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LA CRISI PASSA DE PUNTETES PEL SECTOR
L’activitat al mercat immobiliari es recupera. Les
compravendes i els visats d’obra nova han repuntat
en els primers mesos del 2021 i els preus de l’habitatge nou
han mostrat una gran resiliència.

LA NOVA INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA COMERCIAL
La pandèmia ha modificat l’escenari de la inversió
comercial a Espanya i ha perfilat diferents tipus
d’actius en funció del grau d’afectació derivat de les
restriccions a la mobilitat.

L’IMPACTE DEL TURISME INTERNACIONAL
El mercat residencial espanyol ha patit els efectes
de la caiguda de la demanda estrangera durant la
pandèmia, sobretot a l’arc mediterrani i als arxipèlags. Però
les perspectives de cara als propers trimestres són positives.

HI HA RISC DE SOBREESCALFAMENT?
Malgrat la COVID-19, els preus de l’habitatge
van repuntar el 2020 en algunes economies
pels estímuls de reactivació. En mercats ja pròxims a la
sobrevaloració, es debat el risc de sobreescalfament.

«L’arquitectura és l’art
de gastar l’espai.»
PHILIP JOHNSON
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EL SECTOR IMMOBILIARI ESPANYOL REPRÈN, DE FORMA
GRADUAL, LES TENDÈNCIES PREPANDÈMIA:
Les compravendes d’habitatge han repuntat de forma notable en els primers mesos del 2021.
Els visats d’obra nova segueixen una tendència de recuperació gradual.
L’ajust del preu de l’habitatge ha estat molt limitat, i esperem que continuï avançant
de manera moderada però sostinguda en el temps.

L’ENFONSAMENT DEL TURISME INTERNACIONAL
I EL SEU IMPACTE SOBRE EL MERCAT IMMOBILIARI
VARIACIÓ DE LES COMPRAVENDES PER PART D’ESTRANGERS EL 2020
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EVOLUCIÓ DEL PREU DE L’HABITATGE
Municipis no turístics

Municipis turístics

+7,5%
2019

-1,1%
2020

PREVISIÓ

+0,5%

L’IMPACTE DE LA PANDÈMIA SOBRE LA
INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA COMERCIAL
HA ESTAT DESIGUAL PER SEGMENTS:
AFAVORITS

+7,1%
2019

+1,6%
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HI HA RISC DE SOBREESCALFAMENT
ALS MERCATS DE L’HABITATGE
INTERNACIONALS?
El preu de l’habitatge es va accelerar el 2020
a moltes economies avançades
Factors que impulsen l’increment del preu de l’habitatge:

ACTIUS
RESIDENCIALS

CANAL
DETALLISTA

SECTOR
LOGÍSTIC

Canvi de les preferències dels
compradors arran del confinament
i de l’auge del teletreball.
Escassetat d’oferta en alguns
mercats residencials.

DESFAVORITS
Els tipus d’interès baixos afavoreixen
la compra d’habitatge.

OFICINES
Per l’augment
del teletreball

LOCALS
COMERCIALS
Per l’auge de
l’e-commerce

HOTELS
Per la caiguda
del turisme

L’estalvi forçós acumulat durant la
pandèmia es dedica, en part, a inversió
immobiliària.
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Resum executiu

El sector immobiliari
en la nova normalitat
L’economia espanyola ha assolit ja el punt d’inflexió
que tant estàvem esperant. Tots els indicadors
econòmics del 2T 2021 mostren un rebot notable de
l’activitat econòmica en aixecar-se una gran part de
les restriccions a l’activitat i a la mobilitat, gràcies a
l’acceleració de la campanya de vacunació. Tot i que
els principals riscos a la baixa que afecten l’escenari
macroeconòmic continuen estant supeditats a
l’evolució de la situació sanitària (per exemple,
l’aparició de noves variants del virus i l’eficàcia de
les vacunes contra aquestes noves variants), la
veritat és que el bon ritme de vacunació permet ser
força optimista sobre les perspectives de l’economia
espanyola. En particular, preveiem que la recuperació
econòmica guanyarà tracció durant la segona meitat
de l’any, afavorida pel restabliment de la mobilitat
internacional i dels fluxos turístics, que l’ocupació
continuarà millorant i que una bona part dels
treballadors en ERTO podran tornar a la feina en
aquest mateix 2021.
En aquest context de recuperació econòmica,
esperem que el sector immobiliari també consolidi
la tendència ascendent. L’activitat al mercat de
l’habitatge s’està refent raonablement bé de
l’extraordinària caiguda que va experimentar l’any
passat (les compravendes van recular el 17,7%
i els visats d’obra nova, el 19,5% el 2020). Així, en
els primers mesos del 2021, les compravendes
d’habitatge han repuntat de forma notable i els visats
d’obra nova mantenen una tendència de recuperació
gradual. El preu de l’habitatge, per la seva banda,
ha intensificat la trajectòria de desacceleració que
va mostrar el 2019, però la veritat és que la seva
evolució durant la pandèmia ha sorprès per la seva
resiliència, en particular els preus de l’habitatge nou.
Així, doncs, l’impacte de la crisi sobre el sector ha estat
limitat i molt inferior a l’esperat inicialment. Entre els
factors que expliquen aquesta resistència, destaquen
una posició de partida sòlida de les llars (és a dir, un
baix endeutament en agregat), un mercat immobiliari
sense excés d’oferta i una resposta contundent de la
política econòmica, desplegada mitjançant una àmplia
bateria d’instruments, que han permès sostenir les

rendes de les famílies. Així mateix, les condicions de
finançament dels préstecs per a la compra d’habitatge
es van mantenir folgades. Aquesta resiliència no ha
estat un fenomen exclusiu del mercat immobiliari
espanyol, sinó que s’ha observat a la major part de
mercats immobiliaris de les economies avançades, un
aspecte que estaria vinculat a les polítiques fiscals i
monetàries expansives implementades.
Així i tot, un segment que s’ha vist especialment
afectat durant la pandèmia ha estat la demanda
per part d’estrangers. Les zones més turístiques
de l’arc mediterrani i dels arxipèlags van patir una
caiguda considerable de les compravendes per part
d’estrangers a conseqüència de les restriccions a la
mobilitat internacional. Malgrat la forta reculada en la
demanda, l’ajust dels preus als municipis més turístics
va ser moderat, i les perspectives de cara als propers
trimestres són positives, gràcies a la reactivació del
turisme internacional que s’espera amb l’avanç de la
vacunació i, sobretot, per a l’any vinent.
Si passem a analitzar l’evolució del mercat immobiliari
comercial, també s’observen unes certes tipologies
d’actius que han presentat un funcionament poc
favorable, entre les quals trobem les oficines,
per l’auge del teletreball, i els actius hotelers, per
l’enfonsament de l’arribada de turistes internacionals.
Al costat positiu, entre els actius immobiliaris afavorits
per la pandèmia, destaquen els residencials i els
centres logístics i de dades.
A diferència de la crisi anterior, el sector constructor
podria ser una palanca de creixement en l’actual
recuperació, gràcies, en part, als fons NGEU destinats
a la construcció i a la rehabilitació d’habitatges i a la
regeneració urbana (es preveuen unes inversions de
6.820 milions d’euros en els propers anys). L’NGEU no
solament és un gran pas endavant a nivell europeu,
sinó que és una oportunitat única que no podem
desaprofitar per enfortir la recuperació econòmica i
per transformar i modernitzar l’economia espanyola,
amb la promoció de la transició ecològica, la
transformació digital i la millora de la productivitat de
manera sostenible.
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Situació i perspectives

La crisi passa de puntetes
pel sector immobiliari
L’activitat al mercat immobiliari es recupera de l’extraordinària caiguda
que va experimentar durant els mesos de confinament més estricte.
Així, les compravendes d’habitatge han repuntat de forma notable
en els primers mesos del 2021, mentre que els visats d’obra nova
mantenen una tendència de recuperació gradual. El preu de l’habitatge,
per la seva banda, ha intensificat la trajectòria de desacceleració que
ha mostrat des de mitjan 2018, però la veritat és que la seva evolució
durant la pandèmia ha sorprès per la seva resiliència, en particular els
preus de l’habitatge nou. En els propers trimestres, esperem que el
preu de l’habitatge continuï anotant avanços moderats però sostinguts
en el temps.
La recuperació de l’economia espanyola s’obre camí
Malgrat un inici d’any molt fluix, marcat per una situació epidemiològica complicada i per
les considerables restriccions a l’activitat, a partir del mes d’abril i, en especial, al maig i al
juny, hem pogut observar una recuperació generalitzada dels indicadors econòmics, que
preveiem que tindrà continuïtat i que s’intensificarà durant la segona meitat de l’any. El bon
ritme de vacunació dóna suport a la reactivació del consum de les llars i del turisme (en
especial, el domèstic i l’europeu), a la que se sumaran les primeres transferències dels fons
NGEU durant la segona meitat d’enguany.1 Així, des de CaixaBank Research, esperem que
l’economia espanyola, després de recular el 10,8% el 2020, creixi un significatiu 5,7% el 2021
i que s’acceleri al 6,2% el 2022.
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1 Segons les nostres
previsions, l’activitat
turística es recuperarà
fins a situar-se al voltant
del 50% del nivell del
2019. Addicionalment,
els fons NGEU aportaran
1 p. p. al creixement
el 2021. Així i tot,
l’evolució de la situació
epidemiològica continua
sent incerta (per
exemple, per l’aparició
de noves variants, més
contagioses) i és el
principal condicionant
de l’escenari
macroeconòmic.
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L’economia espanyola ha assolit ja el punt
d’inflexió que tant estàvem esperant, gràcies
al relaxament considerable de les restriccions
a l’activitat econòmica i als avanços en la
vacunació de la població
El mercat laboral agafa impuls amb la retirada de les restriccions a l’activitat. Des del final de
l’estat d’alarma al maig, s’han intensificat la creació d’ocupació i la reincorporació a la feina
dels treballadors afectats per ERTO. En concret, l’afiliació a la Seguretat Social va augmentar
en 579.000 persones entre l’abril i el juny, i el nombre de treballadors en ERTO es va reduir
en 277.000 persones. Així, l’ocupació efectiva (afiliats que no estan en ERTO) va augmentar
en unes 856.000 persones en el 2T, fins a superar els 19 milions, una dinàmica molt positiva
que esperem que tingui continuïtat en els propers mesos a mesura que es consolidi la
recuperació econòmica.

La recuperació econòmica es consolida
PIB real (100 = 4T 2019)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
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Dinamisme de la demanda d’habitatge
La demanda d’habitatge exhibeix un dinamisme notable en els primers mesos del 2021.Tant
és així que el nombre de compravendes d’habitatge en l’acumulat del gener al maig s’ha
situat només el 2,3% per sota del registre del mateix període del 2019.2 La recuperació de les
compravendes es concentra en els habitatges nous, que creixen amb gran vigor (el +10,6%
en l’acumulat del gener al maig en relació amb el 2019), mentre que les compravendes de
segona mà continuen més febles (el –5,2%). En conseqüència, des de l’inici d’enguany, la
proporció de compravendes d’habitatge sobre el total ha pujat 1,2 punts en relació amb el
2020, fins al 21,1%. Aquest major dinamisme de la demanda d’habitatge nou en relació amb
el de segona mà estaria vinculat a les noves preferències dels compradors cap a habitatges
més grans i amb espais exteriors i més amplis, per la major presència a la llar arran dels
confinaments i de l’augment del teletreball, característiques que la promoció nova pot
satisfer millor.

2 Els mesos de març,
d’abril i de maig del 2020
van estar molt afectats
per l’enfonsament de
l’activitat durant el gran
confinament, de manera
que utilitzem el 2019 com
a nivell de referència.
Si el comparem amb el
2020, les compravendes
van avançar el 24,8%
interanual en l’acumulat
del gener al maig.

Les compravendes d’habitatge se situen
en xifres molt pròximes a les registrades
el 2019. Destaca el repunt de l’habitatge nou,
vinculat a les noves necessitats familiars
sorgides amb el confinament i a l’increment
del teletreball
Les compravendes es recuperen de la caiguda del 2020,
en especial l’habitatge nou
Total compravendes (milers)

Habitatge nou (milers)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
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Si tenim en compte la tipologia del comprador,3 s’observa que l’increment de la
compravenda d’habitatges en el 1T 2021 en relació amb el 1T 2019 (el 2,2%) s’explica per
l’augment notable de les compres d’habitatge principal per part dels espanyols (el 9,6%).
És a dir, tot sembla indicar que es tracta, en la seva major part, de demanda de reposició
per part de segments de població d’edat adulta i amb una posició socio-econòmica
mitjana-alta, a causa del major impacte de la crisi sobre els joves i sobre els treballadors
amb contractes temporals i amb ingressos baixos, que tindrien més dificultats a l’hora
d’accedir a un habitatge en propietat. D’altra banda, les altres tipologies de compradors
es van mostrar menys actives: les compravendes de segona residència van recular el
8,9% en el 1T 2021 en relació amb el mateix període del 2019, i les compravendes per part
d’estrangers, un significatiu 21,4%. Analitzem amb profunditat l’evolució de la demanda
estrangera al següent article d’aquest informe, «Com ha afectat la caiguda del turisme
estranger el mercat immobiliari residencial espanyol?».
La nova concessió de crèdit a les llars per a la compra d’habitatge ha repuntat (el
28,1% en l’acumulat del gener al maig del 2021 en relació amb el mateix període del 2019),
situació coherent amb l’evolució de les compravendes. Així mateix, les condicions de
finançament dels préstecs per a la compra d’habitatge es mantenen folgades,4 reflex de la
política monetària del BCE, que té com a objectiu mantenir un entorn financer acomodatici
que doni suport a la recuperació econòmica. En aquest sentit, des de CaixaBank Research,
no esperem que es produeixi cap canvi en els tipus d’interès oficials del BCE en el període
de projecció (2021-2022).

