre del 2019 al –0,4% previst en l’actualitat. En canvi, les províncies 
amb menys dependència del turisme han experimentat un reajustament menor de les 
expectatives sobre l’evolució del preu de l’habitatge a un any vista, tot i que encara són les 
províncies en què s’espera un major descens dels preus l’any vinent.

Informe Sectorial
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Zoom a Barcelona i Madrid 
La província de Barcelona i la Comunitat de Madrid concentren una gran part de l’activitat 
immobiliària, i, per aquest motiu, és important analitzar-les amb més detall. Al següent 
gràfic, observem l’evolució del preu de l’habitatge des del 2005, juntament amb les 
previsions del model a l’octubre del 2019 i a l’octubre del 2020. La correcció és evident,  
tal com ho resumim tot seguit:

Les províncies urbanes i les dependents del turisme estranger continuen sent les 
més dinàmiques, tot i que han patit el major ajustament de les previsions 
Variació mitjana del preu de l’habitatge a 1 any vista (%) 

Notes: Una província és considerada rural si més del 50% de la població viu en municipis rurals (municipis de menys de 30.000 habitants o bé munici-
pis en què la densitat de població és inferior a 100 habitants/km²). Una província és considerada urbana si menys del 15% de la població viu en munici-
pis rurals. La resta de les províncies són considerades intermèdies. Una província es classifica com a dependent del turisme estranger si més del 10% 
de la despesa als TPV el 2019 va ser realitzada amb targetes estrangeres. 

Font: CaixaBank Research, a partir de models interns i de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
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- A la província de Barcelona: a l’octubre del 2019, s’esperava un increment del preu del 
5,5%. En l’actualitat, el model prediu un descens en el preu a 1 any vista de l’1,1%. Per 
tant, l’ajust d’expectatives ha estat important (6,6 p. p.).

- A la Comunitat de Madrid: a l’octubre del 2019, s’esperava un increment del preu del 
6,4%. En l’actualitat, el model prediu un augment molt moderat en el preu a 1 any vista, 
del 0,8%. Per tant, l’ajust d’expectatives ha estat una mica inferior al de Barcelona, però 
també significatiu (5,6 p. p.).

Font: CaixaBank Research, a partir de models interns i de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
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Finalment, és interessant observar l’evolució de les previsions mes a mes, per advertir 
com el model va aprenent i recalibrant la previsió a mesura que arriba nova informació. Al 
següent gràfic, s’observa un primer salt en les previsions al març del 2020, amb l’arribada 
de la COVID-19, i un segon salt al juny del 2020, amb la incorporació de la dada del 2T 2020, 
que va presentar la primera caiguda interanual de preus de l'habitatge (la variable objectiu 
dels nostres models de previsió).

Aquests resultats són una mostra de l’elevat potencial que ofereix la combinació del big 
data amb els models d’aprenentatge automàtic per predir l’evolució futura del mercat 
immobiliari espanyol. Una informació especialment rellevant en un context com l’actual, on 
l’elevada incertesa sobre l’evolució de la pandèmia i sobre el seu impacte sobre l’economia 
ens exigeix reavaluar contínuament el nostre escenari de previsions amb la finalitat de 
poder prendre decisions més informades i encertades.

Evolució de la previsió del preu de l’habitatge al desembre del 2020 
Euros per metre quadrat 

Font: CaixaBank Research, a partir de models interns i de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
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Next Generation EU

Al juliol, va cristal·litzar la resposta econòmica europea a la crisi de la COVID-19: 
el Consell Europeu va aprovar el Pla de Recuperació Europeu, l’anomenat 
NGEU, mitjançant el qual la Unió Europea atorgarà fins a 750.000 milions 
d’euros als Estats membres per impulsar la recuperació de l’economia després 
del xoc de la pandèmia. Es tracta d’un acord sense precedents, que podria tenir 
un impacte considerable sobre el sector immobiliari europeu, ja que un dels 
objectius principals de la UE, al qual aquest Pla de Recuperació pretén contribuir 
de manera significativa, consisteix a reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle el 55% el 2030 en relació amb els nivells del 1990. És clar que la 
renovació del parc d’edificis europeu, on es realitza el 40% del consum energètic 
del continent, serà clau per aconseguir aquest objectiu climàtic.

