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ALENTIMENT CONTROLAT
El sector s’ha anat desaccelerant el 2019 en un context
d’empitjorament de les perspectives econòmiques. De
cara al 2020, el mercat continuarà evolucionant de manera favorable, tot i que el ritme d’avanç serà més moderat.

EL MERCAT IMMOBILIARI EUROPEU
Des del 2016, els preus de l’habitatge al conjunt de
la UE han augmentat, de mitjana, el 4,6% anual, per
damunt del creixement dels salaris i del PIB. Analitzem quins
factors expliquen aquesta tendència.

LA SEGONA RESIDÈNCIA A ESPANYA
El 14,6% dels habitatges a Espanya són segones residències, i, en algunes províncies, el percentatge supera el 30%. Entendre la seva distribució, gràcies al big data, permet
capturar les dinàmiques més complexes del seu comportament.

LA DIVERGÈNCIA DEL PREU DE L’HABITATGE
Els preus de l’habitatge han crescut amb força a les
grans ciutats i als punts turístics, però, en zones menys
urbanes, la recuperació és més lenta i s’intensifiquen les divergències regionals pel que fa al preu i a l’accessibilitat.

«La vivienda no es solo un bien
inmobiliario, es también una forma de
consolidación espiritual».
MARIO BENEDETTI
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EL MERCAT IMMOBILIARI ESPANYOL EL 2020
Alentiment controlat
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Les segones residències a Espanya: mar o muntanya?
Posseir una segona residència és una pràctica molt arrelada a Espanya.
On es troben? Quin tipus de llars les posseeixen?
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Què passa al mercat immobiliari europeu?
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El preu de l’habitatge ha crescut de forma sincronitzada als països europeus,
en especial a les ciutats.
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TENSIONAMENT DEL MERCAT IMMOBILIARI
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Situació i perspectives

Alentiment controlat
El sector immobiliari espanyol s’ha anat desaccelerant, al llarg del 2019, d’una
forma una mica més intensa del que s'esperava, en un context d’empitjorament
de les perspectives econòmiques. Així i tot, els fonamentals que sustenten la
demanda d’habitatge continuen sent sòlids i no s’observen excessos pel costat
de l’oferta. De cara al 2020, preveiem que el sector continuarà evolucionant
de manera favorable, tot i que el ritme d’avanç tant dels preus com de les
compravendes serà més moderat.
El ritme de creixement del sector immobiliari espanyol s’ha reduït el 2019 en
relació amb els excel·lents registres de l’any anterior
L’alentiment del sector immobiliari és una mica més intens del que es preveia fa
uns mesos. Aquesta conjuntura ens ha dut a revisar a la baixa les previsions de
creixement dels preus de l’habitatge i de les compravendes en relació amb les
que vam publicar a l'Informe Sectorial Immobiliari del mes de juny. Així i tot, és
important destacar que aquesta desacceleració s’ha produït en un context en què
les perspectives de creixement de l’economia espanyola també s’han ressentit. En
concret, les previsions de creixement del PIB de CaixaBank Research han passat
del 2,4% a l’1,9% el 2019 i de l’1,9% a l’1,5% el 2020, per l’impacte del menor creixement mundial, en especial d’algunes economies europees, i per la revisió de les
dades històriques duta a terme per l’INE.

Malgrat l’alentiment que experimenta el
sector immobiliari, la seva evolució el 2020
continuarà sent favorable
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Davant aquest canvi de perspectives, ens hem de preocupar? Per bé que hi ha motius per estar alerta, no s’observen signes d’alarma: els factors que expliquen la desacceleració són principalment externs, i els factors que sostenen l’avanç del sector
immobiliari (essencialment, el creixement sostingut de l’ocupació, la recuperació dels
salaris i unes condicions financeres acomodatícies) continuen sent sòlids, tot i que
perden una mica d’intensitat, com veurem amb més detall tot seguit. A més a més,
cal destacar que la moderació del ritme de creixement dels preus de l’habitatge, amb
avanços més coherents amb la renda disponible de les llars, és un aspecte positiu
perquè el cicle actual sigui més sostenible i durador. Per aquests motius, mantenim
un escenari de creixement moderat del sector immobiliari per a l’any 2020.

Els factors que donen suport a la demanda d’habitatge continuen sent sòlids,
però perden intensitat
Com hem avançat a la secció anterior, l’ocupació continua creixent de manera considerable (les nostres previsions són de 330.000 ocupats més el 2019 i 265.000 el 2020),
malgrat que ho fa significativament per sota de la mitjana registrada entre el 2015 i
el 2018 (500.000 ocupats per any). I, malgrat que es genera menys ocupació, la renda
disponible de les llars continua avançant a un ritme similar al dels anys anteriors
gràcies a la recuperació dels salaris, que creixen lleugerament per damunt del 2%.
D’altra banda, el sector immobiliari també compta amb el suport d’unes condicions
financeres favorables. Si, abans de l’estiu, s’especulava que el BCE podria començar
a apujar els tipus d’interès el 2020, l’empitjorament de l’escenari global ha comportat
un gir de 180 graus de la política monetària. En particular, el BCE ha llançat un nou
programa d’estímuls monetaris, ha dut a terme una nova retallada del tipus depo
fins al –0,50% i ha reprès les compres netes d’actius a un ritme de 20.000 milions
d’euros mensuals. Així, ara tot fa pensar que els tipus d’interès es mantindran molt
baixos durant un període llarg de temps.
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La demanda d’habitatge s’estabilitza en cotes elevades
Després del fort creixement experimentat en els últims anys, la demanda d’habitatge es comença a estabilitzar. Segons les dades de l’INE (basades en el Col·legi de
Registradors), la compravenda d’habitatges va recular el 3,2% interanual entre el
gener i el setembre del 2019, tot i que això és degut, en part, a l’impacte temporal
de la implementació de la nova llei hipotecària que va entrar en vigor al juny (les
compravendes van caure el 9,6% interanual entre el juliol i el setembre). De la mateixa manera, la inversió residencial en termes reals, segons les dades de comptabilitat nacional, va recular el 0,9% intertrimestral en el 3T 2019 (el +1,8% interanual)
i va trencar per primera vegada la tendència ascendent iniciada el 2014. En tot cas,
el volum de compravendes se situa per damunt de les 500.000 unitats anuals, xifra
que representa més de 10 transaccions per cada 1.000 habitants, i per aquest motiu
no és estrany que s’observi una tendència cap a a l’estabilització.
L’estadística publicada pel Ministeri de Foment (elaborada a partir de dades del
Consell General del Notariat) ofereix un desglossament per tipus de comprador.
Durant el primer semestre del 2019, la compravenda d’habitatges va recular el
2,8%, a causa del descens dels compradors espanyols, en especial de les compravendes de segona residència (el –7,5% interanual en el primer semestre).1 Les compravendes per part d’estrangers també es van desaccelerar, però encara continuen
en positiu (el +1,2% interanual en el primer semestre).

1 Lescompravendesdesegona
residència són aquelles en què
el comprador i l’habitatge es
troben en províncies diferents.

D’acord amb el descens de les compravendes, la nova concessió de crèdit a les llars
per a la compra d’habitatge ha baixat lleugerament (el –0,6% interanual en l’acumulat del gener al setembre del 2019). Un descens que s’explica, en part, per unes caigudes superiors al 20% al juny i al juliol, arran del retard d’algunes operacions pels
canvis reguladors, perquè, a l’agost i al setembre, els fluxos de crèdit s’han recuperat
(creixement del 5,3% i del 4,6% interanual, respectivament).

Compravendes d’habitatge en funció del comprador a Espanya
Nombre de compravendes
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Nota: (*) Dades acumulades de quatre trimestres fins al 2T 2019.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Foment.
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Després del fort creixement dels últims anys,
la compravenda d’habitatges s’estabilitza en
els nivells assolits en el passat
Els indicadors d’oferta mostren un creixement encara vigorós
Malgrat que hagi perdut ímpetu al llarg del 2019, el sector de la construcció continua
destacant de manera positiva en relació amb el conjunt de l’economia espanyola.
Així, el valor afegit brut de la construcció, en termes reals, va créixer el 2,4% interanual en el 3T 2019, percentatge que cal comparar amb l’avanç del 6,2% d’un any
enrere. No obstant això, encara creix per damunt del conjunt del PIB (el 2,0%). Per
la seva banda, els visats d’obra nova van créixer un encara notable 8,8% interanual
entre el gener i el setembre del 2019, però mostren una desacceleració important
en comparació amb l’avanç del 24,7% del 2018. A més a més, és important destacar
que no s’observen excessos pel costat de l’oferta: el nivell actual de producció de
nous habitatges (al voltant dels 107.000 habitatges anuals) se situa encara per sota
de la creació neta de llars en els 12 últims mesos (120.000, segons l’EPA) i de la xifra
projectada per l’INE de cara als propers anys (unes 135.000 llars cada any, de mitjana, en el període 2019-2025).