La pandèmia ha propiciat un cert canvi en
el tipus d’habitatge demandat, tot i que
encara cal veure si es tracta només d’un
fenomen passatger

3 L’estadística de
transaccions publicada
pel Ministeri de
Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana
(elaborada a partir de
les dades del Consell
General del Notariat)
permet distingir entre
compravendes per
part d’estrangers,
compravendes de segona
residència (quan el
comprador l’habitatge
es troben en províncies
diferents) i la resta, que es
consideren compravendes
d’habitatge principal
per part d’espanyols.
4 En concret, els tipus
d’interès aplicats als
préstecs per a l’adquisició
d’habitatge han baixat
gairebé 20 p. b. en termes
interanuals, fins a l’1,5%
al maig del 2021 (última
dada disponible), la qual
cosa representa un mínim
històric, sense que s’hagi
observat un enduriment
en la resta de les
condicions, ja sigui sobre
els terminis, les garanties
o la quantia, més enllà de
les vinculades a la
solvència del prestatari.
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Des de l’esclat de la crisi sanitària, s’ha observat un augment de la superfície mitjana
dels habitatges, tant interior com exterior,5 ha crescut el percentatge de les compres
d’habitatges unifamiliars6 i s’ha detectat un cert desplaçament de la demanda de les
capitals de província cap a altres municipis menys poblats.7 En particular, el 2020, el
69% de les capitals van reduir el pes en les compravendes totals de les respectives
províncies en relació amb el pes mitjà dels quatre anys anteriors. Destaca el cas de
Sevilla, on el pes de les compravendes va passar del 46,1% del 2016-2019 al 36,9% el
2020 a la capital. No obstant això, en el 1T 2021, la majoria de les capitals han deixat
de perdre pes relatiu en compravendes en relació amb les seves províncies, la qual
cosa apuntaria al fet que aquesta tendència ha estat més aviat temporal, vinculada a
les noves necessitats de les famílies sorgides arran del confinament i de l’increment del
teletreball. No obstant això, és probable que el teletreball s’acabi instaurant de forma
més recurrent que abans de la pandèmia, de manera que és possible que una proporció
més gran de compradors triï viure en una ubicació relativament més allunyada del
centre de treball.8

Descens de les compravendes a les capitals de província el 2020
Variació del pes de les compravendes a la capital de província sobre el total provincial
el 2020 i en el 1T 2021 en relació amb el pes mitjà del 2016-2019 (p. p.)
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Notes: Les xifres del mapa representen el pes de les compravendes a la capital en relació amb el total de la seva província
el 2020. Per al total nacional, el pes es calcula com la suma de les compravendes de les 52 capitals de província sobre les
compravendes totals.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma).

Com evolucionarà la compra d’habitatge en els propers mesos?
Els principals factors que fan costat a la demanda d’habitatge en continuaran afavorint
l’evolució positiva en els propers mesos. En primer lloc, esperem que la millora observada
al mercat laboral en el 2T tingui continuïtat en els propers mesos, a mesura que es
recuperin el sector turístic i les activitats relacionades amb l’oci i amb la cultura. En segon
lloc, la millora de la confiança del consumidor, que ja es troba en nivells similars als
previs a la pandèmia, i un clima de més certesa sobre l’evolució de la situació sanitària,
gràcies a l’avanç de la vacunació, encoratjaran la presa de decisions a llarg termini, com
és la compra d’un habitatge. En tercer lloc, les condicions financeres continuaran sent
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5 Segons el Col·legi de
Registradors, la
superfície mitjana
transmesa per habitatge
el 2020 va ser de 101 m²,
amb un increment del
2,2% en relació amb el
2019. En el 1T 2021, la
superfície mitjana va
continuar creixent (el
+0,8%) fins als 103 m² i
va assolir el màxim
de la sèrie històrica.
6 L’any 2020, el 20%
de les compravendes
d’habitatge van
correspondre a
habitatges unifamiliars
(+1,9 p. p. en relació amb
el 2019), i el percentatge
màxim de la sèrie
històrica es va assolir
en el 4T 2020 (el 22,5%).
En el 1T 2021, aquest
percentatge s’ha
mantingut elevat
(el 21%).
7 Aquests canvis en la
demanda podrien haver
contribuït també al
major dinamisme de
l’habitatge nou durant la
pandèmia, ja que se sol
adaptar millor a les
noves preferències dels
compradors.
8 Vegeu «Com
modificarà el teletreball
la mobilitat urbana i les
decisions residencials?»,
disponible a
https://www.
caixabankresearch.com/
ca/economia-i-mercats/
mercat-laboral-idemografia/commodificara-teletreballmobilitat-urbana-i-les
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tremendament acomodatícies i donaran suport al flux de crèdit cap a les llars. I, finalment,
l’estalvi «forçós»9 acumulat per les llars durant l’any 2020 es podria acabar derivant, en
part, cap a la inversió immobiliària. En efecte, una gran part d’aquest estalvi, xifrat al voltant
del 3,5% del PIB,10 ha estat acumulat per llars de renda mitjana i alta, que solen tenir menys
propensió a consumir. Si, a més a més, tenim en compte el baix rendiment que ofereixen
els actius alternatius, cal esperar que la inversió en actius immobiliaris es vegi afavorida
en aquest entorn.

En el conjunt de l’any 2021, preveiem
un creixement del 7,7% en el nombre
de compravendes, fins a assolir
les 450.000 unitats
D’altra banda, però, també és cert que una part del dinamisme de la demanda d’habitatge
observat en els primers mesos de l’any és deguda a l’aflorament de la demanda
embassada durant els mesos de confinament,11 un efecte que tendirà a esvair-se en els
propers mesos. Així mateix, la demanda estrangera continuarà afeblida mentre no es
normalitzi la mobilitat internacional (els nous rebrots o les variants més contagioses en
condicionaran l’evolució).
En conseqüència, en els propers trimestres, esperem que la demanda d’habitatge continuï
creixent, però a un ritme una mica més moderat en relació amb els repunts observats en
els mesos de març i d’abril. Així, en el conjunt de l’any 2021, preveiem un creixement
del 7,7% en el nombre de compravendes, fins a les 450.000 unitats. Aquesta previsió és
significativament inferior a les 505.000 compravendes del 2019, la qual cosa mostra que
esperem que la demanda d’habitatge continuï per sota del seu potencial mentre no es
consolidi la recuperació de l’economia i, sobretot, mentre no es recuperi plenament la
demanda estrangera, situació que no preveiem que succeeixi fins al 2023.

9 Les peculiaritats
d’aquesta crisi sanitària
han comportat que les
llars, a més d’estalviar
de manera precautòria
a conseqüència de la
forta incertesa que sol
envoltar un període
recessiu, també hagin
acumulat estalvi de
manera forçosa, és a dir,
per la impossibilitat de
mantenir el nivell de
consum habitual a causa
de les restriccions a la
mobilitat i al comerç
imposades per controlar
l’avanç de la pandèmia.
10 Vegeu «Demanda
embassada durant
la crisi sanitària i
perspectives per al
consum», disponible a
https://www.
caixabankresearch.com/
ca/analisi-sectorial/
comerc-minorista/
demanda-embassadadurant-crisi-sanitaria-iperspectives-al
11 La demanda
embassada fa referència
a les llars que volien
comprar un habitatge
però que no van poderho fer per les restriccions
a la mobilitat o que van
ajornar la compra arran
de la incertesa generada
per la situació sanitària.
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Els indicadors d’oferta assenyalen un inici d’any feble,
però amb una tendència de recuperació gradual
Pel costat de l’oferta, els visats d’obra nova mostren un inici d’any feble. Així, entre el
gener i l’abril del 2021, es van visar uns 33.000 habitatges, un registre el 12,3% inferior
al del mateix període del 2019 (el +16,7% en relació amb el gener-abril del 2020). En
canvi, l’evolució dels certificats de final d’obra és força més positiva (28.754 habitatges
en l’acumulat del gener a l’abril, el 22,1% més que en el mateix període del 2019). Això
mostra que la pandèmia va tenir un fort impacte sobre l’inici de noves promocions (els
visats van caure el 20% el 2020), mentre que les obres que estaven en marxa es van
reiniciar ràpidament després de l’aturada de la primavera passada (el 2020, es van acabar
uns 86.000 habitatges, el 9,1% més que el 2019). Així i tot, cal tenir en compte que la forta
caiguda dels visats d’obra nova el 2020 anticipa un nombre reduït d’habitatges acabats
per als dos propers anys.

La producció d’habitatge nou és inferior a la creació neta de llars
(milers)
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Nota: La previsió de llars per al 2021 i per al 2022 s’assumeix igual a la del 2020 (129.000 llars).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Mitma i de l’INE.

Un cop superat el feble primer trimestre, en què l’activitat constructora es va veure afectada
per la pandèmia i pel temporal de neu Filomena, en els mesos més recents, els indicadors
d’oferta ofereixen senyals més positius. Així, el consum de ciment va avançar el 3,5% al
maig en relació amb el maig del 2019 i la confiança al sector de la construcció ha millorat de
forma notable (se situa per damunt dels nivells prepandèmia). Les dades de mercat laboral
al sector també mostren una evolució favorable (al juny, el nombre d’afiliats a la construcció,
sense comptar els treballadors en ERTO, va ser el 2,3% superior al del juny del 2019). Per
branques d’activitat, l’afiliació al sector de l’edificació es veu menys perjudicada per l’efecte
de la pandèmia de COVID-19 en comparació amb les altres branques de la construcció, com
ho reflecteix el major dinamisme dels afiliats efectius (el +2,5% al juny del 2021 en relació
amb el juny del 2019).
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Malgrat la recuperació de l’activitat constructora,
la producció d’habitatge nou és inferior a la demanda
estructural per la creació neta de llars, i això pot exercir
pressió alcista sobre els preus
L’activitat constructora mantindrà la senda de recuperació progressiva en els propers
trimestres. Així, preveiem un increment moderat dels visats d’obra nova (del 5%) fins als
90.000 habitatges el 2021 i els 95.000 el 2022. D’altra banda, els habitatges acabats podrien
arribar als 100.000 el 2021 (quan entrarien al mercat els habitatges iniciats en el tram final del
2019), però baixarien a uns 90.000 el 2022 (pel descens de visats del 2020). En els dos anys,
la producció d’habitatge nou tornaria a ser inferior a la creació neta de llars, quelcom que ha
succeït des de l’any 2010.

Pugen els costos de construcció de manera
temporal pels colls d’ampolla en l’economia
global
L’alça recent dels preus de les primeres matèries té un cert impacte sobre els materials de
construcció, que han crescut amb especial intensitat durant els primers mesos del 2021 (el
+4,6% interanual a l’abril en relació amb el mateix mes del 2019). Aquest increment reflecteix,
en gran part, factors de caràcter temporal vinculats als colls d’ampolla que s’han generat
en l’economia global a conseqüència de la forta recuperació econòmica i de les dificultats
d’ajustar l’oferta als canvis de la demanda a curt termini, de manera que no hauria de tenir
un impacte significatiu sobre el mercat immobiliari a mitjà termini.
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El preu de l’habitatge mostra una notable resistència a la baixa
Malgrat la històrica contracció econòmica i la forta caiguda de l’activitat al sector
immobiliari en el 2T 2020, el preu de l’habitatge s’ha mostrat resilient.Tot i que la trajectòria
de desacceleració que venia mostrant des de mitjan 2018 es va intensificar l’any passat,
la veritat és que l’evolució del preu de l’habitatge durant la pandèmia va sorprendre per
la resistència a ajustar-se a la baixa, particularment els preus d’habitatge nou. Aquesta
resiliència no ha estat un fenomen exclusiu del mercat immobiliari espanyol, sinó que s’ha
observat a la major part de mercats immobiliaris de les economies avançades, un aspecte
que analitzem amb més detall a l’article «L’impacte de la pandèmia sobre els mercats
internacionals de l’habitatge: hi ha risc de sobreescalfament?», d’aquest mateix informe.
Entre els factors que expliquen aquesta resistència dels preus durant la pandèmia,
destaquen una sòlida posició de partida de les llars (és a dir, un baix endeutament en
agregat), un mercat immobiliari sense excés d’oferta i una contundent resposta de la
política econòmica, desplegada mitjançant una àmplia bateria d’instruments que ha permès
sostenir les rendes de les famílies. Així mateix, les condicions de finançament dels préstecs
per a la compra d’habitatge es van mantenir folgades en termes generals. A més a més, en
el cas de l’habitatge nou, el preu es va mantenir més resilient per dos factors addicionals.
En primer lloc, perquè una gran part de les compres efectuades l’any passat corresponien,
en molts casos, a operacions compromeses amb anterioritat a la pandèmia. En segon lloc,
els preus s’haurien vist secundats per la relativa escassetat d’oferta d’habitatge nou davant
una demanda creixent d’aquesta tipologia d’habitatge, la qual pot satisfer millor les noves
preferències dels compradors per la localització, la major superfície, els millors estàndards
de sostenibilitat, etc.