El Pla de Recuperació 
Europeu: una onada verda 
per al sector immobiliari

El funcionament del Pla de Recuperació i el repte climàtic 
L’element principal de l’NGEU, el Mecanisme de Recuperació, atorgarà entre el 2021 i el 
2026 fins a 312.500 milions d’euros en transferències i 360.000 milions en préstecs als 
Estats membres, en funció de la dimensió i de l’impacte de la crisi de la COVID-19 que 
hagin patit. Segons les previsions actuals de la Comissió Europea, s’estima que Espanya 
i Itàlia podrien arribar a rebre uns 60.000 milions d’euros (el 4,8% i el 3,7% del PIB, 
respectivament)11 del Fons de Recuperació; França, uns 30.000 milions (l’1,3% del PIB); 
Portugal, 13.000 milions (el 6,2% del PIB), i Alemanya, uns 20.000 milions (el 0,6% del PIB). 
Per accedir a aquests fons, els països de la UE han d’elaborar Plans de Recuperació 
Nacionals i detallar tant els projectes d’inversió que finançaran amb els fons com 
les reformes que els acompanyaran. Aquests projectes i aquestes reformes hauran de 
contribuir a quatre objectius generals: i) la promoció de la cohesió econòmica, social i 
territorial de la Unió Europea; ii) l’enfortiment de la resiliència econòmica i social; iii) la 
mitigació de l’impacte social i econòmic d’aquesta crisi, i iv) el suport a les transicions 
ecològica i digital. A més a més, cada pla de recuperació i resiliència haurà de destinar un 
mínim del 37% de la despesa a qüestions relacionades amb el clima.12 

El Fons de Recuperació europeu NGEU té  
una dotació elevada i pot ser un revulsiu  
important per renovar el parc d’edificis europeu,  
una condició sine qua non per assolir els 
objectius d’emissions acordats

11 Els 72.000 milions 
que Espanya espera 
rebre de la UE inclouen 
12.500 milions del fons 
REACT-EU. 

12 Per a més detalls, 
vegeu l’article «Tot el 
que sempre ha volgut 
saber sobre el Pla de 
Recuperació europeu, 
però mai no ha gosat 
preguntar», disponible 
a https://www.caixa-
bankresearch.com/ca/
economia-i-mercats/
sector-public/tot-sempre-
ha-volgut-saber-sobre-
pla-recuperacio-europeu-
mai-no-ha
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Renovació del parc d’edificis europeu: un objectiu clau 
La Comissió Europea ha identificat la renovació del parc d’edificis europeu com una de les 
prioritats per a la transició ecològica. Més de 200 milions d’edificis, que representen el 85% 
del parc europeu, van ser construïts abans del 2001, i la majoria no són energèticament 
eficients. Al gràfic següent es pot veure que, a molts països, sobretot a Espanya, encara 
queda molta feina per millorar l’eficiència energètica mitjana del parc d’habitatges. La 
velocitat de renovació actual és massa lenta per complir l’objectiu de la reducció de les 
emissions el 55% el 2030. Segons la Comissió, per assolir el ritme de renovació desitjat, són 
necessaris uns 90.000 milions d’euros per any en inversions públiques i privades europees.

Davant aquesta situació, la Comissió Europea recomana que la renovació del parc 
d’habitatges sigui una de les prioritats dels plans de recuperació nacionals. Aquestes 
renovacions podrien contribuir de manera simultània als dos objectius europeus de 
transició ecològica i de digitalització de l’economia, mitjançant, per exemple, edificis 
«intel·ligents» que poden ser més eficients des d’un punt de vista energètic i que, fins i tot, 
poden produir la seva pròpia energia.

Proporció d’habitatges per grau d’eficiència 
Percentatge del parc nacional d’habitatges per grau d’eficiència EPC (%)

Nota: Bèlgica (1) = Regió flamenca; Bèlgica (2) = Regió valona; Regne Unit (1) = Anglaterra i Gal·les; Regne Unit (2) = Escòcia. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Fons Monetari Internacional.
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En conseqüència, Alemanya, França i Espanya ja han anunciat un seguit de mesures de 
renovació que tenen previst finançar amb els fons europeus. A Alemanya, el Govern ha 
comunicat que incrementaria la dotació del programa de renovació energètica d’edificis, 
dels 1.500 milions d’euros inicials a 2.500 milions, i també ha donat a conèixer la creació 
d’un nou programa, dotat amb 2.000 milions d’euros, per promoure l’adaptació climàtica 
dels edificis municipals. A França, el Pla de Relance inclou 6.700 milions d’euros entre 
el 2021 i el 2022 per renovar habitatges privats, locals de pimes, edificis públics i edificis 
d’habitatge social.

Al següent article, veurem com Espanya utilitzarà els fons europeus per finançar una onada 
de renovació del parc d’edificis espanyol.

Informe Sectorial
1r semestre 2021



20

Rehabilitació i habitatge social 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’economia 
espanyola pot ser un catalitzador important per al sector immobiliari. 
Amb l’ajuda dels fons europeus, el Govern preveu rehabilitar mig 
milió d’habitatges entre el 2021 i el 2023, amb la finalitat de millorar-
ne l’eficiència energètica i contribuir, així, a assolir els objectius de 
descarbonització acordats. D’altra banda, els Pressupostos Generals 
de l’Estat contemplen un increment notable de la dotació destinada 
a augmentar el parc d’habitatge social de lloguer, una política molt 
necessària davant l’agreujament dels problemes d’assequibilitat dels 
lloguers per als grups de població més vulnerables.