El sector de la construcció ha generat 1
de cada 12 llocs de treball de l’economia
espanyola entre el 4T 2018 i el 3T 2019
Les dades de mercat laboral al sector de la construcció mostren, en canvi,
un alentiment una mica més intens
El nombre d’ocupats a la construcció va créixer el 2,4% interanual en el 3T 2019 (29.700
ocupats més en l’últim any) i va mostrar un alentiment important en comparació amb
l’avanç del 7,4% del mateix període del 2018 (86.000 ocupats). Així i tot, cal destacar que
la contractació a la construcció ha crescut amb més vigor que a la resta de sectors (l’ocupació total va créixer l’1,8% interanual en el 3T 2019).
4
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El sector de la construcció s’alenteix, però creix de manera
significativa per damunt del conjunt de l’economia espanyola
Variació anual (%)
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Nota: * Variació acumulada entre el 1T i el 3T 2019 en relació amb el mateix període de l’any anterior.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

El preu de l’habitatge afluixa el pas
D’acord amb una demanda més continguda, el preu de l’habitatge també s’ha
desaccelerat el 2019. Segons l’estadística publicada pel Ministeri de Foment
(basada en preus de taxació), el preu de l’habitatge va créixer el 3,2% interanual
en el 2T i en el 3T 2019, lleugerament per sota del 4,4% registrat en el primer
trimestre de l’any. 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 6,8% interanual en
el 1T 2019 al 5,3% en el 2T. No obstant això, les diferències regionals continuen
sent molt significatives, tal com ho analitzem de forma detallada a l’article «La
divergència creixent del preu de l’habitatge a Espanya», d’aquest mateix Informe Sectorial. En els propers trimestres, preveiem que el preu de l’habitatge es
continuarà desaccelerant, amb avanços positius al voltant del 3% el 2020. Com
s’ha recollit al començament de l’article, és important destacar que la moderació del creixement dels preus de l’habitatge, amb avanços més coherents amb
la renda disponible de les llars, afavoreix la sostenibilitat de l’actual cicle expansiu del sector immobiliari.
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Evolució del preu de l’habitatge a Espanya
Variació interanual (%)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE i del Ministeri de Foment.

Accessibilitat a l’habitatge i sostenibilitat del sector
La moderació del ritme d’avanç del preu de l’habitatge, el creixement de la renda
disponible de les llars i unes condicions financeres favorables ajudaran a mantenir les ràtios d’accessibilitat a l’habitatge i d’esforç en costes similars a les actuals.
Segons el Banc d’Espanya, aquestes ràtios van baixar lleugerament en el segon trimestre i van trencar, així, la tendència ascendent iniciada el 2015. En concret, la ràtio
d’accessibilitat (anys de renda per comprar un habitatge) va ser de 7,49 en el 2T 2019
(en relació amb els 7,51 en el 1T 2019) i la ràtio d’esforç (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) va ser del 33,3% en
el 2T 2019 (en relació amb el 33,5% en el 1T 2019).
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Demanda d’habitatge

Les segones residències a
Espanya: mar o muntanya?
Posseir una segona residència és una pràctica molt arrelada a Espanya.
El 14,6% dels habitatges espanyols són propietaris d’una segona residència,
i aquest percentatge, fins i tot, arriba a superar el 30% en algunes províncies.
On es localitzen? Quin tipus de llars les posseeixen? Entendre la distribució
en el territori en relació amb el lloc de residència habitual de la llar és un aspecte valuós a l’hora d’analitzar el comportament del mercat immobiliari a nivell local. Una vegada més, el big data permet tractar la informació capturant
dinàmiques més complexes que les que recullen les tècniques tradicionals.
Gaudir d’un segon habitatge per passar els caps de setmana, les vacances o llargues
temporades a l’any després de l’esperada jubilació, ja sigui a la platja, al camp o al
poble d’origen, és un dels somnis de moltes famílies espanyoles. Es tracta d’un costum molt arrelat si ens comparem amb altres països del nostre entorn: el 14,3% de
les llars espanyoles tenen una segona residència per a ús personal, el doble que a
França (el 6,4%) o a Itàlia (el 7,5%).1
Una segona residència no solament permet gaudir dels serveis de l’habitatge (consum), sinó que, en tractar-se, també, d’una inversió, contribueix a l’acumulació de
riquesa de les llars, un aspecte que pot ser molt profitós de cara a la jubilació. D’altra
banda, la demanda de segones residències condiciona les dinàmiques del mercat
immobiliari a les zones que presenten una concentració elevada d’aquesta tipologia
d’habitatge. Tot seguit, analitzem la prevalença de segones residències a Espanya,
les característiques de les llars que les han adquirit i la seva distribució territorial.

1 Dades de l’European
Household Finance and Consumption Survey (primera
onada), elaborada pel BCE. Les
dades corresponen al 2010,
llevat d’Espanya (2008-2009) i
de Grècia (2009). Es considera
que una llar té una segona
residència si posseeix un
habitatge diferent al principal
i l’utilitza durant les vacances
o per a un altre ús privat de la
llar. No es consideren segones
residències els habitatges
comprats només com a inversió i que se solen destinar
al lloguer (buy-to-let), ja que
són l’habitatge principal d’una
altra llar.
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Quins països europeus tenen més segones residències?
(% de llars propietàries d’un segon habitatge per a ús personal)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’European Household Finance and Consumption Survey (primera onada).

Quantes segones residències hi ha a Espanya?
El mercat de segones residències va començar a florir durant les dècades dels setanta i dels vuitanta, coincidint amb un augment notable del nivell de vida de la classe
mitjana, de les fortes migracions de treballadors del camp cap a la ciutat (els habitatges al poble d’origen passaven a ser segones residències) i d’una major obertura de
l’economia espanyola (una gran part de segones residències van ser adquirides per
estrangers).
En els últims temps, l’augment de la urbanització, l’increment del temps que dediquem a l’oci i la millora de les comunicacions han contribuït a l’auge de les segones
residències a les àrees d’influència de les grans ciutats, en especial a Madrid i a Barcelona, però també en zones de gran atractiu turístic (destinacions de platja, majoritàriament, i també algunes destinacions de muntanya).

A Espanya hi ha 3,7 milions de segones
residències, xifra que representa el 14,6%
del parc total d’habitatges2

2 Dades del cens d’habitatges
(2011). Es classifiquen tots els
habitatges del territori nacional
en principals, secundaris o
buits. No té en compte el país
de residència del propietari
de l’habitatge, de manera que
s’inclouen els habitatges que
són propietat de no residents.
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Evolució de les segones residències a Espanya
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del cens d’habitatges (INE).

L’edat, la situació econòmica de la llar i el PIB per capita
de la província de residència són els principals factors que
incideixen en la decisió d’adquirir una segona residència:
per exemple, 1 de cada 5 llars de Madrid compta amb una
segona residència, xifra que cal comparar amb 1 de cada
20 llars de Cadis o de Badajoz
Quin tipus de llars sol tenir una segona residència?
Per analitzar les característiques de les llars que tenen una segona residència, recorrem al cens de llars de l’any 2011. En concret, es pregunta a la persona de referència
de la llar si passa més de 14 nits a l’any en un segon municipi i, en cas afirmatiu, sobre la disponibilitat d’habitatge en aquest municipi.3 La llar que gaudeix de l’habitatge no ha de ser-ne, necessàriament, la propietària, tot i que aquesta sol ser la forma
de tinença més habitual de les segones residències a Espanya.4 Doncs bé, segons
aquesta font de dades, l’11,7% de les llars espanyoles tenen una segona residència.
L’edat de la persona de referència de la llar és un dels principals factors que determina la tinença d’una segona residència. De fet, s’observa un marcat cicle vital: a partir
dels 35-40 anys, augmenta de forma gradual la proporció de llars amb una segona
residència, fins a assolir al voltant del 20% de les llars prop de l’edat de jubilació
(65 anys). De llavors ençà, el percentatge de llars amb una segona residència es va
reduint de forma una mica intensa. El cens del 2001 mostra un patró similar, la qual
cosa ens indica la importància del cicle vital en la decisió de comprar una segona
residència, tot i que també s’observa que la generació que tenia entre 60 i 70 anys
el 2011 (entre 50 i 60 el 2001) presenta una propensió elevada a posseir una segona

3 El cens de llars fa referència
a persones que resideixen
de forma habitual en un
habitatge familiar en territori
nacional, i, en conseqüència,
no s’inclouen els no residents
tot i que tinguin una segona
residència a Espanya. A l’Informe Sectorial Immobiliari,
del segon semestre del 2019,
vam dedicar l’article «L’auge
de les compres d’habitatge per
part d’estrangers a Espanya»
a analitzar les compravendes
d’estrangers.
4 El 91,5% de les llars
espanyoles amb una segona
residència la tenen en
propietat, segons el cens
d’habitatges del 2001 (dada
no disponible per al 2011).
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residència. En canvi, les noves generacions solen tenir menys segones residències
que les generacions anteriors en la seva mateixa franja d’edat. Així, segons les dades
internes de CaixaBank, l’edat mitjana en què s’adquireix una segona residència ha
augmentat de 41,6 anys el 2009 a 47,6 anys el 2019,5 un fet que, possiblement, reflecteix la major dificultat econòmica que pateixen els joves adults en l’actualitat, així
com un canvi de preferències pel que fa a l’oci (visitar altres llocs, i no estiuejar en un
mateix lloc, per exemple) i a l’ús enfront de la propietat.