El preu de l’habitatge es desaccelera, però mostra una resistència
notable a la baixa
Variació interanual (%)
10

5

0

-5

-10

-15

Mitma (valor de taxació)

Registradors (habitatges repetits)

2T 2020

2T 2019

INE (preu de transacció)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Mitma, del Col·legi de Registradors i de l’INE.
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Les dades més recents, corresponents al 1T 2021, mostren avanços moderats però
sostinguts del preu de l’habitatge. Segons l’INE, el preu de l’habitatge va avançar el 0,5%
intertrimestral en el 1T 2021, tot i que, en termes interanuals, es va continuar desaccelerant
(el 0,9% en relació amb l’1,5% del 4T 2020). El preu de l’obra nova es va desaccelerar de
forma molt marcada fins a ritmes de creixement més sostenibles (del 8,2% en el 4T 2020
al 2,3% interanual en el 1T 2021), malgrat que continua creixent per damunt del de segona
mà (el 0,7% interanual en el 1T 2021).
De manera similar, l’índex de preus d’habitatges repetits que publica el Col·legi de Registradors
va avançar el 2,1% intertrimestral en el 1T 2021 (l’1,9% interanual). Per la seva banda, el preu de
taxació de l’habitatge lliure del Mitma va avançar el 0,2% en el 1T 2021 i va igualar el registre del
trimestre anterior. En termes interanuals, el preu de l’habitatge va suavitzar el ritme de descens
(el –0,9% en relació amb el –1,8% del 4T). Els indicadors de preus que publiquen diferents portals
immobiliaris i altres agents del mercat immobiliari indiquen que la senda de recuperació del
preu de l’habitatge va tenir continuïtat en el 2T 2021. Des de CaixaBank Research, esperem
que el preu de l’habitatge continuï anotant avanços moderats però sostinguts en el temps,
de manera que podria créixer lleugerament per damunt de l’1% el 2021.

L’ajust del preu de l’habitatge
ha estat molt limitat, i esperem
que continuï avançant de manera
moderada però sostinguda en el temps
El mercat del lloguer: molt més afectat, en especial a les grans ciutats
El preu del lloguer sol ser més flexible i s’ajusta més ràpidament a la situació econòmica
que el preu de compravenda. Segons els indicadors disponibles en diferents portals
immobiliaris, el preu del lloguer ha baixat de forma més marcada al conjunt d’Espanya
(segons idealista, el preu del lloguer va recular el 5,6% interanual al juny del 2021).
Aquest ajust ha estat més intens a les principals ciutats (el –13,2% a Barcelona i el –12,4%
a Madrid), tot i que les dades mensuals més recents mostren que els lloguers s’haurien
estabilitzat en un nivell més baix.
Un factor que ha incidit en la davallada dels lloguers durant la pandèmia ha estat l’increment
notable de l’oferta de pisos de lloguer, derivat del transvasament d’habitatges que es
destinaven al lloguer turístic al mercat residencial tradicional.12 En aquests moments,
quan ja s’albira el final de l’actual crisi sanitària i s’inicia la reactivació del mercat turístic,
cal esperar que es produeixi un nou reajustament, que comportarà un increment en
l’oferta del lloguer turístic, tot i que dins uns paràmetres moderats, perquè encara hi
ha molta incertesa sobre la velocitat de recuperació del turisme. Pel costat de l’oferta,
l’escassetat d’habitatge de lloguer incentiva el desenvolupament de projectes Build to
Rent (B2R) –construcció d’edificis complets destinats al lloguer. Ara com ara, aquestes
promocions es concentren a les grans capitals i a les seves zones d’influència, que són
les zones amb més demanda d’habitatge de lloguer, però el potencial de creixement
d’aquest model de negoci és indubtable si tenim en compte la tendència creixent de la
proporció de llars que viuen en règim de lloguer.13 A l’article «L’impacte de la COVID-19
sobre la inversió immobiliària comercial a Espanya», d’aquest mateix informe, analitzem
les tendències recents en inversió residencial.

12 Segons un estudi
de pisos.com, l’estiu
passat, el 20% de
l’oferta de lloguer
turístic d’Espanya havia
canviat a residencial,
una tendència que s’està
revertint a poc a poc el
2021: des del gener del
2021, el 2% de l’oferta
de lloguer residencial
d’Espanya ha canviat
a turístic. Un estudi de
Fotocasa del mes d’abril
estima que el 84% dels
pisos de lloguer es
destinen a ús residencial
i només el 18% restant
a un lloguer vacacional.
13 El 2020, el 17,3% de
les llars espanyoles
vivien en un habitatge
llogat, la qual cosa
mostra una certa
reculada en relació amb
el 2019 (el 18,3%), però
un avanç clar si s’adopta
una perspectiva a mitjà
termini (el 16,1% el 2013)
i encara més evident a
llarg termini (menys del
10% el 2001).
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El sector immobiliari rebrà l’impuls dels fons europeus
Next Generation EU
A diferència de la crisi anterior, el sector constructor podria ser una palanca de creixement en
l’actual recuperació, gràcies, en part, a les múltiples inversions i reformes que planteja el Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i que ja ha estat aprovat per la Comissió
Europea. La xifra engloba un paquet d’inversions i de mesures fiscals dirigides al sector que
sumen un total de 6.820 milions d’euros durant el període 2021-2023.

Els fons europeus Next Generation EU
esperonaran la recuperació econòmica
i ajudaran a afrontar l’important desafiament
que comporta el canvi climàtic
Dins el component dos del PRTR, consistent en la implementació de l’Agenda Urbana
espanyola, es destinaran 3.420 milions a la rehabilitació d’habitatges i a la recuperació
econòmica i social dels entorns residencials. Les ajudes estaran condicionades i
modulades en funció dels estalvis energètics que s’obtinguin amb l’actuació, amb la
finalitat d’incentivar la rehabilitació integral i la millora de l’eficiència energètica d’un parc
d’habitatges situat entre els més envellits d’Europa.
D’altra banda, es preveu destinar 1.000 milions més a la construcció d’habitatges de lloguer
social en edificis eficients en matèria energètica, una actuació molt necessària per enfortir
el parc residencial públic destinat al lloguer social o assequible. En efecte, Espanya compta
amb un dels parcs més reduïts d’Europa: l’habitatge social representa el 2,5% del total
d’habitatges principals a Espanya en relació amb una mitjana europea del 9,3%, segons
les dades d’Eurostat. Per assolir la mitjana europea, farien falta 1,2 milions d’habitatges
socials addicionals, una xifra que difícilment es podrà assolir sense una col·laboració
público-privada.14

14 Per a més detalls,
vegeu «NGEU: una
oportunitat per reactivar
el sector immobiliari
espanyol», disponible
a https://www.
caixabankresearch.com/
ca/analisi-sectorial/
immobiliari/ngeuoportunitat-reactivarsector-immobiliariespanyol

Pla de rehabilitació i regeneració urbana
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Caiguda de la demanda

Com ha afectat la caiguda
del turisme estranger
el mercat immobiliari
residencial espanyol?
El mercat residencial espanyol s’ha ressentit de la caiguda de la
demanda estrangera durant la pandèmia. Les restriccions a la mobilitat
internacional han afectat amb especial duresa les zones més turístiques
de l’arc mediterrani i dels arxipèlags, que han patit una caiguda
intensa de les compravendes per part d’estrangers. Tot i que els preus
de l’habitatge als municipis més turístics han patit una desacceleració
clara, l’ajust va ser molt moderat fins al 1T 2021, i les perspectives per
als propers trimestres són positives, gràcies a la reactivació del turisme
internacional, sobretot de cara l’any vinent.
La demanda estrangera d’habitatge es ressent durant la pandèmia
No hi ha dubtes que la pandèmia ha castigat severament el mercat immobiliari de la costa
mediterrània i de les illes al llarg del 2020 i dels primers mesos del 2021. L’enfonsament
del turisme internacional a causa de les restriccions a la mobilitat i de la incertesa sobre
l’evolució de la situació sanitària i econòmica ha comportat una reculada notable del nombre
de compravendes d’habitatges a Espanya per part d’estrangers, que van arribar a enfonsarse gairebé el 50% interanual en el 2T 2020. Malgrat que es van començar a recuperar durant
el segon semestre de l’any passat, no es va evitar tancar l’exercici amb una dura caiguda del
24,2%, pràcticament uns 10 p. p. més que el descens registrat per les compravendes per part
d’espanyols (el –15,6%), que no es van veure tan afectades per les restriccions a la mobilitat
dins el territori nacional.

Les compravendes per part d’estrangers
van recular el 24% el 2020 i van representar
l’11,3% del total
Les restriccions a la mobilitat internacional encara presents en el 1T 2021 van continuar llastant
la demanda estrangera, que encara presentava reculades importants en termes interanuals (el
–17,8%), mentre que les compravendes domèstiques ja mostraven un cert increment (el 4,1%
interanual, el –0,7% en relació amb el 1T 2019). En conseqüència, el pes de les compravendes
d’estrangers sobre el total va baixar per sota del 10% en el 1T 2021 (fins al 9,7%), situació que
no es donava des del 2013.
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No obstant això, malgrat el descens intens de la demanda estrangera, les xifres de les
operacions en nivells continuen sent importants: els estrangers van comprar uns 47.500
habitatges a Espanya el 2020 (l’11,3% del total de compravendes), una xifra similar a la del 2015
i molt superior a la mitjana del 2008-2014 (28.000 habitatges anuals), la qual cosa demostra
que el seu interès per adquirir una residència al nostre país no ha disminuït.
Un factor que ha donat suport al sosteniment de les vendes internacionals durant la pandèmia
ha estat la digitalització del procés de comercialització i de finançament de les noves
promocions. Així, els promotors que ja havien invertit en l’adopció de noves tecnologies
digitals han pogut continuar prestant els serveis a distància (per exemple, mitjançant visites
virtuals als habitatges). Així mateix, les entitats financeres també han millorat la gamma de
productes i de serveis digitals per als clients no residents i han ofert la possibilitat d’obrir un
compte o de sol·licitar una hipoteca de forma 100% on-line, entre d’altres.

La demanda d’habitatge per part d’estrangers es recupera
més lentament que la domèstica
Nombre de compravendes d’habitatge per trimestre
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Col·legi de Registradors.

Un impacte heterogeni en funció de la nacionalitat del comprador
L’evolució de les compravendes per nacionalitats segueix un patró comú de forta caiguda
el 2020 i una certa recuperació el 2021, però tant la magnitud del descens com la velocitat
de la recuperació són força heterogènies en funció del país d’origen del comprador.
Entre els principals mercats, les compravendes dels britànics van ser les que van caure
més el 2020 (el –29,1%), no solament pel fort impacte de la pandèmia al Regne Unit, sinó
possiblement també pel brexit. Així i tot, continua sent la nacionalitat que més habitatges va
comprar a Espanya el 2020 (uns 6.200, el 13% del total de les compravendes d’estrangers) i
es recupera a una velocitat similar a la dels dos altres grans compradors, els francesos i els
alemanys, que és relativament lenta (al gràfic es pot observar que la bombolla d’Alemanya
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se situa per sota de la línia recta de 45 graus marcada en punts vermells). En una posició
similar trobem els Països Baixos, les compravendes dels quals presenten una caiguda
moderada, però una recuperació més lenta.
D’altra banda, Noruega, la Xina i Ucraïna van registrar les caigudes més severes el 2020 i
no van mostrar signes de recuperació en el 1T 2021, tot i que no és una dada preocupant,
ja que el pes d’aquestes tres nacionalitats combinades només representa el 6,3% del total,
tal com ho indica la dimensió de la bombolla al gràfic. Finalment, destaquen positivament
el Marroc, Bèlgica i Suècia, ja que van registrar una caiguda suau el 2020 i una recuperació
ràpida en el 1T 2021. En particular, destaca el Marroc, ja que és l’única nacionalitat amb un
creixement interanual (del 9,2%) de les compravendes en el 1T 2021.

Compravendes d’estrangers: recuperació desigual per nacionalitats
Variació interanual en el 1T 2021 (%)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Col·legi de Registradors.

Esperant la demanda estrangera
De cara al futur, les perspectives de recuperació són esperançadores, tal com ho
suggereixen les cerques a Google sobre comprar un habitatge a Espanya realitzades
des de països tercers. Al maig, coincidint amb l’inici del relaxament de les restriccions a
la mobilitat internacional, es va produir un fort repunt en la intenció de compra per part
d’estrangers, en especial a França, a Bèlgica, als Països Baixos i a Noruega. En canvi, les
cerques des del Regne Unit i des d’Itàlia continuen deprimides, i, en un terme mitjà, trobem
Alemanya, Suècia i Dinamarca. Cal esperar que l’avanç de la campanya de vacunació als
països europeus i la posada en funcionament del certificat digital COVID de la UE impulsin
la demanda embassada d’estrangers, que esperen poder viatjar per comprar l’habitatge
a Espanya.15 A més a més, els nous patrons laborals accelerats per la pandèmia, com el
teletreball, permetran que treballadors europeus es puguin instal·lar a Espanya durant
temporades més prolongades per gaudir del clima mediterrani mentre teletreballen, de
manera que ara el mercat compta amb un nou perfil de comprador internacional.