NGEU: una oportunitat 
per reactivar el sector 
immobiliari espanyol

Next Generation EU: una oportunitat històrica per a l’economia espanyola 
El Fons de Recuperació Europeu (Next Generation EU) és una oportunitat única per 
modernitzar l’economia espanyola i incrementar-ne el creixement potencial. No en va, 
Espanya rebrà uns 72.000 milions d’euros en transferències no reemborsables entre 
el 2021 i el 2026, una xifra que equival al 5,8% del PIB del 2019.13 Malgrat que el primer 
pagament de la Comissió Europea no s’espera fins a mitjan 2021,14 el Govern preveu 
anticipar fons per accelerar les inversions i espera executar 26.634 milions d’euros el 2021, 
segons ho recull l’avantprojecte dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). Tal com 
veurem, una part important es destinarà a donar suport a la transició ecològica i digital del 
sector immobiliari.

13 Aquesta quantitat 
pot arribar als 140.000 
milions d’euros si in-
cloem els préstecs. Per 
a més detalls, vegeu 
«Next Generation EU: 
una oportunitat d’or per 
a l’economia espanyo-
la», disponible a https://
www.caixabankresearch.
com/ca/economia-i-mer-
cats/sector-public/
next-generation-eu-opor-
tunitat-dor-leconomia-es-
panyola

14 S’espera que la UE 
desemborsi el primer 
tram dels fons, de 6.400 
milions d’euros, en el 
3T 2021.
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NGEU i PGE 2021: una dotació important destinada  
a polítiques d’habitatge
En matèria d’habitatge, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) presentat 
pel Govern espanyol per canalitzar els fons europeus de l’NGEU15 se centra, en especial, 
en el pla de rehabilitació d’habitatges i de regeneració urbana. Aquesta política està 
ben alineada amb els objectius fixats per la Comissió, ja que la renovació del parc 
d’edificis europeu és una de les prioritats clau.16 Així, el PRTR subratlla la importància de 
millorar l’habitabilitat i d’impulsar el sector de la construcció en clau sostenible (millorant 
l’eficiència energètica, impulsant infraestructures verdes i desplegant sostres solars) i 
digital (mitjançant aplicacions intel·ligents en edificis). En concret, el PRTR contempla 
la rehabilitació de 500.000 habitatges entre el 2021 i el 2023. Es tracta d’un objectiu 
ambiciós, molt positiu per al sector si es materialitza, i, com veurem tot seguit, atesa la 
situació actual del parc d’habitatges, l’impacte mediambiental pot ser molt significatiu.

Segons el Ministeri de Política Territorial, en els propers anys, es destinaran 4.500 milions 
d’euros del NGEU (el 6,25% del total de transferències) a la rehabilitació d’habitatges. El 
2021, segons es recull als PGE, es canalitzaran 1.651 milions d’euros a càrrec de l’NGEU 
a finançar polítiques d’habitatge i de foment de l’edificació. Si es materialitza, aquesta 
quantitat representaria més del triple de les partides d’habitatge incloses als PGE durant 
la mitjana dels cinc últims anys, quan oscil·laven entre els 460 i els 510 milions d’euros per 
exercici. A més a més, aquest total representa el 73% del total pressupostat als PGE 2021 
en polítiques d’habitatge (2.253 milions d’euros) i el 6,2% dels esmentats 26.634 milions 
d’euros dels fons europeus NGEU que s’espera executar el 2021.

Al voltant del 6% dels fons europeus NGEU 
es destinaran a la rehabilitació d’habitatges, 
de manera que es triplicarà la inversió 
pública en aquest àmbit

Els PGE 2021 inclouen una dotació pressupostària 
de 2.253 milions d’euros en matèria d’habitatge, 
dels quals 1.651 milions procedeixen dels 
fons europeus i es destinaran a rehabilitació 
d’habitatge i 569 milions es destinaran a polítiques 
socials d’habitatge

15 A l’octubre, el Govern 
va presentar un esbós 
del Pla amb les línies 
mestres. El Pla definitiu 
s’ha de remetre a la 
Comissió Europea abans 
del 30 d’abril del 2021, i 
s’espera que el Consell 
Europeu l’aprovi al juny 
del 2021.

16 Vegeu l’article «El Pla 
de Recuperació Europeu: 
una onada verda per al 
sector immobiliari», en 
aquest mateix Informe 
Sectorial.
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Els 1.651 milions d’euros de fons de l’NGEU el 2021 s’utilitzaran en tres programes: un 
per a la rehabilitació d’entorns residencials (habitatges i barris), gestionat, principalment, 
per les comunitats autònomes mitjançant convenis, per valor de 1.550 milions d’euros; 
un altre centrat en la rehabilitació digital i sostenible d’edificis públics, per valor de 81 
milions, i un últim, dotat amb una partida de 20 milions, per a la rehabilitació del patrimoni 
arquitectònic. D’aquesta manera, malgrat que els fons europeus no finançaran de forma 
directa programes d’habitatge social, permetran alliberar fons per incrementar la dotació 
en aquest àmbit als PGE 2021: la dotació total pressupostada de 2.253 milions d’euros 
per a habitatge inclou 569 milions d’euros per a habitatge social, la qual cosa representa 
un augment del 20% en relació amb els pressupostos anteriors. Aquesta dotació es 
destinarà, principalment, a ajudes al lloguer per a famílies vulnerables i al pla de 20.000 
habitatges per a lloguer social. 