5 Edat mitjana de les persones físiques en l’any en què
van contractar una hipoteca
per adquirir una segona residència.

Llars espanyoles amb una segona residència
en funció de l’edat i del nivell educatiu
(% sobre el total de llars)
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0%
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formal
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del cens de llars del 2001 i del 2011 (INE).

La situació econòmica de les llars és, sense cap mena de dubte, un altre factor molt
rellevant, perquè, generalment, les llars adquireixen primer la residència principal i,
només quan tenen prou folgança econòmica, opten per un segon habitatge. Malgrat
que el cens no recull dades sobre els ingressos familiars, recorrem al nivell educatiu
com una aproximació de la renda. Al gràfic anterior, s’observa que la proporció de
llars amb una segona residència augmenta amb el nivell educatiu: només el 7% de
les llars que no tenen educació formal tenen una segona residència, en relació amb
el 20%-25% que ha cursat un màster o un doctorat.
D’altra banda, a nivell provincial, també s’observa una clara relació positiva entre
el PIB per capita i el percentatge de llars amb una segona residència (ja sigui a la
província on resideixen de forma habitual o en una altra). Destaca Madrid, la segona
província en termes de PIB per capita i on el 21,1% de les llars tenen una segona residència (el 91% d’elles en una altra província). En canvi, només al voltant del 5% dels
residents a Cadis o a Badajoz (províncies amb un PIB per capita més baix) tenen una
segona residència.
10
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Relació positiva entre el PIB per capita i la proporció de llars
amb una segona residència a Espanya
(% de llars amb una segona residència)
25%

(% de llars amb una segona residència)
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15%
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29.000

31.000

33.000

35.000
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Nota: Cada punt al gràfic representa una província. Dades del 2011.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del cens de llars del 2011 i de la comptabilitat regional (INE).

On estan situades les segones residències?
La major part de les segones residències estan situades a la costa mediterrània.
Alacant és la província que concentra un major nombre de segones residències
(326.705 habitatges, el 8,9% del total nacional), la qual cosa posa en relleu la preponderància de la Costa Blanca com a destinació turística, tant internacional com domèstica.6 A una certa distància, se situen València (223.885 habitatges, el 6,1% del total) i
Màlaga (170.438 habitatges, el 4,6% del total).

6 Dades procedents del cens
d’habitatge que, com ja s’ha
comentat, no permeten distingir la nacionalitat del propietari
de l’habitatge.

Altres províncies costaneres, com Girona, Tarragona, Múrcia, Castelló o Cadis, també
ocupen un lloc destacat en el rànquing de segones residències. En canvi, sorprèn
l’absència de les Canàries i de les Illes Balears al capdavant de la classificació. Possiblement, la seva insularitat i el major cost de transport des de la península expliquen
que la major part de turistes que visiten aquestes destinacions optin pels allotjaments turístics, en lloc de disposar d’una segona residència als arxipèlags.
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A més de la costa, les segones residències abunden en províncies interiors. Àvila,
Terol, Sòria, Segòvia, Conca i Guadalajara són les sis províncies amb un major pes
de les segones residències sobre el parc d’habitatges provincial, totes elles amb un
percentatge que supera el 30% (més del doble que la mitjana nacional, del 14,6%).
Possiblement, l’origen de moltes d’aquestes segones residències és el fenomen migratori del camp a la ciutat esmentat més amunt.
A l’altre extrem de la distribució, trobem les províncies amb un major grau d’urbanització (Barcelona, Madrid, Sevilla, Biscaia, Àlaba i Guipúscoa). En totes elles, el pes
de les segones residències és inferior al 7%, ja que la major part dels habitatges en
aquestes províncies són de primera residència.
A nivell municipal, les dades del cens mostren que, a mesura que disminueix la dimensió del municipi, el percentatge d’habitatges secundaris en relació amb el total
sol ser superior. Els cinc municipis amb una dimensió superior a 2.000 habitants
i amb un major percentatge d’habitatges secundaris són Noja (Cantàbria), amb el
91%; Daimús (València), amb el 76%; Llançà (Girona), amb el 73,9%; Los Alcázares
(Múrcia), amb el 68,9%, i Canet d’en Berenguer (València), amb el 68,5%.

Si es creuen les dades del lloc de residència
habitual de la llar i la localització de la seva
segona residència, es pot observar l’àrea
d’influència de cada localització, un aspecte
molt interessant per analitzar les dinàmiques
del mercat immobiliari local
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D’on procedeixen les llars que tenen una segona residència
en una determinada província?
Les dades del cens de les llars permeten creuar el lloc de residència habitual de la
llar amb la localització de la seva segona residència. D’aquesta manera, podem
classificar el mercat de les segones residències de cada província en funció del
grau de concentració (o de diversificació) de la procedència de les llars.
Màlaga és una destinació molt diversificada. De fet, hi tenen un segon habitatge
residents de totes les províncies espanyoles, començant pels madrilenys (el 24%),
pels malaguenys (el 19%), pels cordovesos (el 12%) i pels sevillans (el 6,7%). En
canvi, Girona, Àvila, Toledo, Segòvia i Santa Cruz de Tenerife són destinacions molt
concentrades; és a dir, les llars que tenen una segona residència en aquestes destinacions procedeixen d’unes poques províncies. Girona és la destinació més concentrada de totes per l’elevada presència de barcelonins (el 75% del total).

De quina província procedeixen les persones amb una segona residència a...?
Màlaga

Màlaga

Girona

Burgos 0,8%

Burgos 0,8%

Saragossa 0,5%
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Àlaba 1,0%

Àlaba 1,0%
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Lleida 0,9%

Guipúscoa 1,1%

Guipúscoa 1,1%

Madrid 1,8%

Madrid 1,8%

Badajoz 1,1%

Badajoz 1,1%

Melilla 1,5%

Melilla 1,5%

Girona 17,2%

Girona 17,2%

Ceuta 1,9%

Ceuta 1,9%

Cadis 2,2%

Cadis 2,2%
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Barcelona 3,2%
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Jaén 4,9%

Jaén 4,9%

Sevilla 6,7%

Sevilla 6,7%

Madrid 24,5%

Girona

Madrid 24,5%

Barcelona 75,0%

Màlaga 19,4%

Còrdova 12,1%

Barcelona 75,0%

Màlaga 19,4%

Còrdova 12,1%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del cens de llars del 2011 (INE).
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Quines són les destinacions preferides en funció de la procedència de la llar?
Les mateixes dades, observades des d’una altra perspectiva, permeten analitzar
les destinacions preferides en funció del lloc de procedència de la llar. Així, els
residents a Madrid, a Barcelona i a les tres províncies basques són els que trien
les destinacions més diversificades i tenen les segones residències repartides en
moltes províncies. En canvi, els residents a Huelva o a Castelló són els que tenen
les segones residències més concentrades, perquè gairebé el 70% de les llars amb
una segona residència la tenen a la mateixa província en què resideixen.

Zoom a Madrid i a Barcelona
Un esment especial mereixen els casos de Madrid i de Barcelona, perquè els
seus residents copen un terç de les segones residències a Espanya (el 22% els
madrilenys i el 12% els barcelonins), i, com ja s’ha esmentat, estan molt diversificades en tot el territori nacional. Les dades del cens, però, no permeten aprofundir més enllà de les províncies i dels municipis més grans (de més de 20.000
habitants). Es tracta d’una limitació important, ja que les segones residències es
troben sovint en municipis petits (el 80% de les segones residències es concentren en municipis de menys de 20.000 habitants i més del 40%, en municipis de
menys de 1.000 habitants).
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On tenen les segones residències els residents
a la província de Barcelona?

Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.

Les dades internes de CaixaBank sobre les hipoteques concedides per a la
compra d’una segona residència ofereixen una major granularitat. Els següents
mapes mostren la localització de les segones residències de persones residents
a les províncies de Barcelona i de Madrid. S’observa que la distribució geogràfica de les segones residències dista molt de ser uniforme i que, a més a més,
varia de forma considerable en funció del lloc de residència del comprador. Per
exemple, els barcelonins tenen moltes de les segones residències a Catalunya
(a la Costa Brava, a la Costa Daurada i a la comarca de la Cerdanya), però també
en pobles d’Andalusia i d’Extremadura. En canvi, els madrilenys tenen segones
residències més repartides en el territori nacional, amb especial concentració a
la sierra i a la costa llevantina.

15

IS Immobiliari 1/2020 cat ok JMindd.indd 15

19/12/19 17:32

Immobiliari
On tenen les segones residències els residents
a la província de Madrid?

Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.

Per tant, l’«àrea d’influència» d’una determinada localització pot ser molt àmplia. Això té implicacions per al mercat immobiliari local, ja que les característiques dels demandants d’un habitatge secundari poden ser molt diferents de les
dels residents en aquesta zona, per exemple, pel que fa a les preferències o al
poder adquisitiu. En aquest sentit, les anàlisis amb big data permeten tractar de
manera sistemàtica aquesta informació i incorporar-la en els models de previsió
del preu de l’habitatge o del nombre de transaccions a nivell granular i capturen, així, dinàmiques més complexes que les que es poden modelitzar amb les
tècniques tradicionals.
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Preus de l’habitatge a Europa

Què passa al
mercat immobiliari
europeu?
El mercat immobiliari europeu acumula uns quants anys avançant a bon
ritme. Una bona prova d’això és que, des del començament del 2016, els
preus de l’habitatge al conjunt de la UE han augmentat, de mitjana, el 4,6%
anual, per damunt del creixement dels salaris i del PIB, en termes nominals.
Aquesta senda alcista s’observa de manera generalitzada tant per països
com a les grans ciutats. En aquest article, analitzem quins factors expliquen
aquesta tendència i si presenta algun risc.
Els preus de l’habitatge mantenen una clara trajectòria a l’alça a tots els països
europeus (llevat d’Itàlia) i, a la majoria, se situen ja per damunt del nivell assolit
abans de la crisi. En alguns països, a més a més, els preus residencials avancen
a un ritme molt superior al de la mitjana de la UE. Aquest és el cas d’Hongria i
de Portugal, entre d’altres, amb creixements superiors al 9,0% interanual de
mitjana des del 2016.