15 Per a una anàlisi dels
motius pels quals els
estrangers solen comprar
un habitatge a Espanya,
vegeu l’article «L’auge de
les compres d’habitatge
per part d’estrangers a
Espanya», disponible
a https://www.
caixabankresearch.com/
ca/analisi-sectorial/
immobiliari/lauge-lescompres-dhabitatgepart-destrangersespanya
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Cerques mensuals a Google sobre comprar habitatge a Espanya
Percentatge de les compravendes de cada nacionalitat sobre el total de compravendes d’estrangers
Regne Unit

França

13,1%

Alemanya

8,2%

160%

100%

7,8%

80%

80%

60%
110%

60%

40%

40%

20%

60%

20%

0%

0%

10%

-20%

-20%
-40%

-40%

-40%

-60%

-60%

-60%

150%

març-21

maig-21

nov.-20

gen.-21

jul.-20

set.-20

maig-20

març-20

març-21

maig-21

nov.-20

gen.-21

jul.-20

set.-20

març-20

maig-20

nov.-19

Dinamarca

1,4%

150%

200%

gen.-20

març-21

maig-21

nov.-20

Noruega

3,3%

gen.-21

jul.-20

set.-20

març-20

maig-20

nov.-19

gen.-20

set.-19

jul.-19

maig-19

gen.-19

març-19

març-21

maig-21

nov.-20

gen.-21

jul.-20

set.-20

març-20

maig-20

nov.-19

gen.-20

set.-19

jul.-19

maig-19

gen.-19

març-19

Països Baixos

set.-19

-100%

-120%

-90%

nov.-19

-50%

-90%

jul.-19

-40%

gen.-20

0%

-30%

10%

jul.-19

50%

maig-19

0%

gen.-19

60%

març-19

30%

set.-19

100%

60%

110%

maig-19

150%

90%
160%

4,6%

200%

120%

210%

gen.-19

Suècia

5,1%

150%

260%

març-19

març-21

maig-21

nov.-20

Itàlia

6,4%

gen.-21

jul.-20

set.-20

març-20

maig-20

nov.-19

gen.-20

jul.-19

set.-19

maig-19

gen.-19

març-21

maig-21

nov.-20

gen.-21

jul.-20

set.-20

març-20

maig-20

nov.-19

gen.-20

jul.-19

set.-19

maig-19

gen.-19

març-19

Bèlgica

-80%
març-19

-90%

-80%

1,1%

300%
200%

100%

100%

100%
50%

0%

50%
0%

-100%

0%
-50%

març-21

maig-21

nov.-20

gen.-21

jul.-20

set.-20

març-20

maig-20

nov.-19

gen.-20

set.-19

jul.-19

maig-19

març-21

maig-21

nov.-20

gen.-21

jul.-20

set.-20

març-20

maig-20

nov.-19

gen.-20

set.-19

jul.-19

maig-19

gen.-19

març-19

març-21

maig-21

nov.-20

gen.-21

jul.-20

set.-20

març-20

maig-20

nov.-19

gen.-20

set.-19

jul.-19

maig-19

Cerques realitzades

gen.-19

-300%

-100%
març-19

gen.-19

-100%

-200%

març-19

-50%

Nivell de referència

Notes: S’utilitzen dades de cerques de la paraula Espanya des de cada país en l’idioma oficial de cada país dins la categoria de «real estate». Les cerques esperades consisteixen en la previsió de cerques realitzada amb dades d’un any abans utilitzant un model ARIMA (1, 1, 1)52. L’àrea ombrejada reflecteix un interval
de confiança del 68% (α = 1).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Google Trends.
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Les cerques sobre comprar habitatges
a Espanya repunten entre els principals
compradors d’habitatge al nostre país,
amb la notable excepció dels britànics
La costa mediterrània i les illes, les més afectades
Com ja hem apuntat al principi, el descens de la demanda estrangera ha impactat amb cruesa
sobre el mercat immobiliari de l’arc mediterrani i dels arxipèlags, que van concentrar el 85%
de les compravendes d’estrangers el 2019. Els descensos van ser molt intensos a totes les
províncies de la regió, però amb certes diferències pel que fa a la intensitat: a Girona, la
reculada va ser relativament més moderada (el –18,5%), mentre que Cadis va patir la major
caiguda (el –35,6%), tal com s’il·lustra al següent mapa. Alacant, la província que aglutina,
amb gran diferència, el major nombre de compravendes d’estrangers (el 24% del total
nacional) va experimentar una reculada del 30% el 2020, però, malgrat això, s’hi van tancar
més de 10.000 operacions el 2020 (el 37% del total de les compravendes de la província en
relació amb el 41% del 2019).

Les illes i l’arc mediterrani concentren la demanda
estrangera d’habitatge
Barcelona 3.943
Pes 9%
Variació -24,4%

TOTAL NACIONAL (2020)

Tarragona 1.213
Pes 13,1%
Variació -21,1%

47.500

Compravendes per part d’estrangers

Pes

11,3% del total de compravendes

Variació
Girona 2.371
Pes 25,6%
Variació -18,5%

València 2.314
Pes 9,7%
Variació -29,9%

Múrcia 2.757
Pes 18,5%
Variació -17,5%
Granada 531
Pes 6%
Variació -23,6%
Cadis 450
Pes 4%
Variació -35,6%

Almeria 1.386
Pes 14,9%
Variació -21,9%

-24,2% en relació amb el 2019

Castelló 847
Pes 12,3%
Variació -22,1%
Balears 3.182
Pes 29,7%
Variació -22,6%

Alacant 10.696
Pes 37,2%
Variació -30%
Tenerife 2.306
Pes 27,6%
Variació -28,7%

Màlaga 6.558
Pes 28,2%
Variació -21,5%

Las Palmas 1.583
Pes 18,3%
Variació -32%
PES DE LES COMPRAVENDES D’ESTRANGERS
Inferior al 10%
Entre el 10% i el 20%
Superior al 20%

Nota: Dades del 2020.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Col·legi de Registradors.
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Les dades provincials engloben mercats immobiliaris locals molt diferents pel que fa a
la distribució dels ciutadans estrangers. Després de la província d’Alacant, la proporció
de turistes que concentra Benidorm no té res a veure amb la d’Alcoi, per posar un
exemple, i, en conseqüència, l’impacte potencial de la caiguda del turisme internacional
a les dues localitats també ha hagut de ser forçosament dispar. No obstant això, a nivell
municipal, les dades oficials de compravendes d’habitatge no distingeixen la procedència
dels compradors, motiu pel qual recorrem a dades internes de CaixaBank per valorar
l’impacte del turisme sobre les compravendes d’habitatge per municipis. Així, analitzant
el percentatge de despesa als TPV de CaixaBank amb targetes estrangeres, hem pogut
classificar els municipis en turístics i en no turístics.16 El següent gràfic mostra l’evolució
de les compravendes als municipis agregats en funció d’aquesta classificació (en nombre
i en variació interanual). El 2020, la caiguda de les compravendes als municipis turístics
va ser molt més intensa que als no turístics (el –17,8% en relació amb el –12,4%), i, durant
els primers mesos del 2021, la recuperació és més suau als municipis turístics. Tornant a
l’exemple anterior, a Benidorm, on la despesa amb targetes estrangeres va representar
el 33% del total el 2019, en relació amb l’1% d’Alcoi, les compravendes d’habitatge van
recular el 37,3% el 2020, en relació amb un augment del 7,1% a Alcoi.

16 En concret, si la
despesa amb targetes
estrangeres als TPV
de CaixaBank va ser
superior al 10% del total
el 2019, classifiquem
aquest municipi com
a turístic.

Major descens de les compravendes d’habitatge als municipis
turístics durant la pandèmia
Nombre de compravendes

Variació interanual (%)

300.000

40
30

250.000

20
200.000

10

150.000

0
-10

100.000

-20
50.000

-30

Municipis no turístics

Notes: Un municipi es considera turístic (o no turístic) si el percentatge de despesa als TPV de CaixaBank amb targetes estrangeres
va ser superior (o inferior) al 10% del total el 2019. Dades acumulades de quatre trimestres per a municipis amb més de 100
compravendes al trimestre.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Mitma.
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L’impacte sobre el preu de l’habitatge ha estat més contingut
El 2020, els preus de l’habitatge es van desaccelerar de forma generalitzada a tota la
geografia espanyola, tot i que la pèrdua de dinamisme va ser superior als municipis turístics.
En concret, el preu mitjà als municipis turístics va passar de créixer el 7,5% el 2019 a recular
l’1,1% el 2020. La desacceleració als municipis no turístics també va ser notable, però de
menor intensitat: el preu mitjà de l’habitatge va passar d’avançar el 7,1% el 2019 a l’1,6% el
2020 (encara en positiu).
Així, doncs, els efectes de la pandèmia sobre el turisme internacional van repercutir sobre
els preus de l’habitatge a les localitats més turístiques. Si reprenem l’exemple dels municipis
d’Alacant, obtenim que el preu de l’habitatge a Benidorm va passar de créixer el 7,0% el 2019
al –3,1% el 2020. En canvi, a Alcoi, el preu de l’habitatge es va accelerar del 3,0% el 2019 al
4,5% el 2020.

Els preus de l’habitatge als municipis turístics es ressenten
més durant la pandèmia
Euros per metre quadrat

Variació interanual (%)
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Municipis turístics
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2T 2014
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4T 2012
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1T 2009
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3T 2019
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4T 2018

2T 2017

1T 2018

3T 2016

4T 2015

1T 2015

2T 2014

3T 2013

4T 2012

2T 2011

1T 2012

3T 2010

4T 2009

1T 2009
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-15

Municipis no turístics

Notes: Un municipi es considera turístic (o no turístic) si el percentatge de despesa als TPV de CaixaBank amb targetes estrangeres
va ser superior (o inferior) al 10% del total el 2019. Els gràfics mostren la mitjana del preu de l’habitatge ponderat pel nombre
d’habitants de cada municipi.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Mitma.
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El preu de l’habitatge s’ha desaccelerat
de manera clara a les zones turístiques,
però mostra una certa resistència a la baixa
i les perspectives són positives
De cara al futur, les previsions sobre l’evolució dels preus de l’habitatge a nivell municipal,
obtingudes a partir dels models d’aprenentatge automàtic de l’eina de big data immobiliari
de CaixaBank,17 mostren una tendència suau ascendent per a l’any vinent. En particular, el
model prediu un increment mitjà del preu de l’habitatge del 0,5% als municipis turístics i un
augment lleugerament superior, del 0,9%, als municipis no turístics. Aquestes previsions, tot
i ser positives, són més moderades que les que presentava el model abans de la pandèmia,
quan s’esperaven increments propers al 2% anual.

Evolució de les previsions del preu de l’habitatge en municipis
turístics i no turístics
Variació interanual (%)
2

17 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 va disposant 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.

1,5

1

0,5

0
Previsió a 1 any vista
al desembre del 2019
Municipis turístics

Previsió a 1 any vista
al maig del 2021
Municipis no turístics

Font: CaixaBank Research, a partir de models interns i de dades del Mitma.

Perspectives esperançadores per a la demanda estrangera d’habitatge
En definitiva, després d’un 2020 atípic, les perspectives per al 2021 en termes de demanda
estrangera i de preus a les zones turístiques són positives, malgrat que la velocitat de la
recuperació dependrà de la celeritat amb què es reactivi el turisme internacional i es restaurin
les excel·lents comunicacions existents abans de la pandèmia des dels principals països
emissors de turistes a Espanya. De cara al 2022, esperem que el turisme internacional es vagi
normalitzant i que les connexions estiguin restablertes, de manera que és molt probable que
l’auge de la demanda d’habitatge estranger sigui, fins i tot, superior a l’observat abans de
la COVID-19.18 Espanya continua sent immensament atractiva per múltiples factors, com el
clima, la qualitat de vida, la seguretat, la salut i la cultura, i a tot això hem d’afegir una nova
tipologia de comprador internacional que pot desenvolupar la seva feina a distància, gràcies
a la flexibilitat que ofereix el teletreball.
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18 Així i tot, cal
tenir en compte que
altres destinacions
mediterrànies
competeixen amb
Espanya, no solament
per atreure turistes, sinó
per fomentar que molts
d’ells també hi comprin
l’habitatge.
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Commercial Real Estate

L’impacte de la
COVID-19 sobre la
inversió immobiliària
comercial a Espanya
La pandèmia ha modificat l’escenari de la inversió immobiliària
comercial i ha perfilat diferents tipus d’actius en funció del grau
d’afectació derivat de les restriccions a la mobilitat imposades per
neutralitzar la crisi sanitària. Entre els actius afavorits, destaquen els
actius residencials, els centres logístics i de dades i una gran part dels
actius del sector detallista. Entre els més desfavorits, hi ha les oficines i
els actius hotelers, llastats per l’auge del teletreball i per l’enfonsament
del turisme internacional.
La pandèmia altera l’atractiu dels diferents actius immobiliaris
Abans de la pandèmia, la inversió en oficines i en actius hotelers era, amb diferència, la de
major pes al sector immobiliari comercial espanyol: acumulaven gairebé el 50% del total. El
segment residencial comercial (o multifamily, que comprèn els habitatges de lloguer i les
residències d’estudiants i per a la tercera edat), el segment detallista i, sobretot, el segment
logístic se situaven en un segon pla.
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La irrupció de la COVID-19 va capgirar la inversió immobiliària i va provocar que caigués
el 24%, fins a uns 9.500 milions d’euros.19 La peculiaritat de la crisi sanitària va provocar
l’establiment de restriccions a la mobilitat nacional i internacional i també a certes
activitats econòmiques, la qual cosa va modificar l’atractiu dels diferents actius que
componen la inversió immobiliària al nostre país. A grans trets, es van veure menys
perjudicats o, fins i tot, afavorits alguns actius detallistes, el sector logístic i els actius
residencials. Els primers, beneficiats pel paper dels supermercats com a proveïdors de
béns bàsics per a la població; el segon, per l’auge del comerç on-line, i els tercers, per
una combinació de factors més heterogenis. L’interès per les residències d’estudiants
s’ha moderat per l’expansió de les classes on-line, i les residències de la tercera edat han
patit de primera mà l’impacte de la crisi sanitària, però el lloguer residencial ha rebut un
nou impuls, gràcies a les iniciatives build-to-rent, i és evident que, si tenim en compte
els fonamentals demogràfics del país, la tendència de les residències de la tercera edat
continuarà a l’alça.