D’altra banda, els PGE contemplen 500 milions d’euros en fons NGEU destinats a 
economia circular, la qual cosa hauria de permetre un millor aprofitament dels recursos i 
un augment de la competitivitat de diversos sectors estratègics. No obstant això, no han 
transcendit els detalls sobre si una part del pressupost es dedicarà, específicament, al 
sector de la construcció. 

El parc d’habitatges a Espanya: envellit i ineficient energèticament
El pla de rehabilitació de l’habitatge és una oportunitat única per impulsar la 
descarbonització del sector immobiliari, però també per pal·liar algunes de les 
problemàtiques actuals de l’habitatge. En particular, a l’envelliment del parc (a Espanya, 
el 50% dels habitatges tenen 40 anys o més), s’afegeix, en termes d’eficiència energètica, 
d’habitabilitat o d’accessibilitat, una variabilitat elevada pel que fa a característiques i a 
prestacions.

Immobiliari
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En alguns casos, aquestes diferències són fruit de la normativa tècnica vigent en el 
moment de la construcció. Per exemple, com ho mostra el següent gràfic, la meitat del 
parc residencial a Espanya va ser construït abans que entrés en vigor la primera normativa 
bàsica d’edificació, el 1980. És a dir, uns 12,8 milions d’habitatges van ser construïts seguint 
normes que regulaven la seguretat de les estructures, però que no contemplaven qüestions 
relatives a l’aïllament tèrmic o al consum energètic.17 Així mateix, el 44% addicional 
d’habitatges (uns 11,4 milions) van ser construïts entre el 1981 i el 2007, abans que entrés 
en vigor el Primer Codi Tècnic d’Edificació, que establia requisits mínims en matèria de 
seguretat, d’habitabilitat i d’eficiència energètica.18 El resultat és que el parc residencial a 
Espanya és, en la seva gran majoria, ineficient des del punt de vista energètic i exigeix 
una actualització profunda per complir els objectius de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle als quals s’ha compromès Espanya.

Espanya té un parc d’habitatges envellit, i 
una gran part va ser construït prestant poca 
atenció a l’eficiència energètica

17 A partir del 1960, es 
van introduir diverses 
ordenances provincials 
que regulaven, tot i 
que ho feien de mane-
ra tímida, l’aïllament 
tèrmic dels habitatges 
protegits. 

18 No obstant això, en 
haver estat construïts 
amb posterioritat a la 
normativa bàsica d’edi-
ficació CT-79, aquests 
habitatges disposen 
d’un cert grau d’aïlla-
ment tèrmic (en façanes 
i en cobertes), la qual 
cosa garanteix un mínim 
de confort tèrmic. A més 
a més, durant aquest 
període, cada vegada 
eren més habituals l’ús 
de fusteries d’alumini 
i la instal·lació de do-
ble vidre en portes i 
finestres, que també 
contribueixen a millorar 
l’aïllament tèrmic de 
l’habitatge.

Abans de 1940 Entre 1941 i 1960 Entre 1961 i 1980 Entre 1981 i 2007 A partir de 2008
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al sector de l’edificació a Espanya (ERESEE, 2020).
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A més a més, una part del parc residencial a Espanya pateix problemàtiques diverses 
que n’afecten l’habitabilitat i la qualitat. Una d’aquestes problemàtiques és la dimensió 
reduïda d’alguns habitatges. En concret, el 13% dels habitatges a Espanya tenen una 
dimensió inferior als 60 m², mentre que el 46% té una superfície entre 61 i 90 m². Les 
rehabilitacions orientades a millorar l’aprofitament de l’espai (com, per exemple, el 
tancament de terrasses) poden ser de gran ajuda a l’hora d’augmentar la superfície útil 
d’aquests habitatges. 

Un altre problema que afecta una part del parc és el mal estat de conservació. En 
particular, prop d’1,8 milions d’habitatges a Espanya (el 7% del total) presenten un estat 
de conservació que pot ser considerat ruïnós, dolent o deficient.19 En termes relatius, 
Espanya se situa lleugerament per darrere de la mitjana de la UE en aquest àmbit, ja que 
el 15% de la població viu en un immoble que presenta problemes de conservació, xifra 
que cal comparar amb el 13% de la UE.20 

Les barreres arquitectòniques i la falta d’accessibilitat, que afecten el 13,2% del parc 
residencial, són altres mancances importants de l’habitatge a Espanya. Així, gairebé 
3,4 milions d’habitatges es troben en edificis de quatre plantes o més i no disposen 
d’ascensor. 