Els preus de l’habitatge han augmentat de manera notable als països europeus
Variació acumulada entre el 1T 2016 i el 2T 2019 (%)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.
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Quins factors expliquen el creixement sincronitzat dels preus de l’habitatge?
En part, aquest moviment a l’alça dels preus residencials a Europa és fruit d’una recuperació econòmica sincronitzada. Així, al conjunt de la UE, la recuperació va arribar
el 2013 i va anar guanyant fermesa, en especial, a partir del 2016, quan el creixement
es va accelerar a la majoria d’Estats membres. El dinamisme de l’activitat econòmica
ha anat acompanyat d’un augment notable de l’ocupació: la taxa d’atur mitjana per
al conjunt de la UE es va reduir de l’11% del començament del 2013 al 6,3% en el 3T
2019. D’aquesta manera, la bona evolució del mercat laboral i les perspectives econòmiques favorables s’han traduït en un augment de la renda disponible de les llars i
en una major confiança dels consumidors. El reforç i la reestructuració del sector
bancari a molts països europeus també han jugat un paper important, ja que han
contribuït a millorar la disponibilitat de crèdit per a les llars. Tot plegat ha servit per
donar suport a la demanda d’habitatge com a bé residencial, i això, al seu torn, ha
donat suport a l’alça dels preus als diferents mercats residencials europeus.

El creixement sincronitzat del preu de l’habitatge
a la UE s’explica tant per raons econòmiques com
financeres: la recuperació econòmica i unes condicions
financeres acomodatícies, entre altres factors, han
donat suport a la demanda d’habitatge com a bé
residencial i d’inversió
D’altra banda, l’entorn de condicions financeres acomodatícies propiciat pels estímuls monetaris dels bancs centrals de les principals economies avançades també ha
contribuït a l’alça sincronitzada del preu de l’habitatge.1 Primer, perquè s’ha traduït en
una reducció generalitzada dels costos de finançament fins a nivells històricament
baixos.2 Per exemple, a la zona de l’euro, el tipus d’interès mitjà sobre el saldo viu del
crèdit hipotecari es va situar en el 2,0% en el 3T 2019, percentatge que cal comparar
amb el 5% en els anys previs a la crisi financera. I, segon, perquè l’entorn de tipus
d’interès baixos pressiona a la baixa el retorn de la renda fixa i d’alguns productes
financers d’estalvi i, en conseqüència, estimula la demanda d’habitatge com a bé
d’inversió. Una mostra d’això és que els inversors internacionals i institucionals, que
busquen una rendibilitat més alta, han incrementat la participació en determinats
mercats immobiliaris (inclòs el de l’habitatge residencial) en els últims anys.3
En aquest sentit, una anàlisi de l’FMI mostra que la tendència dels preus de l’habitatge de diferents mercats a moure’s alhora i en la mateixa direcció (en especial
a les economies avançades) és cada vegada més intensa a causa de factors financers (relaxament de les condicions financeres globals i una major integració financera).4 En concret, en l’actualitat, aquests factors expliquen el 30% del creixement del preu de l’habitatge a moltes economies avançades, molt per damunt del
10% que explicaven el 1971.5

1 FMI (abril del 2018), «Global Financial Stability Report.
Chapter 3: House price synchronization: what role for
financial factors?».
2 Les condicions financeres
globals (les dels principals
centres financers del món) se
solen transmetre a través dels
fluxos de capital. Així, aquests
fluxos poden afectar la disponibilitat de crèdit i els tipus
d’interès de crèdit hipotecari
al país receptor (independentment de si aquests fluxos van
dirigits o no a inversions immobiliàries). Vegeu Bernanke,
B. S. et al. (2011), «International
Capital Flows and the Returns
to Safe Assets in the United
States, 2003-2007», Federal
Reserve Board.
3 Hekwolter, M. of Hekhuis,
Nijskens, R. i Heeringa, W.
(2017), «The Housing Market
in Major Dutch Cities», Netherlands Central Bank.
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I a les ciutats?
Tant el moviment alcista dels preus immobiliaris com el fenomen de sincronització
dels mercats de l’habitatge són encara més intensos a les principals ciutats de les
economies avançades. En el cas d’Europa, això es posa especialment de manifest
quan es compara el preu de l’habitatge a les grans urbs amb el preu mitjà de l’habitatge a la resta de les ciutats de cada país (vegeu el següent gràfic).

El repunt del preu de l’habitatge ha estat especialment
intens a les grans ciutats, a causa de la tendència a una
major urbanització, de la major presència d’inversors
internacionals i del relaxament de les condicions
financeres globals

4 Altres causes de la major
sincronització dels preus de
l’habitatge inclouen diverses
consideracions pel costat de
l’oferta (com els costos de
construcció) i pel costat de la
demanda (com la demografia i
el sistema impositiu).
5 Vegeu FMI (abril 2018),
«Global Financial Stability
Report».

El preu de l’habitatge a les grans ciutats sol ser superior a la mitjana nacional
Ràtio del preu de l’habitatge a les grans ciutats en relació amb la mitjana nacional de ciutats
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Numbeo.

El creixement més intens del preu de l’habitatge a les grans ciutats en relació amb
la mitjana nacional és el reflex d’una tendència generalitzada cap a una major urbanització. Un factor que ha estat i que continuarà sent un revulsiu important per
a la demanda d’immobles residencials a les ciutats, en especial en aquelles més
dinàmiques i més amb capacitat d’atracció de talent.6

6 Segons les projeccions de
les Nacions Unides, mentre
que, el 1950, dues terceres
parts de la població mundial
eren rurals, el 2050, dues terceres parts seran urbanes.
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D’altra banda, aquest fenomen també respon al fet que les grans ciutats són focus
importants d’atracció de la inversió. Dins el sector immobiliari, per exemple, les ciutats solen ser submercats amb una liquiditat més alta i amb unes perspectives futures
una mica menys incertes. Així mateix, les ciutats també són atractives des del punt
de vista inversor per altres motius, com una ubicació privilegiada o un interès turístic
elevat. A més a més, en algunes zones determinades, factors idiosincràtics, com els
sistemes legal i impositiu, poden jugar un paper important en l’entrada d’inversors
estrangers.
A aquests elements, que podríem anomenar «tradicionals», s’han afegit, en els últims
anys, alguns dels factors que ja hem esmentat a l’apartat anterior i que expliquen la
major sincronització dels mercats de l’habitatge: el relaxament de les condicions
financeres globals i la major presència d’inversors internacionals. Aquests factors
són especialment rellevants a les grans ciutats més obertes a fluxos de capital internacional, bé per la seva integració amb els mercats financers globals, bé pel seu atractiu
per a inversors que busquen una rendibilitat més elevada.7

7 A més a més, a l’informe
de l’FMI esmentat més amunt,
es mostra que el paper que
juguen les condicions financeres globals en la sincronització
dels preus de l’habitatge és
considerablement superior
en presència de restriccions
reguladores i físiques a l’oferta
d’habitatge.

Hi ha riscos?
L’evolució recent dels preus de l’habitatge a diverses zones d’Europa pot suscitar una certa preocupació. En aquest sentit, un primer pas per avaluar si els
preus de l’habitatge són massa alts i per detectar tensions al mercat és relacionar els preus amb altres indicadors que mostrin la capacitat de compra de la
demanda domèstica.
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En aquest sentit, els principals indicadors d’accessibilitat a l’habitatge no mostren,
en general, signes de tensionament per a la població local, tot i que sí en alguns
casos particulars. Per exemple, la proporció de llars europees que destinen més del
40% de la renda disponible a cobrir els costos de l’habitatge –un indicador comú
d’accessibilitat– es va situar, al final del 2018, en el 9,9%, un nivell per sota de la
mitjana del 2007 (l’11,0%). Així i tot, aquest indicador sí que alerta d’una certa sobrecàrrega a Dinamarca, a Alemanya i al Regne Unit. Per la seva banda, la ràtio
d’accessibilitat (preu de l’habitatge en relació amb la renda disponible de les llars)
per al conjunt de la zona de l’euro se situa lleugerament per damunt de la seva
mitjana històrica,8 tot i que s’observa una certa heterogeneïtat entre països. En
particular, en alguns països (com Bèlgica, els Països Baixos i Àustria), els preus residencials se situen en nivells pròxims al màxim històric i la capacitat d’accessibilitat
a l’habitatge és especialment baixa (vegeu la següent taula).