19 Les dades de
volum d’inversió en
CRE procedeixen
del Market Outlook
España 2021 de la
consultora immobiliària
internacional CBRE.

La pandèmia ha modificat l’atractiu dels diferents
actius immobiliaris. Els actius residencials i els centres
logístics i de dades n’han sortit afavorits, mentre que
les oficines i els hotels han atret menys inversió
Al costat oposat se situen els que, fins llavors, havien estat, precisament, els actius estrella
del mercat espanyol: l’atractiu de les oficines es va enfonsar per l’avanç del teletreball; els
locals comercials (històricament, un dels segments més rellevants del sector detallista) van
quedar molt afectats per les limitacions dels horaris d’obertura, d’aforaments, etc. (més
o menys estrictes en funció de les regions), i els hotels van patir les conseqüències d’una
demanda en mínims.
Com a resultat, el 2020, els actius residencials es van convertir en el principal actiu d’inversió
(el 28% del total de la inversió immobiliària), seguits del segment detallista (prop del 25%
del total) i logístic (gairebé el 15%). En canvi, la inversió en oficines i en hotels va quedar per
sota del 20% del total.20

A Europa, les oficines resisteixen millor l’impacte
de la pandèmia, i, en canvi, el segment del comerç
al detall va patir un major impacte que a Espanya.
Per la seva banda, els hotels perden pes i els centres
logístics el guanyen de manera similar als dos mercats
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20 Les dades d’aquest
informe provenen de
diversos estudis de
mercat realitzats per
CBRE i JLL, entre altres
agents rellevants del
mercat immobiliari
comercial.
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Si comparem l’evolució de la inversió immobiliària a Espanya amb l’europea, observem
que, al continent, l’enfonsament de la inversió en oficines no solament ha estat inferior,
sinó que, després de l’impacte de la pandèmia, continua sent, amb diferència, la principal
inversió immobiliària comercial (prop del 35% del total), gràcies a la reactivació que van
viure durant la segona meitat de l’any els grans centres financers de la regió (Alemanya,
el Regne Unit i els Països Baixos). Per la seva banda, el pes del sector retail va caure a
Europa en relació amb els anys anteriors, més llastat, en aquest cas, per les restriccions a
la mobilitat i al negoci. De tota manera, sí que s’observa una tendència comuna a Espanya
i a Europa: l’auge del sector logístic (associat a la major penetració del comerç on-line) i
el deteriorament dels actius associats amb els allotjaments i amb els hotels, castigats per
l’escassa mobilitat internacional.

Augmenta el pes de la inversió immobiliària detallista a Espanya
Distribució de la inversió immobiliària per segments
(% sobre el total de la inversió immobiliària comercial)
Altres
6%

Hotels
19%

Hotels
10%

Altres
3,1%
2020

Logístic
14,8%

Altres
6%
Hotels
8%
Hotels
4%

Multifamily
16%
Multifamily
27,8%

2020

Logístic
16%

2019

Detallista
13%

Logístic
14%

Oficines
32%

Multifamily
17%
Multifamily
24%

2019

Oficines
19,6%

Altres
7,5%

Detallista
24,8%

Detallista
15%
Logístic
10,5%

Detallista
16,5%
Oficines
35%

Oficines
40,5%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del CBRE.

Repunt de l’interès pels actius residencials
El 2020, la inversió al segment residencial comercial, que comprèn l’habitatge per a lloguer
i les residències d’estudiants i de la tercera edat, va repuntar fins als 2.600 milions d’euros i
va duplicar amb escreix la inversió del 2019. Preveiem que aquest augment de la inversió en
actius residencials es consolidarà en els propers anys, perquè l’oferta d’aquesta mena d’actius
és escassa al mercat espanyol, sobretot quan es compara amb la d’altres mercats europeus
similars, i perquè la demanda d’habitatge residencial de lloguer continua augmentant de
manera gradual i se situa al voltant dels 4,3 milions de llars el 2020, al voltant del 23% del
total (significativament per sota del 30% de la mitjana de la UE).
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Els actius residencials han acaparat un gran
interès arran de la pandèmia, una tendència
que preveiem que tindrà continuïtat, ateses
l’escassetat d’oferta i la demanda creixent
La demanda creixent i l’escassetat d’oferta han incrementat l’interès dels inversors pels
actius residencials, en un moment en què les iniciatives build-to-rent es comencen a
estendre al nostre país. De fet, estan sorgint iniciatives público-privades per a l’augment
de l’oferta d’habitatge de lloguer, les quals aniran a més gràcies al suport per part dels fons
de recuperació europeus. Al costat oposat, un dels factors que limita la inversió al sector
és la intenció de controlar les rendes i d’intervenir els preus.

Hi ha marge perquè el mercat de lloguer guanyi pes a Espanya
Percentatge de llars que lloguen l’habitatge (%)
60

50

40

30

20

10

2019

Estònia

Noruega

Letònia

Espanya

Grècia

Eslovènia

Portugal

Itàlia

Bèlgica

Finlàndia

Luxemburg

UE

P. Baixos

Irlanda

R. Unit

França

Suècia

Dinamarca

Àustria

Alemanya

Suïssa

0

2007

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.

Els actius logístics deixen de ser l’aneguet lleig del CRE
El sector logístic ha estat un dels més resilients el 2020, sobretot pel que fa al mercat del
lloguer. El 2020, el volum d’inversió va ser millor del que s’esperava, al voltant dels 1.428
milions d’euros, i, de cara al 2021, s’espera que assoleixi un nou màxim històric. Les bones
dades d’aquest segment del CRE s’expliquen pels efectes del confinament de la població,
que han permès un repunt sense precedents del comerç on-line i que han generat un auge
inevitable de la logística de proximitat, que, al seu torn, ha provocat un interès elevat per
part dels inversors pels actius d’última milla en ciutats de més de 100.000 habitants, una
tendència que es mantindrà en els propers anys.
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Els actius logístics tornaran a destacar
de manera positiva el 2021, gràcies al fet que
el consum on-line s’ha instaurat en els hàbits
del consumidor espanyol
Pel que fa a les rendes, amb les prime a Madrid (5,5 €/m²/mes) i a Barcelona (7 €/m²/mes),
han romàs estables a tots els mercats logístics el 2020, una tendència que s’espera que
tingui continuïtat el 2021. L’estabilitat pot sorprendre, tenint en compte l’elevada demanda,
però aquest efecte ha estat compensat per la incorporació al mercat de nova superfície.
De cara al 2021, s’espera que el comportament del sector sigui similar, sobretot en la
mesura que el comerç on-line s’ha instaurat en els hàbits de consum d’una gran part dels
consumidors espanyols. A mitjà i a llarg termini, els reptes del sector logístic espanyol
passen per aconseguir una major automatització, per impulsar una major eficiència de
la logística de proximitat (acostar els paquets al consumidor final) i per concedir més
importància a la sostenibilitat i a la qualitat de l’ocupació al sector.

La inversió en logística podria assolir nous màxims el 2021
Inversió immobiliària en actius logístics (milions d’euros)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del CBRE Research.

Els supermercats i els centres comercials sostenen
la inversió CRE detallista
Segons la consultora immobiliària JLL, la inversió immobiliària detallista va augmentar
el 40% el 2020 al mercat espanyol, fins als 2.250 milions d’euros. Es tracta d’un registre
sorprenent, atès el context de fortes restriccions sobre el comerç presencial, i és possible
que una gran part de l’augment sigui un efecte correcció després d’uns volums d’inversió
el 2019 especialment reduïts. Si comparem la dada amb la mitjana dels tres anys anteriors,
s’observa una caiguda del 30% en la inversió immobiliària detallista el 2020.
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Pel que fa als tipus d’actius, els centres comercials van ser els que van concentrar la major
part de la inversió immobiliària, amb un volum d’uns 1.100 milions d’euros, tot i que és
cert que el 80% d’aquesta xifra se centra, exclusivament, en dues grans operacions (Intu
Asturias i Puerto Venecia), que es van negociar i es van tancar a l’inici de l’any, abans de
l’esclat de la pandèmia. En altres paraules, si s’exclouen aquestes operacions, es tractaria
del nivell d’inversió més baix des del 2013.
Tot seguit se situaria, en volum, la inversió en supermercats, que va batre el màxim històric
el 2020 amb una inversió d’uns 600 milions d’euros, que representa el 30% de la inversió
immobiliària detallista, quan, entre el 2017 i el 2019, amb prou feines representava el
5%-10% del total. El seu èxit no sorprèn: ha estat un dels sectors que ha sortit més reforçat
de la crisi sanitària, gràcies al seu paper de proveïdor de la població.
En canvi, els locals comercials, sobretot de comerç tèxtil, d’oci i de restauració, van ser
els actius immobiliaris més perjudicats. En primer lloc, han estat especialment llastats
per les restriccions (sobre aforaments, sobre límits horaris i sobre tancaments forçosos)
i pel descens de les arribades de turistes (el –77% el 2020). En segon lloc, la pandèmia ha
accelerat el creixement del comerç on-line i ha provocat un cert excés d’oferta de locals
comercials.

Els supermercats i els centres comercials van liderar la inversió el 2020
Inversió immobiliària al sector detallista a Espanya (milions d’euros)
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D’altra banda, les rendes dels actius immobiliaris van baixar de forma generalitzada al llarg del
2020, a conseqüència de la crisi sanitària. L’absència de compradors i la recessió econòmica
derivada de la crisi sanitària han propiciat un augment de les taxes de desocupació i de la
disponibilitat de locals i han disparat la rotació entre operadors. No solament han tancat
els establiments petits, sinó que les grans marques també han reduït els locals físics, al
mateix temps que potenciaven l’e-commerce. Com a resultat, segons les dades de JLL del
final del 2020, les rendes prime a high street (locals de 100 m² o més) van caure el 16%
interanual a Madrid i el 18% a Barcelona. Per la seva banda, les rendes prime en centres i en
parcs comercials a Espanya també van recular al llarg del 2020, però ho van fer menys, amb
caigudes entre el 10% i el 12,5% interanual.

Les necessitats de connectivitat disparen l’interès
pels centres de dades
Finalment, l’expansió del 5G i de la fibra òptica i la major penetració de les noves tecnologies
digitals, com l’internet de les coses o la computació al núvol, han estat estretament vinculades
a algunes de les conseqüències que ha tingut la pandèmia (com l’auge del teletreball), on ha
quedat clara la importància de la connectivitat perquè la vida econòmica i social no s’aturi.
En aquest sentit, sorgeix l’interès entre els inversors per un actiu comercial cada vegada
més atractiu, els centres de dades. En el cas d’Espanya, la seva posició geogràfica, les noves
connexions mitjançant cables submarins amb Amèrica i amb Àfrica, la bona connectivitat i
l’alta penetració de les energies renovables impulsen noves implantacions d’aquesta mena
d’actius. De fet, el 2020, la inversió en aquesta mena de centres es va disparar per damunt
del 20% anual.

27

Immobiliari
L’expansió del teletreball modera l’atractiu de les oficines
La inversió al sector de les oficines va recular el 53% el 2020 en relació amb l’any anterior i
el 47% en relació amb la mitjana dels quatre últims anys (2015-2019). De manera similar, la
demanda de lloguer d’oficines va caure el 42% a Madrid (334.000 m² de superfície ocupada)
i el 64% a Barcelona (140.000 m²). Prenent els dos centres econòmics en conjunt, la superfície
ocupada d’oficines es va enfonsar més del 50% anual, fins a nivells mínims similars als del
2009 i el 2012, arran de la crisi financera i de la crisi del deute sobirà, respectivament. Cal
assenyalar que la contractació d’oficines a Madrid i a Barcelona s’havia mantingut més o
menys estable en els cinc anys previs a la pandèmia (vegeu el següent gràfic), molt lluny dels
nivells anteriors a la crisi financera del 2008. Pel costat de l’oferta, les taxes de desocupació
van augmentar al llarg de l’any passat (l’11% a Madrid i el 8% a Barcelona), arran de la
finalització d’alguns projectes en construcció i d’un retorn al mercat de segona mà, amb
renovacions de contractes amb reducció de superfície i amb subarrendaments per adaptarse a una demanda més baixa.