El consum d’energia al sector residencial: no estem tan malament 
Gràcies, en part, a la climatologia, la demanda energètica del sector residencial a Espanya 
és menor que la de la UE, tant en termes absoluts21 com relatius.22 Per tant, aquest menor 
consum energètic comporta, necessàriament, un potencial d’estalvi menor que a altres 
països europeus. Aquest és un aspecte important, ja que un dels arguments a favor de la 
rehabilitació energètica és que els estalvis futurs d’energia que es generen (especialment 
en climatització) poden ser superiors al cost de la inversió/intervenció.23 

Si ens fixem en els usos d’aquest consum energètic per part de les llars espanyoles, 
la major part del consum es destina a calefacció (vegeu el següent gràfic). Així i tot, la 
proporció de consum energètic que Espanya destina a aquesta partida és molt inferior a 
la de la UE: el 42% a Espanya, en relació amb el 64% de la UE.24 

La il·luminació i els electrodomèstics també concentren una bona part del consum 
energètic de les llars, però, en aquest cas, la proporció d’energia consumida és superior a 
la de la UE: el 14% a la UE, en relació amb el 32% a Espanya. Aquest àmbit és clau, ja que 
les llars disposen de més equips i de més electrodomèstics, de manera que és important 
que siguin cada vegada més eficients energèticament per evitar un augment del consum 
elèctric en electrodomèstics.

19 Dades de l’últim cens 
de l’habitatge (2011).

20 Dades d’Eurostat. 

21 El consum mitjà 
anual per llar a Espanya 
és de 9.224,1 kWh per 
habitatge, mentre que 
el consum mitjà a la UE 
és de 16.526 kWh per 
habitatge. S’arriba a 
una conclusió similar si 
es compara el consum 
d’energia en edificis 
residencials per m². 

22 El sector residencial 
representa, aproximada-
ment, el 17% del consum 
d’energia a Espanya, 
percentatge que cal 
comparar amb el 26% a 
la UE, segons les dades 
d’IDAE-MITECO (2018). 

23 Un altre aspecte que 
pot dificultar la capi-
talització dels estalvis 
energètics en un temps 
raonable és l’estructura 
tarifària de l’energia, que, 
a Espanya, consta d’una 
elevada proporció de 
costos fixos vinculats a 
la potència contractada i 
als impostos. 

24 El consum unitari per 
m² en calefacció també 
és molt inferior al de 
la UE.
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Calefacció 42% 

Cuina 8% 

Il·luminació i 
electrodomèstics 32% 

Aigua calenta 
sanitària 17% 

Refrigeració 1% 

Consum d’energia final del sector residencial espanyol desglossat 
per usos (2018)

Font:  CaixaBank Research, a partir de dades de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDEA).

La rehabilitació d’habitatges agafa embranzida gràcies als fons europeus  
Com ja s’ha comentat, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’economia 
espanyola contempla la rehabilitació de 500.000 habitatges entre el 2021 i el 2023. Això 
representa un impuls notable per a les metes contemplades al Pla Nacional Integrat de 
l’Energia i el Clima (PNIEC) 2021-2030,25 que preveu la renovació de l’envoltant tèrmic 
(façanes i cobertes) d’1.200.000 habitatges fins al 2030, procés que s’iniciaria amb 30.000 
habitatges el 2021 i que finalitzaria amb 300.000 habitatges el 2030.26

25 El Pla Nacional In-
tegrat de l’Energia i el 
Clima (PNIEC) 2021-2030 
és un document estratè-
gic elaborat pel Govern 
(a petició de la UE) que 
marca l’estratègia per 
descarbonitzar l’econo-
mia espanyola. 

26 El PNIEC també 
contempla la renovació 
de les instal·lacions 
tèrmiques de calefacció i 
d’aigua calenta sanitària 
de 300.000 habitatges a 
l’any de mitjana.

Els fons europeus donaran suport a la 
renovació del parc d’habitatges espanyol, 
però hi ha certes limitacions que poden 
llastar la velocitat projectada

Per tant, els fons europeus han de permetre una acceleració significativa de la velocitat 
de renovació del parc d’habitatges espanyol. Així i tot, hi ha certs aspectes que poden 
frenar-ne la plena implementació. En primer lloc, l’ambició del PRTR contrasta amb 
el ritme actual de rehabilitació d’habitatges (pròxim als 25.000 habitatges a l’any), de 
manera que, per assolir l’objectiu de rehabilitació de 500.000 habitatges en tres anys, 
caldria multiplicar per sis el ritme actual de rehabilitació fins al 2023.
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En segon lloc, la inversió per millorar l’eficiència energètica de l’habitatge oscil·la entre els 
5.000 i els 10.000 euros per a l’envoltant de l’edifici i entre els 12.000 i els 40.000 euros per 
a actuacions completes,27 un cost elevat per a moltes llars. En aquest sentit, serà clau que 
les ajudes a la rehabilitació arribin també a les llars més afectades i vulnerables i a les 
zones amb més necessitats de rehabilitació. 