8 Mitjana entre el 1980
i el 2019.

Mapa de riscos del mercat immobiliari europeu

Inversió
residencial *

Crèdit hipotecari
(% del PIB)

Crèdit hipotecari
(variació internanual,
en %, 3T 2019)

Endeutament de les
llars (% del PIB)

Indicador d’accessibilitat
(% de les llars que destinen
més del 40% de la renda a
habitatge)

Situació de les llars

Ràtio de preus sobre
lloguer (ciutats)

Índex de preus
sobre lloguer *

Ràtio de preus sobre
renda (ciutats)

Índex de preus
sobre renda *

Variació en preus de
l’habitatge (acumulat
des del 2016)

Valoració a nivell país

Alemanya

22,1

95,3

9,5

101,7

30,1

14,2

54,0

5,3

37,6

107,6

Àustria

18,7

129,9

10,9

115,9

29,6

6,8

49,5

5,5

29,2

97,7

Països Baixos

28,2

130,7

7,4

125,3

18,3

9,4

101,5

2,7

61,2

97,0

Itàlia

-0,8

90,0

9,7

91,1

23,5

8,2

41,5

1,5

21,7

87,3

Espanya

21,0

125,2

9,5

141,3

21,0

8,9

58,4

-1,4

41,6

77,9

Portugal1

36,5

103,9

13,3

100,8

18,5

5,7

66,2

0,1

44,8

61,6

França

10,0

121,1

13,0

136,0

36,5

4,7

60,6

5,9

45,3

101,2

Regne Unit

11,6

123,2

9,9

149,7

26,4

12,4

85,3

3,7

58,3

112,7

Suècia

9,1

135,9

9,4

170,4

30,9

8,3

88,0

1,3

67,2

142,2

Finlàndia

4,6

94,3

7,9

113,3

26,0

4,3

65,7

2,2

41,8

121,5

Dinamarca

15,5

127,3

7,4

109,8

24,4

14,7

114,9

1,7

98,9

100,4

Bèlgica

11,5

136,5

6,9

150,3

19,9

8,6

61,9

6,6

35,7

102,9

Irlanda

28,9

112,4

7,4

142,4

14,7

4,5

40,4

-1,0

22,7

40,7

1

Nota: (*) Divergència en relació amb la mitjana a llarg termini del país (100 = mitjana a llarg termini).
(1) Es disposa de dades per al 1995-2019 (Portugal) i per al 2000-2015 (Àustria), de manera que la
mitjana a llarg termini pot estar lleugerament sobrevalorada.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’OCDE, de Numbeo, d’Eurostat i del BCE.
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Els principals indicadors d’accessibilitat a
l’habitatge no alerten de tensions generalitzades
al sector immobiliari europeu, llevat d’alguns
casos particulars, com els Països Baixos, Àustria,
Dinamarca i Bèlgica
Un altre indicador de referència per avaluar la situació financera en què es troben
les llars és el nivell d’endeutament. En aquest sentit, l’endeutament de les llars se
situa en nivells còmodes per al conjunt de la zona de l’euro (el 57,8% del PIB). Així i tot,
alguns països europeus, com els Països Baixos i Dinamarca, mostren uns nivells
d’endeutament de les llars més preocupants (per damunt del 100% del PIB), tot
i que, en els últims anys, s’han anat reduint. Finalment, llevat de Suècia i de Dinamarca, no s’observen els excessos més rellevants que sí que es van donar cap
a la meitat dels 2000, com una elevada inversió en habitatge i un auge del crèdit
hipotecari.
En definitiva, a la majoria de països europeus, no s’observen signes clars de sobrevaloració de l’habitatge en relació amb la demanda domèstica. No obstant això, en alguns
d'ells, com els Països Baixos, Àustria, Dinamarca i Bèlgica, tant el manteniment de la
senda alcista dels preus de l’habitatge com la seva intensificació serien factors de
risc, ja que els preus es troben ja en nivells històricament elevats. Un esment especial
mereixen Suècia i el Regne Unit, on, després d’uns anys de fort creixement dels
preus de l’habitatge i de cert sobreescalfament del sector, l’avanç dels preus s’ha
anat moderant, a causa de factors com la incertesa política, els problemes d’accessibilitat a l’habitatge i un tractament fiscal menys favorable a la compra d’habitatge.

L’accessibilitat a l’habitatge a les grans ciutats europees
Si posem el focus en les grans ciutats, observem clars símptomes de desvinculació dels
preus de l’habitatge de la renda local. En concret, la ràtio d’accessibilitat a l’habitatge se
situa en nivells especialment elevats (per damunt de 15) en diverses ciutats europees,
com Londres, París, Milà o Munic (vegeu el mapa).
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La ràtio d’accessibilitat a l’habitatge se situa en nivells
especialment elevats en diverses ciutats europees

Rotterdam

6,9

Hèlsinki

Estocolm

11,9

14,7

Anvers
5,8

Göteborg

10,6

Copenhaguen

10,6

Dublín
9,5

Manchester

8,4

Amsterdam

12,3

Londres
22,4

Hamburg

9,5

Berlín
11,0

Brussel·les

6,4

París
22,3

Munic
16,7

Praga
16,8

Innsbruk

Lió
9,8

Porto
13,3

Barcelona

Madrid
12,3

Varsòvia
14,4

13,2

13,6

Viena
14,1 Budapest
15,7

Milà
18,4

Roma
16,0

Lisboa
17,7

Nota: * Representa un habitatge de 90 m2.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Numbeo.

En altres casos, s’observen uns preus de l’habitatge lleugerament superiors al que
justifiquen les condicions de la demanda domèstica, com Viena, Porto o Barcelona (a
l’article «La divergència creixent del preu de l’habitatge a Espanya», d’aquest mateix
Informe Sectorial, s’analitza l’evolució del preu de l’habitatge i les ràtios d’accessibilitat a
Barcelona i a Madrid). Com s’ha esmentat més amunt, hi ha diversos factors que donen
suport a aquesta dinàmica de preus a les grans ciutats, com la influència que exerceixen
els compradors estrangers i els inversors globals i institucionals, amb una capacitat adquisitiva generalment superior a la mitjana de la població local. Malgrat això, aquestes
dinàmiques fan necessari parar un esment especial a l’evolució dels mercats de l’habitatge a nivell local (en relació amb la resta del país, però també amb altres països).
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Les ràtios d’accessibilitat de les grans ciutats estan
tensionades, reflex d’una desvinculació dels preus de
l’habitatge de la renda local. La ràtio és especialment
elevada a Londres, a París, a Milà i a Munic
En definitiva, a Europa, amb l’excepció d’alguns casos particulars, no s’observen
signes clars de sobrevaloració de l’habitatge. Així mateix, la situació financera
de les famílies europees és relativament còmoda. En canvi, a les grans ciutats, sí

que observem una certa desvinculació dels preus de l’habitatge de la renda de
la població local, en part pel major pes de la demanda estrangera. Així mateix, en
l’actual conjuntura econòmica de desacceleració a molts països europeus, la major
sincronització dels preus de l’habitatge entre països i ciutats genera dubtes
sobre les conseqüències d’una eventual correcció en els preus. La raó és que els
majors vincles que s’observen entre diferents mercats de l’habitatge (exposició de
mercats locals de l’habitatge a condicions financeres i econòmiques globals) poden
ajudar a transmetre o a amplificar shocks financers i macroeconòmics En aquest
sentit, a causa de la importància creixent de la demanda estrangera i de la major
vulnerabilitat del mercat de l’habitatge al cicle financer i econòmic global, la capa-

citat de les autoritats locals per gestionar desequilibris al mercat immobiliari
(mitjançant polítiques a nivell nacional, com les macroprudencials, o a nivell local)

pot ser més limitada que en el passat.
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La divergència creixent
del preu de l’habitatge
a Espanya
El preu de l’habitatge ha crescut de manera considerable en els últims anys,
i comencen a aparèixer els primers símptomes de sobrevaloració en ciutats
com Madrid i Barcelona i en alguns punts turístics. Aquesta realitat conviu
amb una altra molt diferent a les zones menys urbanes, on la recuperació
del sector immobiliari ha arribat més tard i és molt més lenta. En conseqüència, les divergències regionals pel que fa al preu i a l’accessibilitat a l’habitatge s’intensifiquen.
La recuperació del preu de l’habitatge a Espanya: on som?
Després de la forta caiguda del preu de l’habitatge entre els anys 2008 i 2014 (del
30,7% nominal i del 37,2% en termes reals),1 el 2015, es va iniciar un nou cicle expansiu del mercat immobiliari, caracteritzat, com veurem més endavant, per una
elevada heterogeneïtat geogràfica. Però, abans d’examinar com ha evolucionat el
preu de l’habitatge en diferents zones i localitats, convé repassar les principals xifres
a nivell nacional, perquè ens serviran de referència per a l’anàlisi posterior.

1 En aquest article, llevat que
s’indiqui el contrari, utilitzem
el preu de l’habitatge publicat
pel Ministeri de Foment, ja que
es publica amb desagregació
provincial i per als municipis
de més de 25.000 habitants.