Enfonsament de la superfície llogada d’oficines
Demanda de superfície d’oficina als grans nuclis urbans (metres quadrats)
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És important assenyalar que la pandèmia ha servit per accelerar les tendències que es venien
observant al sector de les oficines. Tradicionalment, la taxa de penetració del teletreball a
Espanya es trobava entre les més baixes d’Europa:21 el 3,2% el 2019 en relació amb el 9,9% a
la UE, segons Eurostat. Un cop superada la pandèmia, pocs dubten que el retorn presencial
a l’oficina serà una mica menor que abans de la COVID-19, de manera que la demanda
d’espais físics per part de les empreses es veurà reduïda de manera estructural, tot i que no
d’una forma dràstica ni abrupta. No obstant això, hi ha un seguit de factors que serviran per
atenuar aquesta menor demanda de contractació d’oficines.
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La pandèmia ha accelerat l’adopció
del teletreball, i això pot representar
un canvi important en la tipologia
d’oficines demandades
En primer lloc, malgrat que s’incrementi el nombre d’hores de teletreball, les oficines del
futur22 hauran d’afrontar pics d’assistència (dies centrals de la setmana) i, al mateix temps,
hauran d’evitar que hi hagi espai sense utilitzar els dies menys concorreguts (dilluns i
divendres). En segon lloc, sembla obvi que, a curt i a mitjà termini, caldrà augmentar la
distància social entre els treballadors, a conseqüència dels canvis de comportament que ha
implicat la pandèmia. Es tracta d’un canvi radical en relació amb el món pre-COVID, quan la
tendència era d’alta densificació. Finalment, caldrà redissenyar les oficines per adaptar-se a
una forma de treball nova que combini remot i presencial, incrementant la superfície dedicada
a espais col·laboratius i a serveis i compensant, així, el menor espai requerit per als llocs
individuals. En aquest sentit, els espais coneguts com flexibles (centres de negocis dinàmics
que s’ajusten a les necessitats de les empreses) han centrat l’interès de les companyies en
l’últim any: a Madrid i a Barcelona, les operacions en aquest segment han augmentat el 85%
en el 1T 2021, segons les dades de la consultora immobiliària CBRE.

22 Sobre una visió
històrica de l’evolució
de l’oficina, vegeu
«L’oficina del futur: retorn
al passat?», disponible
a https://www.
caixabankresearch.com/
ca/economia-i-mercats/
mercat-laboral-idemografia/loficina-delfutur-retorn-al-passat

En balanç d’aquestes forces contraposades, el més probable és que, a curt i a mitjà termini,
la demanda d’oficines se suavitzi, malgrat que no s’espera una caiguda significativa o
preocupant. En realitat, es tracta d’una tendència que ja s’esperava abans de la pandèmia
i que s’hauria produït de tota manera, malgrat que en un horitzó temporal més prolongat.
En aquest sentit, de cara a la segona meitat d’enguany, esperem una moderació de les
taxes de desocupació observades durant els mesos més durs de la pandèmia, tot i que es
mantindrà per sota de les xifres d’anys anteriors. En termes de renda, la feblesa actual de la
demanda suggereix que es continuarà ajustant a la baixa al llarg del 2021 i que es recuperarà
a partir del proper 2022, a mesura que es reactivi de forma més significativa la demanda.
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El 2021 augmentarà l’interès de l’inversor pels actius hotelers
No hi ha dubte que, en un país amb un pes fort del turisme com el nostre, el sector
hoteler ha estat un dels més perjudicats per les restriccions a la mobilitat, tant local
com internacional. Això ha comportat que registrés un fort descens de la demanda (les
pernoctacions van caure el 73% el 2020), de l’oferta (el –40% d’establiments oberts) i de la
rendibilitat (el –57%, segons l’índex RevPAR). En termes de transaccions immobiliàries, la
inversió en actius hotelers va caure el 61% el 2020, fins a uns 950 milions d’euros, segons
CBRE. Malgrat que es tracta del pitjor registre des del 2013, quan l’economia estava encara
digerint les crisis financera i del deute, les dades no sorprenen en un context d’elevada
incertesa sobre la recuperació del sector; d’uns gestors i d’uns propietaris més preocupats
per les renegociacions de la renda, pels protocols de seguretat i per la gestió diària dels
costos dels seus actius, i d’expectatives de compradors i de venedors molt allunyades
entre si.

Demanda hotelera gairebé nul·la, llevat de l’estiu, i oferta al 50%
Pernoctacions hoteleres a Espanya
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Pe que fa al 2021, l’èxit de la campanya de vacunació a Espanya i als principals mercats
emissors europeus, juntament amb la posada en marxa del certificat COVID digital de la
UE, suggereix una major mobilitat del turista nacional i l’arribada d’un major nombre de
turistes internacionals (malgrat que no esperem que es reprenguin tan de pressa les xifres
del 2019), la qual cosa permetrà una millora de l’activitat al sector. No obstant això, com ja
va succeir durant l’estiu del 2020, la recuperació assolirà diferents velocitats: al capdavant
se situaria el turisme rural, poc massificat i menys dependent del turista internacional; tot
seguit, se situaria el turisme de ciutat i de les destinacions insulars de platja, especialment
dependents de les arribades de turistes estrangers, i, en últim lloc, se situaria el segment
corporatiu i d’esdeveniments (MICE, per les sigles en anglès), desplaçat pel teletreball i per
les reunions telemàtiques, gràcies a l’expansió de les tecnologies estandarditzades al llarg
de la pandèmia.
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Els actius hotelers han estat dels més
perjudicats per la pandèmia, però, gràcies
a la reactivació del turisme, les perspectives
són positives
A més a més, tot fa pensar que les posicions entre propietaris i inversors s’acostaran enguany.
Pel costat dels actuals propietaris d’actius hotelers, les tensions de caixa acumulades en
l’últim any i mig i el final de les carències dels lloguers podrien obligar alguns propietaris
hotelers a desprendre’s d’alguns actius durant el 2021. Pel costat dels inversors, el fort interès
que continua despertant el sector hoteler espanyol se suma a un entorn de tipus baixos, a
una alta volatilitat borsària i a una menor rendibilitat en altres actius de Commercial Real
Estate (CRE). Durant el 1T 2021, s’han tancat diverses operacions d’envergadura, per valor
d’uns 230 milions d’euros, i s’espera que l’activitat inversora agafi realment el ritme durant
el segon semestre de l’any, quan s’aixequin les restriccions a la mobilitat i el sector turístic es
comenci a recuperar. En aquest sentit, malgrat que, atesa les circumstàncies, una correcció
en els preus és inevitable, la veritat és que la confiança dels inversors en el sector turístic
espanyol permetrà contenir en certa manera els descomptes en les operacions, si més no en
les considerades més prime o estratègiques.23

23 La renda prime
fa referència a les
zones comercials més
sol·licitades i exclusives.

A tall de resum, podem destacar les següents tendències generals pel que fa al impacte
de la COVID-19 sobre la inversió CRE:
Els actius immobiliaris que generen més interès entre els inversors immobiliaris
són aquells que s’han mostrat més resilients o menys afectats per les conseqüències
de la pandèmia: els actius immobiliaris residencials (anomenats actius multifamily),
els actius logístics (associats a l’auge de l’e-commerce) i els centres de dades (per
les necessitats creixents de connectivitat), a més de determinats actius immobiliaris
detallistes (principalment, supermercats).
En canvi, es modera la demanda o es redueix l’interès dels inversors pels actius més
perjudicats per les conseqüències de la pandèmia: l’auge del teletreball va disminuir
la demanda d’oficines, una tendència que es mantindrà en la mesura que augmenti
la penetració del teletreball al mercat laboral espanyol; mentre que els actius hotelers
es van veure perjudicats per l’escassa mobilitat local i internacional, un aspecte que
s’anirà capgirant a mesura que es reprengui la normalitat en termes de mobilitat.
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Cicle immobiliari global

L’impacte de la pandèmia
sobre els mercats
internacionals de
l’habitatge: hi ha risc de
sobreescalfament?
Malgrat la COVID-19, a la majoria d’economies avançades, els preus
de l’habitatge van experimentar un repunt el 2020, vinculat, en gran
part, a les polítiques fiscals i monetàries expansives introduïdes per
reactivar l’activitat econòmica. Abans de la pandèmia, alguns mercats
immobiliaris ja es trobaven en una situació propera a la sobrevaloració,
de manera que l’acceleració de la trajectòria dels preus no ha fet
més que alimentar el debat sobre els riscos de sobreescalfament
en determinats països. Aquests riscos es podrien intentar gestionar
amb les anomenades eines macroprudencials, però també podrien
plantejar el debat sobre la necessitat d’ajustar algunes eines de política
monetària abans que la reactivació econòmica estigui plenament
consolidada.
El preu de l’habitatge global accelera la tendència alcista
durant la pandèmia
La suposició inicial de molts analistes davant l’arribada de la pandèmia l’any passat va ser
que els mercats de l’habitatge es veurien seriosament afectats per la severitat de la crisi
econòmica sobre la renda de les famílies. Però res més lluny de la realitat: el creixement real
del preu de l’habitatge a nivell global es va accelerar durant la pandèmia. Segons l’indicador
elaborat per l’Observatori Internacional de l’Habitatge de la Fed de Dallas,24 el preu de
l’habitatge global va accelerar el pas i va passar de créixer l’1,8% el 2019 al 3,6% el 2020 en
termes reals (del 3,2% al 4,6% en termes nominals).
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El preu de l’habitatge global repunta durant la pandèmia
Índex (100 = 4T 2019)
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Nota: Preu agregat en termes reals de 25 països amb pesos dinàmics.
Font: CaixaBank Research, a partir de la base de dades de l’International Housing Observatory,
descrita a Mack i Martínez-García (2011).

Política monetària expansiva:
• Tipus d’interès baixos.
• Flux de crèdit per a
la compra d’habitatge.
• Inversió immobiliària atractiva
en relació amb altres actius.

Per què han augmentat els preus de l’habitatge durant la pandèmia?
El paper de la política monetària
La tendència alcista del preu de l’habitatge durant la pandèmia reflecteix diversos factors
vinculats al repunt de la demanda propiciat per les particularitats de la pandèmia. El
confinament de la població a casa seva i l’augment del teletreball han comportat un canvi
de preferències dels compradors sobre la tipologia i sobre la ubicació de l’habitatge. A
més a més, les polítiques fiscals van esmorteir, més o menys en funció del país, l’impacte
de la crisi sobre els ingressos de les llars. De fet, a moltes economies avançades, les llars
van acumular grans quantitats d’estalvi «forçós», a causa de les estrictes mesures de
confinament de la població i de les restriccions a determinades activitats, un estalvi que,
en part, s’ha canalitzat cap a la inversió immobiliària. Pel costat de l’oferta, la caiguda
de l’activitat de la construcció en el segon semestre del 2020 va afectar el lliurament
d’habitatges, la qual cosa va afegir pressió a l’alça sobre els preus, en especial als mercats
on l’oferta d’habitatge ja era escassa.

A més del repunt de la demanda i de les
restriccions que van limitar l’oferta de manera
temporal, els tipus d’interès baixos també
pressionen a l’alça el preu de l’habitatge
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Els tipus d’interès baixos (i l’expectativa que continuaran baixos durant molt de temps),
arran de la política monetària adoptada per estimular l’economia, han estat un factor
addicional que ha incidit de manera decisiva sobre l’augment del preu de l’habitatge. En
efecte, nombrosos estudis acadèmics mostren que els preus de l’habitatge tendeixen a
augmentar quan els tipus d’interès hipotecaris baixen, ja que el comprador pot accedir a
un habitatge més car amb la mateixa quota hipotecària, i que la inversió immobiliària és
més atractiva en un entorn de baixa rendibilitat d’altres actius alternatius considerats segurs.
La pandèmia podria haver reforçat aquesta relació entre els tipus d’interès i els preus de
l’habitatge: l’estalvi forçós que van acumular les llars, unit a uns tipus d’interès molt baixos,
va propiciar que l’opció de derivar aquest estalvi cap a la inversió immobiliària guanyés
encara més pes.25

L’impacte de la COVID-19 sobre els preus ha estat desigual per països
L’acceleració del ritme de creixement de l’índex de preu de l’habitatge global és generalitzada
a les economies avançades (amb la notable excepció del Japó), però les taxes d’avanç varien
molt en funció del país, tal com ho recullen les taules següents. Si tenim en compte el canvi
de la taxa anual dels preus entre el 2019 i el 2020, podem distingir dos grups: els països que
van accelerar el creixement del preu de l’habitatge el 2020 i els que el van moderar.
Al primer grup destaquen els casos del Canadà (+8,3 p. p., fins al 8,2% el 2020) i de Luxemburg
(+4,4 p. p., fins a 14,5%), seguits, a més distància, per Dinamarca, pel Regne Unit, per França i
per Itàlia, on el creixement anual dels preus va augmentar, com a mínim, 2 p. p.
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25 En termes de
magnitud, una anàlisi
recent del Fons Monetari
Internacional suggereix
que un canvi de 100 p. b.
en els tipus d’interès
implicaria un impacte
entre uns 1,5 i 2 p. p.
sobre la taxa de variació
del preu de l’habitatge.
Vegeu la presentació
The Global Real Estate
Boom: Is It Time to Worry
Again? disponible en
https://ieo.imf.org/-/
media/IEO/Files/
Seminars/ieo-webinarigan-real-estate-marketscovid19-june-2021-v2.
ashx
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Països on el preu de l’habitatge s’ha accelerat el 2020
Var. preu
el 2019

Var. preu
el 2020

Diferència
(p. p.)