En tercer lloc, la voluntat de la població a l’hora de fer obres és, en general, baixa. Segons 
el Baròmetre de l’Habitatge (CIS, 2018), el 87% dels enquestats no tenien previst dur a 
terme millores o reformes al seu habitatge l’any següent (la majoria, de fet, considerava 
que el seu habitatge no ho necessitava). A més a més, els que tenien previst fer obres 
prioritzaven de forma clara les reformes decoratives (com, per exemple, les de la cuina i 
el bany) per damunt de les relacionades amb l’eficiència energètica (com la substitució de 
portes i de finestres). 

A aquest punt s’afegeix també el tipus d’habitatge predominant a Espanya, caracteritzat, 
majoritàriament, per edificis plurifamiliars de tres plantes o més, els quals concentren el 
67% d’habitatges. En aquest sentit, la dificultat més gran a l’hora de prendre decisions 
en comunitats de diversos propietaris pot ser una barrera addicional per dur a terme 
algunes d’aquestes intervencions. 

I, en últim lloc, el nivell de preocupació o de sensibilització de la població sobre l’eficiència 
energètica és relativament menor al relacionat amb altres problemes vinculats a 
l’habitatge. Segons l’últim baròmetre de l’habitatge (CIS, 2018), la preocupació pel confort 
tèrmic (el 35%) és similar a altres preocupacions, com poden ser el soroll i la seguretat 
davant robatoris, i inferior a unes altres, com la falta d’ascensor en alguns habitatges.

27 Inclouen el canvi 
de les instal·lacions de 
climatització i d’aigua 
calenta. Estimacions 
procedents de l’Estratè-
gia a llarg termini per a la 
rehabilitació energètica 
al sector de l’edificació a 
Espanya, Ministeri d’Eco-
nomia (2020).
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En definitiva, la rehabilitació dels habitatges és clau per reduir el consum energètic 
i, de retruc, l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Així i tot, per impulsar les 
rehabilitacions, també és important transmetre el missatge que la renovació de l’habitatge 
és una gran oportunitat per millorar el confort i l’habitabilitat interior de les nostres llars 
-un aspecte que el confinament ha posat especialment de manifest- i per revalorar els 
immobles. D’acord amb això, és primordial orientar els recursos públics disponibles de 
manera convenient per abordar les principals problemàtiques del parc d’habitatge de 
manera conjunta amb la ciutadania.  

Habitatge social de lloguer: la gran tasca pendent
A més de la rehabilitació, una altra de les prioritats de les polítiques d’habitatge 
per als propers anys és l’enfortiment del parc residencial públic destinat al lloguer 
social o assequible. Espanya és un dels països europeus amb un percentatge més 
elevat d’arrendataris que destinen més del 40% dels ingressos a pagar el lloguer, un 
percentatge que evidencia el sobreesforç que representa per a moltes famílies sufragar 
els costos de l’habitatge. Aquest sobreesforç és, a més a més, desproporcionadament 
alt en el cas de les llars amb ingressos baixos i amb joves. Així mateix, la crisi del 
coronavirus ha agreujat els problemes d’assequibilitat dels lloguers, en especial 
entre els grups de població més vulnerables, tal com ho assenyala el Fons Monetari 
Internacional (FMI) en l’últim informe sobre l’economia espanyola.28 En aquest sentit, 
l’FMI recomana augmentar el nombre d’habitatges destinats al lloguer social, ja que 
Espanya té un dels parcs més petits d’Europa: segons dades d’Eurostat, l’habitatge 
social representa el 2,5% del total d’habitatges principals a Espanya, en relació amb 
la mitjana europea, del 9,3%. Per assolir la mitjana europea, farien falta 1,2 milions 
d’habitatges socials addicionals, una xifra que difícilment es pot aconseguir sense la 
col·laboració público-privada.

28 IMF Country Report, 
núm. 20/299, Spain. 
Selected Issues. Dispo-
nible a https://www.
imf.org/-/media/Files/
Publications/CR/2020/
English/1ESPEA2020002.
ashx.
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La manca d’habitatge social de lloguer és deguda a unes polítiques d’habitatge que, 
històricament, han estat orientades a promoure l’habitatge protegit en propietat. Entre 
el 1981 i el 2019, es van acabar a Espanya gairebé 11 milions d’habitatges, dels quals el 
21,6% van ser protegits. Durant aquest mateix període, les llars van créixer en una mica 
menys de 8 milions, de manera que podem concloure que l’habitatge protegit ha cobert, 
aproximadament, les necessitats habitacionals del 30% de les llars espanyoles en les 
últimes quatre dècades, una xifra molt significativa. No obstant això, la major part dels 
habitatges protegits construïts a Espanya van ser destinats al règim de propietat (vegeu el 
gràfic següent), de manera que, al cap d’uns anys, aquests habitatges han passat a adquirir 
la condició d’habitatges lliures al mercat i han perdut, així, el caràcter social amb què van 
ser promoguts.