El preu de l’habitatge ha repuntat en els cinc
últims anys, tot i que continua sent un 22%
inferior al màxim assolit abans de la crisi i mostra
una elevada heterogeneïtat geogràfica
El preu de l’habitatge va començar a pujar el 2015, segons les dades del Ministeri
de Foment (basades en preus de taxació). Des del valor mínim en el 3T 2014 fins
a la dada més recent, corresponent al 3T 2019, acumula un creixement del 12,3%
(el 8,6% en termes reals). Malgrat aquesta tendència alcista, el preu es manté
encara al voltant del 22% per sota del màxim històric (el –31,8% en termes
reals). Per la seva banda, l’índex del preu de l’habitatge publicat per l’INE (basat
en preus de transacció)2 mostra una recuperació més vigorosa, amb un avanç del
30,4% nominal entre el 1T 2014 i el 2T 2019 (el 24,7% en termes reals), tot i que la
distància que el separa del màxim precrisi és similar a la que apunten les dades
del Ministeri de Foment3 (el –18,2% per sota del màxim en termes nominals, el
–30,6% en termes reals).

2 El preu de l’habitatge de
l’INE es publica des del 2007, a
nivell nacional i per comunitat
autònoma.
3 Això s’explica perquè el
preu de l’habitatge de l’INE
mostra una caiguda més intensa entre el 2007 i el 2014 (del
–37,2% nominal i del –44,3%
real) que la del preu del Ministeri de Foment.
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Una recuperació a diferents velocitats: líders, avançades, seguidores i enlairant-se
En funció de l’evolució del preu de l’habitatge des del 2014, classifiquem les províncies espanyoles en quatre grups:
1) Líders: Madrid, Barcelona, les Illes Balears, Màlaga, Santa Cruz de Tenerife i Las
Palmas formen el grup que encapçala la recuperació del mercat immobiliari, províncies en què es troben les principals ciutats i zones turístiques consolidades, on el
preu de l’habitatge es va començar a recuperar abans i on ha crescut amb més vigor
(el 27,8% entre el 1T 2014 i el 3T 2019, molt per damunt del 12,3% nacional).
2) Avançades: Cadis, Granada, Sevilla, Saragossa, Valladolid, Guadalajara, Girona,
Tarragona, Alacant, València, Càceres, La Corunya i Navarra. En aquestes províncies,
trobem ciutats importants en termes de població, de turisme i d’activitat econòmica,
on la recuperació va trigar una mica més a despertar i on el creixement dels preus és
positiu però més modest (el 6,3% entre el 1T 2014 i el 3T 2019).
3) Seguidores aquest grup concentra gairebé la meitat de les províncies espanyoles
(Almeria, Còrdova, Huelva, Osca, Astúries, Cantàbria, Burgos, Palència, Salamanca,
Albacete, Toledo, Lleida, Castelló, Badajoz, Lugo, Orense, Pontevedra, Múrcia, Àlaba,
Guipúscoa i La Rioja). Es tracta d’un grup força heterogeni, format per províncies que
s’inclouen en l’anomenada «Espanya buidada» i per altres que encara estan digerint
els excessos del boom immobiliari, on el preu de l’habitatge encara està molt a prop
del mínim, però que acumulen uns quants trimestres anotant taxes de creixement
positives.
4) Enlairant-se: Jaén, Terol, Àvila, Lleó, Segòvia, Sòria, Zamora, Ciudad Real, Conca
i Biscaia. Són províncies en què el preu de l’habitatge es troba en el valor mínim o
molt a prop d’ell.

El preu de l’habitatge es recupera a diferents velocitats
Índex (100 = 1T 2014)
Variació acumulada
entre el 1T 2008 i el 1T 2014

150

Variació acumulada
entre el 1T 2014 i el 3T 2019

Distància al màxim
precrisi

145
27,8%
12,3%
6,3%
-1,0%
-4,2%

-32,2%
-30,6%
-32,3%
-29,0%
-25,4%

140
135
130

-13,4%

125
120
115
110

-22,0%

105

-28,3%

100
-29,7%
-28,5%

95
90
1T 2005 1T 2006 1T 2007 1T 2008 1T 2009 1T 2010 1T 2011 1T 2012 1T 2013 1T 2014 1T 2015 1T 2016 1T 2017 1T 2018 1T 2019

Nacional

Líders

Avançades

Seguidores

Enlairant-se

Nota: Classifiquem les províncies en 4 grups en funció del creixement del preu de l’habitatge des del 2014:
Líders: Madrid, Barcelona, Illes Balears, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife i Màlaga.
Avançades: Cadis, Granada, Sevilla, Saragossa, Valladolid, Guadalajara, Girona, Tarragona, Alacant, València, Càceres, La Corunya i Navarra.
Seguidores: Almeria, Còrdova, Huelva, Osca, Astúries, Cantàbria, Burgos, Palència, Salamanca, Albacete, Toledo, Lleida, Castelló, Badajoz, Lugo, Orense,
Pontevedra, Múrcia, Àlaba, Guipúscoa i La Rioja.
Enlairant-se: Jaén, Terol, Àvila, Lleó, Segòvia, Sòria, Zamora, Ciudad Real, Conca i Biscaia.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Foment.
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Una bretxa de preus creixent entre regions i entre ciutats
Arran d’aquesta recuperació a diferents velocitats, els preus entre regions divergeixen i s’intensifica la bretxa entre les províncies més cares i les més barates.
Així, les províncies líders (on més ha crescut el preu de l’habitatge) ja eren de les
més cares el 2014. En canvi, el grup de les seguidores i el de les que s’estan enlairant
estan compostos per les províncies amb el preu més baix (tant el 2014 com el 2019),
amb les notables excepcions de Biscaia i de Guipúscoa.4
Aquesta divergència és encara més intensa entre ciutats. Així, observem que ha augmentat la dispersió del preu de l’habitatge entre les diferents capitals de província, tal
com s’observa al següent gràfic (figura de l’esquerra). Aquesta tendència és encara
més intensa si incloem tots els municipis de més de 25.000 habitants.5

Creix la bretxa entre les províncies i ciutats més cares i
les més barates. El 2019, comprar un habitatge a la ciutat
comtal o a la capital d’Espanya costa més del doble que
la mitjana nacional, mentre que, el 2014, era «només»
1,6 vegades més car

4 Formalment, trobem un
coeficient positiu i significatiu de
la regressió, a nivell de província,
de la variació del preu de l’habitatge entre el 1T 2014 i el 3T 2019
sobre el preu de l’habitatge el
2014. És a dir, es troba evidència
a favor de divergència beta, és a
dir, els preus de l’habitatge a les
províncies amb un nivell de preus
inicial més alt creixen més ràpid,
de manera que les diferències de
preus s’accentuen.També trobem
un coeficient positiu en la regressió de les capitals de província i
dels municipis de més de 25.000
habitants.
5 En altres termes, trobem evidència a favor de la divergència
sigma, és a dir, al llarg del temps,
augmenta la dispersió (aproximada per la desviació estàndard) en
els nivells de preus dins un grup
de províncies o de ciutats.

Augmenta la dispersió de preus entre
províncies i municipis

Augmenta la dispersió de preus entre
municipis d’una mateixa província

(desviació estàndard del preu de l’habitatge)

(desviació estàndard del preu de l’habitatge entre municipis de cada província) *
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Nota: * Es calcula la desviació estàndard del preu de l’habitatge entre els municipis d’una província i després es calcula la mitjana simple de les províncies
classificades en quatre grups.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Foment.

D’altra banda, també augmenta la divergència de preus dins les províncies, tal
com s’observa a la figura de la dreta.6 Això és especialment cert a les províncies
líders, on el preu a les principals ciutats ha crescut molt més que a la resta de les
ciutats de la mateixa província. El cas més extrem és el de la ciutat d’Eivissa, on el
preu de l’habitatge ha crescut el 52,6% entre el 1T 2014 i el 3T 2019, mentre que,
al conjunt de les Illes Balears, l’increment ha estat també molt notable (el 26,6%),
però clarament inferior al de la capital eivissenca.

6 Aquí fem referència a la
divergència sigma. Pel que
fa a la divergència beta,
només trobem evidència a
favor d’aquesta hipòtesi a
les Illes Balears, a Barcelona
i a Alacant. Per a la resta de
províncies, el coeficient no és
significatiu.
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També ha augmentat la divergència de preus
dins les províncies, com ho demostra el cas de les
Balears: la capital pitiüsa és la segona ciutat més
cara per comprar un habitatge a Espanya, després
de Sant Sebastià
A la resta de les províncies turístiques que formen el grup de les líders (Màlaga
i les dues províncies canàries), també s’observa aquest patró de fort creixement
del preu de l’habitatge a determinades ciutats d’elevat atractiu turístic. Per exemple, a la província de Màlaga, les ciutats on els preus de l’habitatge han crescut
més des del 2014 són Benalmàdena (el 57,5%), Fuengirola (el 53,5%) i Rincón de
la Victoria (el 50,7%), que creixen molt per damunt de Màlaga capital (el 37,1%) i
de Màlaga província (el 24,5%).
Per la seva banda, a Barcelona i a Madrid, s’observa un canvi de patró el 2019, després d’uns anys en què el preu a la capital de província ha crescut molt per damunt
de la mitjana provincial.7 Així, el preu de l’habitatge a la ciutat de Madrid va créixer
el 7,0% interanual en el 3T 2019, en relació amb el 4,6% del conjunt de la Comunitat
de Madrid. En canvi, altres municipis de la província presenten taxes de creixement
molt més elevades, entre els quals destaquen Parla (el 14,0%) i Getafe (l’11,3%).
Aquesta «taca d’oli» que s’estén de la capital cap a les ciutats que l’envolten també
s’observa a la província de Barcelona. A la Ciutat Comtal i a Sant Cugat del Vallès (la
ciutat barcelonina més cara després de Barcelona), el preu de l’habitatge va créixer
de forma més continguda (el 3,4% i el 2,2% interanual en el 3T 2019, respectivament),
en relació amb creixements superiors al 10% a la corona de Barcelona (Santa Coloma de Gramenet, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, etc.).