Canvi
de tendència?

Sobrevaloració?
(Fed de Dallas)

Sobrevaloració?
(BCE)

Canadà

-0,1%

8,2%

8,3

Sí

No

-

Luxemburg

10,1%

14,5%

4,4

No

Sí

Sí

Dinamarca

2,3%

4,8%

2,5

Sí

No

-

Regne Unit

-0,4%

2,0%

2,4

Sí

No

-

França

3,3%

5,4%

2,1

No

No

Sí

Itàlia

-0,1%

1,9%

2,0

No

No

No

Polònia

8,7%

10,5%

1,8

Sí

-

-

Àustria

5,8%

7,6%

1,8

No

-

Sí

Suècia

2,5%

4,2%

1,7

No

No

-

Alemanya

5,8%

7,4%

1,6

No

Sí

Sí

Finlàndia

1,0%

1,8%

0,7

Sí

No

No

EUA

3,1%

3,8%

0,7

Sí

No

-

Països Baixos

7,3%

7,6%

0,3

Sí

Sí

Sí

Bèlgica

4,0%

4,2%

0,2

No

-

Sí

Canvi
de tendència?

Sobrevaloració?
(Fed de Dallas)

Sobrevaloració?
(BCE)

Països on el preu de l’habitatge s’ha moderat el 2020
Var. preu
el 2019

Var. preu
el 2020

Diferència
(p. p.)

Japó

-0,4%

-1,3%

-1,0

No

Sí

-

Portugal

9,6%

8,4%

-1,2

No

No

Sí

Bulgària

6,0%

4,6%

-1,5

No

-

No

Irlanda

2,3%

0,3%

-2,1

No

No

Eslovènia

6,7%

4,6%

-2,1

No

No

-

Espanya

5,1%

2,1%

-3,0

No

No

No

Letònia

9,0%

3,7%

-5,3

No

-

Sí

Hongria

17,0%

4,4%

-12,6

No

-

-

Notes: Seguint l’indicador del BCE, considerem que hi ha sobrevaloració si el valor és superior a 5. Preu de l’habitatge en termes nominals.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat i de la base de dades de l’International Housing Observatory, descrita a Mack i Martínez-García (2011).

En aquest grup de països, s’observa que la pandèmia ha comportat, en molts casos, un canvi
de tendència en relació amb els anys anteriors: així s’observa al Canadà (el +8,2% el 2020,
després de dos anys consecutius de caigudes en els preus), a Dinamarca (el +4,8% el 2020,
després d’anys de lleugera moderació dels preus), al Regne Unit (el +2,0% en relació amb
la correcció a la baixa des dels ritmes històrics del 2015) i als EUA (el 3,8%, percentatge que
trenca la tendència de moderació dels cinc anys anteriors). No obstant això, en la mesura
que el canvi de tendència sembla que respon a l’efecte de la pandèmia, no esperem un
escalfament significatiu o preocupant del mercat residencial, sinó que s’hauria de moderar
o de corregir a mesura que aquests efectes (el canvi d’hàbits, les ajudes fiscals o l’escassetat
d’oferta, per exemple) s’esvaeixin.

Els signes de sobreescalfament a la majoria
de mercats immobiliaris són anteriors
a la pandèmia, malgrat que la «temperatura»
ha augmentat de forma significativa el 2020
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En altres casos, els preus ja creixien a ritmes elevats abans de la pandèmia i s’han accelerat
el 2020: el més paradigmàtic és el del mercat residencial luxemburguès, on els preus no
van experimentar un sobreescalfament durant el cicle expansiu del 2000-2007, sinó que van
créixer de manera elevada i més o menys gradual (el 10,1% el 2019), es van accelerar encara
més al llarg de l’any passat (el 14,5% el 2020) o es van situar en valors equivalents a un
mercat sobreescalfat (i als quals cal afegir un augment del deute de les llars, fins al 175% de
la renda disponible el 2020).
Al segon grup de països (els que van registrar una moderació dels preus de l’habitatge entre
el 2019 i el 2020), destaquen Hongria (amb un fort refredament de –12,6 p. p., fins al +4,4% el
2020) i Letònia (–5,3 p. p., fins al +3,7%), seguits, a més distància, per Espanya, per Eslovènia
o per Irlanda, entre d’altres, que van registrar un descens en la taxa anual de, com a mínim,
2 p. p. A diferència del grup anterior, en aquest cas, tots els països van registrar un descens
coherent amb la tendència que venien mostrant abans de l’arribada de la pandèmia. A grans
trets, es tracta de mercats residencials que s’havien sobreescalfat més o menys durant el
cicle econòmic que va acabar amb la crisi financera global del 2008. És a dir, economies
que, entre els anys 2000 i 2007, van experimentar creixements elevats en els preus, un
augment intens del pes de la inversió residencial sobre el PIB i un endeutament elevat de les
llars. De llavors ençà, aquests països han corregit els excessos i ara es troben en una fase
lleugerament expansiva del cicle.

Ens hauríem de preocupar per l’augment dels preus?
Hi ha signes de sobreescalfament?
En general, els models estadístics que s’utilitzen per estimar si el preu de l’habitatge està
sobrevalorat o no estan subjectes a un elevat grau d’incertesa i han de ser interpretats
amb cautela. Com veurem tot seguit, diversos indicadors apunten al fet que, en general,
s’observen signes de sobrevaloració en alguns mercats, però no de forma generalitzada
a nivell global. A més a més, en aquests casos, es tracta d’una situació que no ha estat
provocada per la irrupció de la pandèmia, sinó que era una tendència que ja s’observava
amb anterioritat.
El BCE elabora un indicador molt útil per valorar si els preus s’allunyen, o no, dels nivells
d’equilibri.26 Segons aquest indicador, Luxemburg és un mercat que mostrava signes
evidents de sobrevaloració ja abans de la pandèmia i que va repuntar el 2020, una lectura
coherent amb l’anàlisi realitzada més amunt en aquest article. Tot seguit, a més distància,
trobem països com Àustria, Alemanya o Bèlgica, que mostraven signes de sobrevaloració
abans de la pandèmia, els quals s’han incrementat durant el 2020. En efecte, el BCE
documenta que el creixement dels preus de l’habitatge durant la pandèmia ha estat, en
general, més elevat als països en què s’observava una major sobrevaloració abans de
l’arribada de la COVID-19.

Els riscos de sobreescalfament són més limitats
als països on els preus s’han accelerat a causa
de factors vinculats a la pandèmia. En canvi, els riscos
han augmentat als països que ja mostraven signes
de sobreescalfament abans de l’aparició de la COVID
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26 L’indicador del BCE
és una mitjana simple
entre la ràtio del preu
de l’habitatge sobre
els ingressos de les
llars i el resultat d’un
model dissenyat per
detectar desviacions
del preu en relació
amb els determinants
fonamentals. En concret,
aquest model relaciona
estadísticament
l’evolució del preu de
l’habitatge amb els
ingressos de les llars,
amb el tipus d’interès
hipotecari real i amb
el parc d’habitatges per
capita. La metodologia
es descriu a la Box 3
de la Financial Stability
Review, BCE, maig
del 2015.
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Un altre indicador per valorar si el preu de l’habitatge s’allunya dels nivells d’equilibri
és l’Exuberance Indicator, creat per la Fed de Dallas per a un conjunt d’economies
desenvolupades.27 Els mercats en què s’aprecia una major sobrevaloració de l’habitatge
serien, de nou, Luxemburg, seguit de prop per Alemanya (en nivells de sobrevaloració des
del 2016) i pel Japó (malgrat que els preus de l’habitatge estan caient). Per la seva banda, els
Països Baixos serien l’única economia on els senyals de sobrevaloració van aparèixer durant
la pandèmia.

Països amb signes clars de sobrevaloració
al mercat residencial
Percentatge sobre el total de països considerats
60%

27 L’Exuberance
Indicator és un indicador
que detecta períodes
de dinàmica explosiva
en la ràtio del preu de
l’habitatge sobre la renda
de les llars. Per a més
detalls sobre la seva
construcció i sobre la
seva estimació, consulteu
el treball de Mack,
Adrienne i MartínezGarcía, Enrique (2011), «A
Cross-Country Quarterly
Database of Real House
Prices: A Methodological
Note».
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Nota: Països amb un indicador d’exhuberància superior al valor crític (model amb 1 lag).
Font: CaixaBank Research, a partir de la base de dades de l’International Housing Observatory,
descrita a Mack i Martínez-García (2011).

Un estudi recent del Banc de Pagaments Internacionals28 conclou que, des de l’inici de la
pandèmia, els preus de l’habitatge han augmentat més del que implicaria l’evolució dels
factors fonamentals, com són el cost dels préstecs hipotecaris i la renda de les famílies. En
concret, segons la relació històrica del preu de l’habitatge amb la renda de les llars i amb
els tipus d’interès, s’esperaria un augment dels preus de l’habitatge a molts països des del
començament del 2020, però, en la majoria dels casos, per sota de l’augment real observat.
Aquesta divergència aparent entre els preus de l’habitatge i els determinants fonamentals
podria provocar correccions en el futur.

28 Vegeu «House prices
soar during the Covid-19
pandemic», publicat al
BIS Annual Economic
Report, juny del 2021.
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Aquest cop serà diferent?
Un catalitzador del boom immobiliari que va desembocar en la crisi financera global del
2008 va ser el ràpid creixement del crèdit a les llars per finançar la compra d’un habitatge,
de manera que es va arribar a generar una espècie de cercle viciós en què els preus de
l’habitatge es retroalimentaven amb el creixement del crèdit. Tot sembla indicar que
aquesta vegada sí que és diferent, per les següents raons:
1. El creixement del crèdit a les llars de baixa qualitat creditícia ha estat contingut en els
últims anys, gràcies, en gran part, a uns estàndards de concessió de crèdit molt més
estrictes a les grans economies desenvolupades. Per exemple, als EUA, la proporció
de crèdits que es concedeix a persones amb un rating creditici baix és relativament
petita.29

29 El 2007, un de cada
quatre nous préstecs
hipotecaris es concedia
a un comprador amb
un rating creditici
baix (inferior a 659).
En contrast, aquesta
proporció era, només,
del 5% el 2020, mentre
que el 70% tenia un
rating alt (superior a
760), unes proporcions
similars a les d’anys
precedents.

2. No s’observa una associació clara entre el repunt dels preus de l’habitatge i el
creixement del crèdit, sinó més aviat el contrari: els preus han crescut més als països
on les llars s’han desendeutat més durant els cinc anys anteriors a la pandèmia.
Aquesta situació contrasta amb el que va succeir durant el lustre anterior a la crisi
financera global, tal com s’observa als següents gràfics.30 El cas d’Espanya il·lustra a
la perfecció aquest canvi de paradigma: entre el 2001 i el 2006, el crèdit a les llars va
passar del 47% del PIB al 78% (+31 p. p.) i l’habitatge es va revalorar el 71%. En canvi,
entre el 2014 i el 2019, el crèdit a les llars va recular del 73% del PIB al 57% (–17 p. p.) i
el preu de l’habitatge va augmentar un moderat 8%.

30 Als dos gràfics, Irlanda
apareix com un outlier.
Si excloem aquest país,
les correlacions serien
del 0,73 en el període
2001-2006 i del –0,09 en
el període 2014-2019.

3. Hi ha un tercer factor que propiciaria que, aquest cop, sigui diferent: la càrrega del
deute de les famílies a la majoria d’economies desenvolupades és inferior a la de la
passada crisi financera internacional. Per tant, en cas d’una pujada de tipus d’interès,
la vulnerabilitat de les llars seria menor que en altres recessions en què el mercat
residencial se situava a l’epicentre de la crisi.