En les 4 últimes dècades, s’han construït gairebé 2,4 
milions d’habitatges protegits a Espanya, la major 
part en règim de propietat. En conseqüència, el parc 
d’habitatge social de lloguer és molt reduït, al voltant 
d’uns 290.000 habitatges

La promoció d’habitatge social de lloguer ha estat molt limitada a Espanya 
Nombre d’habitatges protegits per règim de tinença 

Nota: dades basades en qualificacions provisionals.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
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La promoció d’habitatge protegit se situa en nivells molt baixos des de l’any 2010 i 
ha afectat més el règim de lloguer. De fet, entre el 2013 i el 2016, aquesta modalitat 
ha estat pràcticament nul·la (mitjana de 368 habitatges), la qual cosa ha afavorit la 
prevalença de l’habitatge protegit en propietat. No obstant això, des de l’any 2017, 
sembla que el lloguer ha recuperat un cert pes relatiu. En concret, l’any 2019, es 
van construir 12.496 habitatges protegits a Espanya, dels quals 2.585 (el 20,7% dels 
habitatges protegits) van ser de lloguer. No obstant això, aquestes xifres són clarament 
insuficients per incrementar de manera significativa el parc d’habitatge social de 
lloguer. 

Segons les estimacions recents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,29 
a Espanya hi ha un parc d’habitatge social de titularitat pública de lloguer situat al 
voltant dels 290.000 habitatges, dels quals 180.000 són de titularitat de les comunitats 
autònomes i 110.000 són de titularitat dels ajuntaments. Aquest parc de 290.000 
habitatges socials de lloguer ofereix cobertura a l’1,6% dels 18,6 milions de llars que 
viuen a Espanya (dades del Qüestionari sobre habitatge social, 2019). 

Reflexions finals
Els fons europeus són una oportunitat històrica per rehabilitar un parc d’habitatges 
envellit i poc eficient des del punt de vista energètic. Aquestes renovacions contribuiran de 
manera simultània als dos objectius europeus de transició ecològica i de digitalització de 
l’economia, per exemple, mitjançant edificis «intel·ligents» més eficients energèticament. 
Així mateix, el fort impacte econòmic i social de la crisi de la COVID-19 ha posat de manifest 
la necessitat de crear un ampli parc públic d’habitatges de lloguer per solucionar la 
carestia actual i per tenir la capacitat de donar una solució habitacional a la població més 
vulnerable. Unes polítiques que haurien d’impulsar una recuperació verda, social i digital.

29  Butlletí especial 
habitatge social, 2020, 
Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Ur-
bana.
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Economia espanyola  
Estabilització progressiva dels indicadors d’activitat a Espanya. Al juny, l’índex PMI del sector manufacturer va pujar 
amb força (10,7 punts) fins a arribar als 49,0 punts. Tot i que encara es tracta d’un registre moderat, denota una millora 
clara en l’activitat econòmica. Així mateix, l’indicador homòleg per al sector serveis va repuntar 22,3 punts i es va situar 
en els 50,2 punts, un registre encoratjador, en situar-se ja per sobre del límit dels 50 punts. Per la seva banda, i davant 
les restriccions imposades a la mobilitat, l’arribada de turistes internacionals i, per tant, la seva despesa van ser nul·les 
al maig. Sens dubte, el sector turístic serà el que més patirà els estralls de la pandèmia. 

Recuperació parcial del mercat laboral espanyol al juny degut principalment a la reactivació d’afiliats en situació 
d’ERTO. Les dades de la Seguretat Social mostren una notable reducció dels empleats en ERTO durant el mes de juny: 
1,17 milions de treballadors completament reactivats. Amb tot, encara continuen en situació d’ERTO total o parcial 
1,83 milions de treballadors, mentre que 1,5 milions d’autònoms estan en cessament d’activitat. Així mateix, la mitjana 
del nombre d’afiliats va augmentar al juny en 68.000 persones fins als 18,62 milions. Aquest augment de l’afiliació és 
modest i el nombre d’afiliats és encara un 4,6% inferior al del juny del 2019. D’altra banda, l’atur registrat va augmentar 
en 5.000 persones al juny fins als 3,86 milions, una xifra un 28% superior a la del juny del 2019.  

Les dades d’execució pressupostària d’Espanya comencen a mostrar l’impacte de la COVID-19. El dèficit de l’Estat ja 
s’ha situat en el 2,9% del PIB al gener-maig de 2020 (un registre 1,6 p. p. superior al del maig del 2019). Aquest 
empitjorament és atribuïble tant a la davallada dels ingressos derivada de la reducció de l’activitat econòmica (–10,6% 
interanual en l’acumulat fins al maig) com a l’augment de les despeses de l’Estat derivades de la pandèmia (+10,8% 
interanual). En la mateixa línia, el dèficit consolidat de les Administracions públiques (excloses les corporacions locals) 
va augmentar fins al 2,1% a l’abril (0,6% a l’abril del 2019). Es tracta d’una tendència que anirà a més en els propers 
mesos davant les mesures fiscals que s’estan duent a terme per mitigar l’impacte de la pandèmia sobre l’activitat 
econòmica. 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), del Ministeri de Transports, del Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social i del Banc d’Espanya.