7 Als municipis de la província de Barcelona i de Madrid,
trobem evidència a favor de
la convergència beta en l’últim any, és a dir, en aquestes
províncies, els preus de l’habitatge el 2019 creixen més a les
ciutats amb un nivell de preus
més baix el 2018.
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La divergència en el preu de l’habitatge es trasllada a les ràtios d’accessibilitat
El fort augment del preu de l’habitatge des del 2014 a les ciutats del grup de províncies líders ha provocat que empitjorin també les ràtios d’accessibilitat, és a dir,
l’esforç que representa per a les llars accedir a un habitatge.8 Tot i que la renda de les
llars en aquestes ciutats ha crescut més que la mitjana nacional, ja que són també
els pols més dinàmics en termes d’activitat econòmica i turisme, no ha estat suficient per contrarestar el repunt del preu de l’habitatge. En conseqüència, les ràtios
d’accessibilitat a les sis capitals de les províncies líders (Madrid, Barcelona, Màlaga,
Palma, Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife), que ja eren de les més
altes d’Espanya, han crescut més que a la resta de les capitals de província. És a dir,
la divergència entre els preus s’ha traslladat a les ràtios d’accessibilitat, tal com
s’observa al següent gràfic.

8 Calculem les ràtios d’accessibilitat a l’habitatge de les
capitals de província com el
preu per metre quadrat del
Ministeri de Foment multiplicat per 93,75 m2 (superfície
mitjana de l’habitatge segons
el Banc d'Espanya) i dividit
per la renda de la llar mitjana.
Les dades de renda per ciutat
provenen de les dades internes
de CaixaBank, i es tenen en
compte les nòmines, les pensions i els subsidis d’atur.

Aquest augment de la ràtio d’accessibilitat, més intens a les ciutats que ja eren més
inaccessibles, ha reobert el debat sobre si els preus reflecteixen el valor fonamental
de l’habitatge o si, en canvi, el mercat està sobrevalorat (a l’article «Què passa al mercat immobiliari europeu?», d’aquest mateix Informe Sectorial, s’analitza l’evolució
del preu de l’habitatge i les ràtios d’accessibilitat a les ciutats europees).

El fort augment del preu dels immobles a les
ciutats ha incrementat les ràtios d’accessibilitat a
l’habitatge. Una llar madrilenya necessita el doble
d’anys de renda per comprar un habitatge que
una llar granadina

Ràtio d’accessibilitat a les capitals de província
(anys de renda de la llar mitjana)
20
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Capitals de província líders

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Resta de capitals de província

Notes: Les províncies líders són les que presenten un major increment del preu de l’habitatge des del
2014 (Madrid, Barcelona, Illes Balears, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife i Màlaga).
* La dada del 2019 correspon als tres primers trimestres.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Foment i de dades internes.
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Està sobrevalorat l’habitatge a Espanya?
9 En particular, el tercer indicador de desequilibri es basa en
una regressió del preu de l’habitatge, en termes reals, sobre
la renda disponible de les llars
i en els tipus d’interès de les
hipoteques. El quart es basa en
un model de correcció de l’error
en què, a llarg termini, el preu
de l’habitatge, en termes reals,
depèn de la renda disponible de
les llars i dels tipus d’interès de
les hipoteques. Les tendències
a llarg termini s’obtenen amb
un filtre de Hodrick-Prescott
d’una cua amb un paràmetre
suavitzat igual a 400.000. Per a
més detalls, vegeu l’«Informe
d’Estabilitat Financera» de la
tardor del 2019.

Per avaluar si el preu de l’habitatge està sobrevalorat, el Banc d’Espanya ha desenvolupat diversos indicadors i models que, malgrat basar-se en dades agregades i estar
subjectes a un grau d’incertesa elevat, serveixen d’indicació per monitorar la possible
desviació del preu de l’habitatge en relació amb uns valors que es podrien considerar d’equilibri. En concret, el Banc d’Espanya utilitza quatre indicadors de desequilibri. Dos d’aquests indicadors calculen la bretxa entre el valor de la variable d’interès
en cada període i la seva tendència a llarg termini per a i) els preus de l’habitatge en
termes reals i ii) la ràtio de preus de l’habitatge sobre la renda disponible de les llars.
Els altres dos indicadors es basen en models economètrics una mica més complexos.9 Cal tenir present que aquests indicadors utilitzen la renda disponible de les llars
residents a Espanya i que, per tant, tenen en compte la capacitat adquisitiva de la
població local. Sobre aquest punt incidirem més endavant.
Doncs bé, segons les estimacions del Banc d’Espanya, el preu de l’habitatge a nivell
nacional mostra, en l’actualitat, un valor proper a l’equilibri. De fet, alguns dels components de l’indicador d’equilibri del preu de l’habitatge ja van anotar valors lleugerament positius en el primer semestre del 2019, tot i que la mitjana es va mantenir
molt a la vora del punt d’equilibri.10 En aquest article, utilitzem el segon dels indicadors esmentats, basat en la bretxa de la ràtio d’accessibilitat. L’evolució d’aquest
indicador, que es pot observar al següent gràfic, mostra que el preu de l’habitatge al
conjunt d’Espanya s’acosta, efectivament, al valor d’equilibri.

10 Altres estimacions, com
la del Banc Central Europeu
o la de la Reserva Federal de
Dallas, també mostren que el
preu de l’habitatge a Espanya
s’apropa al valor d’equilibri
i que alguns indicadors ja
recullen una lleugera sobrevaloració.

L’habitatge no està sobrevalorat a nivell nacional,
però, a Barcelona, a Madrid i a les Balears, el preu
se situa per damunt del valor d’equilibri
La ràtio d’accessibilitat a nivell nacional s’apropa al punt d’equilibri
(p. p.)
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Bretxa de la ràtio d’accessibilitat en relació amb la tendència a llarg termini

Notes: La ràtio d’accessibilitat és el preu de l’habitatge entre la renda disponible de la llar mitjana. La bretxa és la diferència entre la ràtio d’accessibilitat i la seva
tendència a llarg termini. La tendència a llarg termini s’obté amb un filtre de Hodrick-Prescott d’una cua amb un paràmetre suavitzat igual a 400.000.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.

30

IS Immobiliari 1/2020 cat ok JMindd.indd 30

19/12/19 17:32

Informe Sectorial
1r semestre 2020

Si apliquem la metodologia desenvolupada pel Banc d’Espanya a les nostres estimacions de la ràtio d’accessibilitat a nivell de comunitat autònoma, trobem que només
tres (Madrid, Catalunya i les Balears) presenten xifres superiors al valor d’equilibri i
que quatre més (el País Basc, Navarra, La Rioja i Canàries) estarien lleugerament per
damunt del valor d’equilibri. A nivell municipal, només podem reconstruir una sèrie
històrica prou llarga del preu de l’habitatge per a les ciutats de Madrid i de Barcelona.
En els dos casos, aquestes estimacions suggereixen que el preu de l’habitatge s’ha
anat desacoblant de l’evolució de la renda de les famílies i ha generat un notable
tensionament de les ràtios d’accessibilitat per a la població local.

Bretxa de la ràtio d’accessibilitat domèstica en
relació amb la seva tendència a llarg termini a les CA
(p. p.)
2,0
Madrid
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0,0
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i Lleó

Comunitat
Valenciana

Aragó

Canàries

La Rioja

Navarra

País Basc

Illes Balears

Catalunya

Madrid

-0,5

Notes: Dades del 2T 2009. La bretxa és la diferència entre la ràtio d’accessibilitat i la seva tendència a llarg termini. La tendència a llarg termini
s’obté amb un filtre de Hodrick-Prescott d’una cua amb un paràmetre suavitzat igual a 400.000. La ràtio d’accessibilitat es calcula com el preu
per metre quadrat multiplicat per 93,75 (superfície mitjana de l’habitatge segons el Banc d'Espanya) dividit pel salari de la llar mitjana. El preu
de l’habitatge prové d’enllaçar la sèrie del Ministeri de Foment amb la de l’INE (disponible a partir del 2007). El salari mitjà prové de l’enquesta
d’estructura salarial (disponible fins al 2017), i s’extrapolen els valors del 2018 i del 2019 a partir del cost salarial (ETCL). Per a les ciutats de Barcelona i de Madrid, el preu de l’habitatge abans del 2005 s’obté de fonts municipals, i el salari mitjà municipal prové de les dades internes de
CaixaBank.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Foment, de l’INE i internes.