Relació entre l’increment del crèdit a les llars i el preu de l’habitatge
Abans de la crisi financera global (2001-2006)
120

Abans de la COVID (2014-2019)
40

Correlació: +0,59

Variació del preu de l’habitatge (%)

Variació del preu de l’habitatge (%)

Correlació: -0,26
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BIS i de la base de dades de l’International Housing Observatory, descrita a
Mack i Martínez-García (2011).
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El debat sobre el mercat residencial arriba als bancs centrals
El moment que travessen alguns mercats residencials desenvolupats no ha passat
desapercebut als consells de govern dels bancs centrals. Una vegada més, s’ha encès el
debat sobre el paper que ha tingut la política monetària ultraexpansiva en l’increment
de la valoració dels actius financers. La nostra anàlisi suggereix que alguns mercats
immobiliaris ja es trobaven en una situació pròxima a la sobrevaloració abans de la
pandèmia, i, de fet, alguns bancs centrals comencen a alertar del desequilibri addicional
que han comportat per al preu de l’habitatge els estímuls fiscals i monetaris adoptats.
Es podria intentar gestionar aquests riscos amb les eines macroprudencials, però també
podrien plantejar la necessitat d’ajustar algunes eines de política monetària abans que la
reactivació econòmica estigui plenament consolidada.31

Els bancs centrals, conscients de l’impacte de la
política monetària sobre el preu de l’habitatge,
vigilen de prop els desenvolupaments dels
mercats immobiliaris
A la zona de l’euro, el debat ha incidit sobre la nova estratègia del BCE, que ha animat
l’agència estadística europea, Eurostat, a estudiar com es podrien introduir millor els preus
de l’habitatge a l’IPCH, ja que, en l’actualitat, només s’inclouen els preus de lloguer. Ara
com ara, el BCE es limitarà a monitorar el preu de l’habitatge com un element més en la
discussió sobre l’evolució dels preus (igual que fa amb l’evolució dels salaris). Per la seva
banda, diversos membres de la Fed s’han mostrat preocupats per l’evolució recent dels
preus de l’habitatge nord-americans. A les actes de la reunió del 15-16 de juny, s’esmenta
la preocupació pel risc financer associat a la forta demanda d’habitatge i també, dins el
debat sobre la reducció del programa de compres, es demana que es redueixi la compra
d’actius MBS (Mortgage Backed Securities).32 En altres regions, els bancs centrals ja han
passat a l’acció i han introduït mesures macroprudencials: per exemple, el Banc Central
de Nova Zelanda, per reduir els riscos associats a un sobreescalfament del mercat
residencial, ha tornat a imposar restriccions en la relació préstec-valor (loan-to-value) en
la concessió de noves hipoteques.

31 També existeix una
preocupació creixent
per l’impacte de la
política monetària
sobre la desigualtat,
ja que l’increment del
preu de l’habitatge
dificultaria encara més
l’accés a l’habitatge en
propietat dels joves i
dels treballadors amb
ingressos baixos. A més
a més, s’estaria generant
un cert «efecte expulsió»,
perquè les famílies
amb ingressos més alts
s’estarien desplaçant a
les zones perifèriques
de les grans ciutats
on, tradicionalment,
s’instal·laven les famílies
amb ingressos més
baixos.

32 Per a una revisió
més en profunditat de
les actes de la reunió
del 15-16 de juny,
consulteu el següent
enllaç: https://www.
federalreserve.gov/
monetarypolicy/files/
fomcminutes20210616.
pdf
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Una aproximació al mercat residencial dels EUA:
ara com ara, sense senyals preocupants de sobreescalfament
El mercat residencial nord-americà es va sobredimensionar durant el cicle econòmic
anterior, que va acabar amb l’esclat de la bombolla residencial i amb la crisi financera global
del 2008. El mercat es va reactivar de forma més clara a partir del 2013, i, just abans de
l’arribada de la crisi econòmica i sanitària generada per la COVID-19, els preus mostraven
ritmes de creixement molt modestos (el +2,0% anual el 2019), les vendes d’habitatge creixien
d’acord amb les tendències demogràfiques (similars a la mitjana a llarg termini entre els
anys vuitanta i noranta) i la inversió residencial representava una mica menys del 4% del PIB.
L’arribada de la pandèmia va ser un estímul per al sector residencial dels EUA des del
primer moment: les vendes d’habitatge nou unifamiliar es van disparar (el +45% interanual
en el 3T 2020), els preus de l’habitatge creixen a taxes interanuals de dos dígits des del
mes de desembre (el +14% a l’abril del 2021) i la inversió residencial va representar el 4,8%
del PIB en el 1T 2021. Malgrat que les restriccions a la mobilitat sobre la població van ser
una mica més laxes que a Europa, una gran part d’aquest repunt respon també al canvi
d’hàbits i a la preferència per viure en espais més grans i allunyats dels nuclis urbans.33
D’altra banda, també hi influeix la inversió de l’estalvi embassat durant la pandèmia, en
especial després de la forta política fiscal d’estímuls directes a la població que han posat
en marxa el Govern de Trump i, més recentment, l’Administració Biden, així com la bateria
d’estímuls monetaris de la Reserva Federal. Finalment, també s’observen problemes pel
costat de l’oferta, alguns de caràcter més temporal, com les dificultats per trobar mà d’obra
qualificada o l’encariment d’alguns materials, i altres factors que ja es donaven abans de la
pandèmia, com l’escassetat de sòl atractiu.

33 Vegeu Gupta et al.
«Flattening the curve:
pandemic-induced
revaluation of urban real
estate», NBER Working
Paper, 28.675, abril del
2021.

En definitiva, el cas nord-americà crida l’atenció, perquè l’efecte de la pandèmia ha empès
els indicadors d’activitat del mercat de l’habitatge a ritmes similars als observats durant el
boom al sector el 2000-2006. No obstant això, encara és aviat per preocupar-se gaire per
aquesta evolució, ja que es podria tractar d’un impuls puntual o a curt termini, com a reacció
directa a l’efecte de la pandèmia i a la forta política d’estímuls duta a terme. De fet, la ràtio
entre el preu de l’habitatge i la renda de les famílies ha baixat lleugerament el 2020, arran del
major creixement de la renda que dels preus, els quals es troben molt per sota dels nivells
assolits en el boom anterior. Altres indicadors (com les vendes d’habitatge nou) ja mostren
signes de moderació cap a les tendències prepandèmia.34

34 Per a una anàlisi més
completa sobre el mercat
residencial nord-americà,
vegeu «The US housing
market does not appear
to be a bubble», publicat
per Credit Strategy
Research, Goldman
Sachs, juliol del 2021.

Indicadors d’activitat al mercat residencial dels EUA
Índex de preus de l’habitatge
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40

1T 2001
3T 2002
1T 2004
3T 2005
1T 2007
3T 2008
1T 2010
3T 2011
1T 2013
2T 2013
3T 2014
1T 2016
3T 2017
1T 2019
3T 2020

3T 2020

3T 2017

1T 2019

1T 2016

3T 2014

2T 2013

3T 2011

1T 2013

1T 2010

3T 2008

1T 2007

3T 2005

1T 2004

1T 2001

3T 2002

(% del PIB)

1T 2001
3T 2002
4T 2003
1T 2005
2T 2006
3T 2007
4T 2008
1T 2010
2T 2011
3T 2012
4T 2013
1T 2015
2T 2016
3T 2017
4T 2018
1T 2020

Inversió residencial
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Indicadors i previsions
Variació anual (%), llevat que s’indiqui el contrari
Mitjana
2000-2007

Mitjana
2008-2014

Mitjana
2015-2019

3,4

-1,3

2,6

-10,8

5,7

6,2

3,1

-9,8

3,6

-14,5

0,8

5,5

Dada 2020

Previsió
20211

Previsió
20221

Tendència

Indicadors d’activitat
PIB total
VAB construcció
Inversió en construcció
Inversió en habitatge
Inversió en resta de construcció

5,4

-9,4

4,7

-14,0

2,9

9,3

5,4

-8,5

9,6

-16,6

5,5

10,1
8,1

3,1

-9,8

3,6

-14,5

-0,3

Visats d’inici d’obra (milers)

642

94

80

86

90

95

Visats d’inici d’obra

2,8

-28,7

20,9

-19,5

5,2

5,6

Certificats de final d’obra (milers)

482

230

57

86

100

90

Certificats de final d’obra

8,3

-34,9

14,9

9,1

16,4

-10,0

Confiança al sector de la construcció (nivell)5

13,1

-41,8

-20,7

-18,4

-4,8

-

Mercat laboral
Afiliats total
Afiliats a la construcció

3,5

-2,4

3,1

-2,1

2,3

1,0

6,1

-13,5

5,1

-1,7

4,1

1,0
1,2

Construcció d’edificis

-

-14,4

7,1

-2,2

4,9

Enginyeria civil

-

-16,4

1,2

-1,6

2,0

0,8

Act. de construcció especialitzada

-

-8,9

4,3

-1,5

3,7

0,9
1,7

10,3

2,1

6,3

-1,5

2,0

Ocupats total (EPA)

Afiliats en activitats immobiliàries

4,1

-2,7

2,6

-2,9

1,2

2,1

Ocupats a la construcció (EPA)

6,7

-14,0

4,5

-2,6

3,0

1,0

Taxa de temporalitat a la construcció (%)5

57,6

39,6

41,4

36,7

34,9

-

Taxa d’atur a la construcció (%)5

7,5

22,8

12,4

11,0

10,9

-

Demanda d’habitatge
Compravendes2 (milers)

886

388

450

418

451

491

Compravendes2

-0,1

-8,7

9,2

-17,2

7,7

9,0

Habitatge nou2,5

12,1

-13,4

4,8

-10,3

60,7

-

Habitatge de segona mà2,5

-7,8

-5,0

10,3

-18,8

39,1

-

Compravendes per estrangers3

-

11,3

5,5

-25,6

17,2

15,8

Compravendes segona residència4

-

-8,5

8,5

-20,4

12,5

12,5

12,9

-5,7

2,7

-1,1

1,1

1,6

-

-6,8

5,7

2,1

1,1

1,6

Preu de l’habitatge nou5

-

-5,7

6,5

6,5

2,3

-

Preu de l’habitatge de segona mà5

-

-7,7

5,5

1,4

0,7

-

Preu del sòl5

17,5

-8,7

1,3

-9,4

-4,6

2,6

IPC lloguer5

4,3

0,8

0,8

1,1

0,7

-

Preus
Preu de l’habitatge (Mitma)5
Preu de l’habitatge (INE)5

Ràtios d’accessibilitat
Preu de l’habitatge (% de la renda bruta disponible)5

6,5

7,5

6,6

7,2

-

-

Esforç teòric (% de la renda bruta disponible)5

14,2

31,3

28,1

27,4

-

-

Rendibilitat del lloguer (%)5

4,5

3,5

4,2

3,7

-

-

Nombre d’hipoteques

5,8

-20,9

10,0

-6,9

-0,1

-

Saldo viu del crèdit per a la compra d’habitatge

14,8

-1,4

-2,2

-1,8

-1,1

-

Noves operacions de crèdit a l’habitatge

17,7

-24,9

12,4

-2,1

64,0

-

Saldo viu del crèdit promotor i de la construcció

23,6

-12,8

-11,0

-5,4

-6,0

-

Taxa de morositat del crèdit a l’habitatge (%)

0,5

3,5

4,6

3,4

3,2

-

Taxa de morositat del crèdit promotor i de la construcció (%)

0,5

20,2

20,4

5,8

5,5

-

Finançament5

Notes: 1. Previsions a 26 de juliol del 2021. 2. La mitjana 2000-2007 per a les compravendes d’habitatge correspon al període 2004-2007 i les dades provenen
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 2021» corresponen a
les dades acumulades fins a l’última disponible del 2021.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Mitma, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i del Banc d’Espanya.
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Immobiliari
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.

ICIE
2 0 1 9

INFORME MENSUAL
Anàlisi de la conjuntura
econòmica espanyola,
portuguesa, europea
i internacional i de
l’evolució dels mercats
financers, amb articles
especialitzats sobre temes
clau de l’actualitat.

Índice CaixaBank para
la Internacionalización Empresarial

IS INDÚSTRIA
MANUFACTURERA
Seguiment de la indústria
manufacturera espanyola
i del sector de l’automòbil,
a partir de l’anàlisi dels
principals indicadors
econòmics.

IS TURISME
Seguiment semestral
del sector turístic espanyol,
a partir de l’anàlisi dels
principals indicadors
econòmics i del big data.

ICIE 2019
Índex que classifica
67 països en funció
del seu potencial
d’internacionalització
desde la perspectiva de
les empreses espanyoles.

IS COMERÇ AL DETALL
Seguiment sobre el comerç
al detall a Espanya, amb
èmfasi en les perspectives
del consum, l’e-commerce
i la inversió immobiliària al
detall.

IS AGROALIMENTARI
Seguiment semestral
del sector agroalimentari
espanyol, a partir
de l’anàlisi dels
principals indicadors
econòmics i del big data.

ICDS 2020
Índex que mesura el grau
de digitalització de les
empreses espanyoles en
relació amb la frontera
tecnològica europea.

www.caixabankresearch.com

@ research@caixabank.com

@CABK_Research

Newsletter

L’Informe Sectorial és una publicació de CaixaBank Research que conté informacions i opinions procedents de fonts que considerem
fiables. Aquest document té un propòsit merament informatiu, de manera que CaixaBank no es fa responsable en cap cas de l’ús que
se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i poden estar subjectes a canvis sense notificació prèvia. Es
permet la reproducció parcial de l’Informe Sectorial sempre que se citi la font de manera adequada i sigui remesa una còpia a l’editor.
© CaixaBank, S.A., 2021

Cases
plenes de vida
A CaixaBank pensem que les empreses del sector immobiliari
mereixen una atenció especialitzada. És per això que
disposem d’una xarxa de centres amb equips de professionals
especialitzats que donen cobertura a tot el territori per
acompanyar el promotor durant tot el procés de construcció,
des del començament de l’obra fins al lliurament dels
habitatges. Així mateix, facilitem també el finançament als
compradors a través de la subrogació del préstec promotor,
implicant-nos-hi dia a dia per crear cases plenes de vida.
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