Notes: 1. Previsions a 1 de desembre del 2020. 2. La mitjana 2000-2007 per a les compravendes d’habitatge correspon al període 2004-2007 i les dades prove-
nen del Mitma. Compravendes de l’INE a partir del 2007. 3. Compravendes d’estrangers segons el Mitma. 4. Les compravendes de segona residència s’estimen 
a partir de les compravendes realitzades en una província diferent de la província de residència del comprador. 5. Les dades de la columna "Previsió 2020" 
corresponen a les dades acumulades fins a l’última disponible del 2020.

Indicadors i previsions
Variació anual (%), llevat que s’indiqui el contrari

Mitjana  
2000-2007

Mitjana  
2008-2014

Mitjana  
2015-2018 Dada 2019 Previsió  

20201
Previsió  

20211

Mercat laboral 
Afiliats total 3,5 -2,4 3,2 2,6 -2,2 1,4

Afiliats a la construcció 6,1 -13,5 5,2 5,1 -1,8 1,1

Construcció d’edificis - -14,4 7,1 6,8 -2,2 1,1

Enginyeria civil - -16,4 0,5 3,4 -1,6 1,6

Act. de construcció especialitzada - -8,9 4,4 4,1 -1,5 1,1

Afiliats en activitats immobiliàries 10,3 2,1 6,4 5,8 -1,4 0,5

Ocupats total (EPA) 4,1 -2,7 2,7 2,3 -3,3 0,0

Ocupats a la construcció (EPA) 6,7 -14,0 4,4 4,6 -3,8 0,2

Taxa de temporalitat a la construcció (%) 57,6 39,6 41,7 40,2 37,1 39,0

Taxa d’atur a la construcció (%) 7,5 22,8 13,1 9,7 11,1 11,0

Finançament (5)

Nombre d’hipoteques 5,8 -20,9 12,2 3,7 -7,6 -

Saldo viu del crèdit per a la compra d’habitatge 14,8 -1,4 -2,5 -1,3 -1,8 -

Noves operacions de crèdit habitatge 17,7 -24,9 16,0 2,3 -6,9 -

Saldo viu del crèdit promotor i construcció 23,6 -12,8 -10,8 -11,8 -5,7 -

Taxa de morositat del crèdit habitatge (%) 0,5 3,5 4,8 3,8 3,5 -

Taxa de morositat del crèdit promotor i construcció (%) 0,5 20,2 23,6 7,7 5,9 -

Ràtios d’accessibilitat 
Preu de l’habitatge (% renda bruta disponible)5 6,5 7,5 6,5 6,9 7,1 -

Esforç teòric (% renda bruta disponible)5 14,2 31,3 29,4 23,0 30,3 -

Rendibilitat del lloguer (%)5 4,5 3,5 4,3 3,9 3,7 -

Indicadors d’activitat 
PIB total 3,4 -1,3 2,8 2,0 -11,4 6,0

VAB construcció 3,1 -9,8 3,3 4,3 -13,7 8,0

Inversió en construcció 5,4 -9,4 5,8 1,7 -16,8 4,0

Inversió en habitatge 5,4 -8,5 11,5 4,1 -20,5 4,8

Inversió en resta de construcció 3,1 -9,8 3,3 -1,5 -11,7 3,1

Visats d’inici d’obra (milers) 642 94 74 106 80 90

Visats d’inici d’obra 2,8 -28,7 26,6 5,5 -24,7 12,5

Certificats de final d’obra (milers) 482 230 51 79 85 90

Certificats de final d’obra 8,3 -34,9 12,5 22,4 7,9 5,9

Confiança al sector de la construcció (nivell)5 13,1 -41,8 -24,1 -7,0 -18,8 -

Demanda d’habitatge
Compravendes2 (milers) 886 388 437 505 404 421

Compravendes2 -0,1 -8,7 13,4 -2,4 -20,0 4,0

Habitatge nou2,5 12,1 -13,4 6,0 1,3 -15,4 -

Habitatge de segona mà2,5 -7,8 -5,0 15,2 -3,2 -23,6 -

Compravendes estrangers3 -22,1 6,7 10,4 0,8 -42,1 38,7

Compravendes segona residència4 -7,6 -7,6 11,6 -2,6 -14,5 7,6

Preus 
Preu de l’habitatge (Mitma) 12,9 -5,7 2,5 3,2 -1,5 -2,0

Preu de l’habitatge (INE) - -6,8 5,8 5,1 -0,5 -2,3

Habitatge nou2 - -5,7 6,3 7,3 4,2 -

Habitatge de segona mà2 - -7,7 5,8 4,7 1,8 -

Preu del sòl 17,5 -8,7 1,5 0,7 -4,8 -0,9

IPC lloguer5 4,3 0,8 0,5 1,5 1,2 -
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