A les grans ciutats, s’observen símptomes
de desvinculació dels preus de l’habitatge
de la renda local
Aquests resultats poden generar una certa incertesa sobre la possibilitat que es
produeixi una correcció de preus a les zones més tensionades. No obstant això, és
important recordar que, com ja s’ha esmentat, les ràtios d’accessibilitat només tenen
en compte la capacitat adquisitiva de la demanda domèstica. En una situació en què
guanya pes un altre tipus de demandants d’habitatge (estrangers, inversors, etc.), que,
en molts casos, tenen un poder adquisitiu superior a la mitjana de la població local,
és possible que els indicadors d’accessibilitat a l’habitatge domèstic es puguin situar
31
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per damunt del valor d’equilibri. En aquest sentit, la possibilitat que es produeixi una
correcció de preus a les zones més tensionades dependrà, en part, de l’evolució de
la demanda no domèstica. L’escenari central de previsions de CaixaBank Research
projecta una moderació del ritme de creixement del preu de l’habitatge, però no preveu que es produeixi un ajustament brusc de preus a les grans ciutats. En particular,
les previsions sobre l’evolució del mercat immobiliari a nivell municipal11 apunten a
una continuïtat de l’actual senda expansiva, basada en una urbanització creixent, que
continuarà atraient talent cap a les ciutats més dinàmiques, i en el manteniment d’un
atractiu elevat d’aquestes ciutats per als inversors internacionals.

11 Previsions basades en un
model jeràrquic que combina
un model ARIMA per capturar
la tendència temporal i un
model GBM per capturar les
dinàmiques demogràfiques, de
moviments de població, d’activitat econòmica i de turisme.
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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

Tendència

Indicadors d’activitat
PIB total

3,4

-1,3

3,0

2,4

1,9

1,5

VAB construcció

3,1

-9,8

4,4

5,7

3,7

1,7

Inversió en construcció

5,4

-9,4

3,7

6,6

1,4

1,1

Inversió en habitatge

5,4

-8,5

10,2

7,7

2,9

2,1

Inversió en resta de construcció

3,1

-9,8

4,4

5,7

-0,4

-0,2
115

Visats d’inici d’obra (milers)

642

94

65

101

110

Visats d’inici d’obra

2,8

-28,7

27,5

24,7

9,2

4,5

Certificats de final d’obra (milers)

482

230

47

64

90

105

Certificats de final d’obra

8,3

-34,9

10,0

17,8

39,9

16,7

Indicador sintètic de la construcció5

3,1

-7,9

5,2

7,6

3,6

-

Confiança en el sector de la construcció (nivell)5

13,1

-41,8

-30,6

-4,6

-6,4

-

Mercat laboral
Afiliats total
Afiliats a la construcció

3,5

-2,4

3,3

3,1

2,6

2,0

6,1

-13,5

4,4

6,7

5,2

2,7
3,0

Construcció d’edificis

-

-14,4

6,1

9,2

6,9

Enginyeria civil

-

-16,4

-0,8

3,1

3,5

1,9

Act. de construcció especialitzada

-

-8,9

3,8

5,5

4,2

2,4
1,9

10,3

2,1

6,1

7,0

6,0

Ocupats total (EPA)

Afiliats en activitats immobiliàries

4,1

-2,7

2,6

2,7

2,3

1,4

Ocupats a la construcció (EPA)

6,7

-14,0

2,5

8,3

5,0

1,5

Taxa de temporalitat a la construcció (%)

57,6

39,6

42,0

40,7

40,0

40,0

Taxa d’atur a la construcció (%)

7,5

22,8

14,2

10,0

9,6

9,0

Demanda d’habitatge
Compravendes2 (milers)

886

388

410

518

515

526

Compravendes2

-0,1

-8,7

14,7

10,8

-0,5

2,0

Habitatge nou2,5

12,1

-13,4

4,0

10,2

1,4

-

Habitatge usat2,5

-7,8

-5,0

17,5

10,9

-4,2

-

-22,1

6,7

13,5

4,6

1,8

2,0

-7,6

-7,6

11,4

12,0

-0,4

1,3

Compravendes estrangers3
Compravendes segona residència4

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

12,9

-5,7

2,1

3,4

3,2

3,0

-

-6,8

5,4

6,7

5,2

3,5

Preu del sòl

17,5

-8,7

3,0

-1,6

1,0

1,7

IPC lloguer5

4,3

0,8

0,2

1,3

1,6

-

Preu de l’habitatge (INE)

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

6,5

7,4

6,8

7,4

7,5

7,4

Esforç teòric (% renda bruta disponible)

35,1

37,5

30,5

32,3

33,0

32,5

Rendibilitat del lloguer (%)5

4,5

3,5

4,4

4,1

3,9

-

Nombre d’hipoteques

5,8

-20,9

12,6

11,3

4,9

-

Saldo viu del crèdit per a la compra d’habitatge

14,8

-1,4

-3,2

-1,9

-1,3

-

Noves operacions de crèdit habitatge

8,9

-17,7

4,3

10,8

-2,5

-

Saldo viu del crèdit promotor

23,6

-12,8

-10,0

-17,1

-14,3

-

Taxa de morositat del crèdit habitatge (%)

0,5

3,5

4,9

4,4

3,9

-

Taxa de morositat del crèdit promotor (%)

0,4

20,0

26,2

10,9

7,7

-

Finançament (5)

Notes: 1. Previsions a 30 de novembre del 2019. 2. 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. 3. Compravendes d’estrangers a partir de les dades del Ministeri de Foment. 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 2019» corresponen a les dades acumulades fins a l’última disponible del 2019.
Font: CaixaBank Research, a partir de l’INE, del Ministeri de Foment, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i del Banc d’Espanya.
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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.
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Del 9 al 15 de desembre de 2019
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Economia espanyola
 El PIB manté un bon to en el tram final de l’any. El model de
previsió del PIB de CaixaBank Research prediu un creixement del
0,42% en el 4T 2019, un ritme similar al del trimestre anterior. Si
es confirma la previsió del model, el creixement per al conjunt del
2019 seria del 2,0% (enfront de l’1,9% previst per CaixaBank
Research).
 La inflació general va pujar al novembre: del 0,1% al 0,4%. Mentre
que la subjacent es va mantenir en l’1,0%. El principal component
alcista de la inflació general van ser els carburants, que van passar
de baixar un 4,6% a l’octubre a un 2,6% interanual, en començar a
desfer-se l’efecte de base del preu del petroli. De cara als propers
mesos, preveiem que la inflació general s’acosti als nivells una
mica més elevats de la subjacent.
 L’activitat en el mercat immobiliari s’estabilitza de manera
gradual. Concretament, les compravendes d’habitatge a l’octubre
van caure un lleuger 1,5% interanual, recuperant-se així de la
sotragada dels dos mesos anteriors (mitjana del –16,6%
interanual). D’aquesta manera, la dada apunta que l’impacte
puntual i negatiu sobre les compravendes de la llei de crèdit
immobiliari, que es va aprovar al juny, s’estaria esvaint. D’ara
endavant, preveiem que les compravendes s’estabilitzin en cotes
pròximes a les actuals (prop dels 520.000 habitatges anuals), un
nivell més que notable i propi d’un sector que ja ha culminat la seva
fase de recuperació.

Economia portuguesa
 Lleu millora del saldo comercial i continuïtat en la solidesa de
l’activitat turística. A l’octubre, el dèficit comercial va ser de
20.930 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), és a dir, 7,4
milions menys que el mes anterior. Això va ser conseqüència d’una
acceleració de les exportacions superior a la de les importacions,
davant la millora de les exportacions de béns de capital i un menor
debilitament de les exportacions de combustible. En termes de
percentatge del PIB, el dèficit comercial es va mantenir en el 9,9%.
D’altra banda, a l’octubre, el nombre de turistes internacionals es
va accelerar i va anotar un creixement del 6,6% interanual
(acumulat de 12 mesos), clarament per sobre de la mitjana del
2018 (4,8%). Per nacionalitats, espanyols, nord-americans i
brasilers van ser els principals artífexs de l’augment.
 Continua la bona marxa del sector immobiliari. Els visats d’obra
nova i els habitatges acabats es van accelerar en el 3T 2019. En
concret, els habitatges acabats van créixer un 14,5%
intertrimestral i un 17,2% en termes interanuals. Per la seva banda,
els visats d’obra nova van avançar un 11,8% intermensual i un
29,0% interanual, la qual cosa és indicatiu que la nova construcció
continuarà evolucionant de forma favorable en els propers
trimestres.
 Les noves operacions creditícies mostren un major dinamisme en
la segona meitat de l’any. En concret, les noves operacions
atorgades al sector privat no financer es van accelerar un 9,4%
interanual a l’octubre (en l’acumulat de l’any), davant del 7,2% del
mes anterior. Aquest bon exercici va ser degut a l’acceleració de
nous préstecs a empreses (8,0% interanual, enfront d’un 5,7% fins
al setembre) i a llars (11,7% enfront del 9,8%). En el segment de
les llars, van destacar els préstecs hipotecaris, el dinamisme dels
quals es veu afermat pel context actual de tipus d’interès baixos.
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Espanya: PIB*
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Espanya: IPC
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

Portugal: entrada de turistes per origen
Acumulat de gen-oct 2019, (% del total)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE de Portugal.

Portugal: visats d'obra nova i habitatges acabats
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE de Portugal.
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