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EL SECTOR IMMOBILIARI AGAFA IMPULS
Les compravendes d’habitatge han repuntat de
forma notable el 2021, mentre que els visats d’obra
nova segueixen una tendència de recuperació gradual.

LA SITUACIÓ FINANCERA DE LES FAMÍLIES
Les polítiques econòmiques implementades durant
la pandèmia han esmorteït l’impacte de la crisi sobre
la situació financera de les famílies.

SENSE CORRECCIÓ DE PREUS A LA VISTA
No esperem una correcció del preu de l’habitatge
en els propers trimestres ni una espiral alcista en els
preus, sinó un augment coherent amb la renda familiar.

DESACCELERACIÓ DEL PREU DEL LLOGUER
Els indicadors mostren que el preu del lloguer ja
mostrava una tendència de desacceleració abans
de la pandèmia, i la crisi sanitària va estendre les correccions.

«El valor de casa teva és el preu
que el teu veí vulgui pagar-ne»
CONFUCI
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EL SECTOR IMMOBILIARI ESPANYOL AGAFA IMPULS
PREVISIONS DE CAIXABANK RESEARCH
El 2021
COMPRAVENDES

VISATS
D’OBRA NOVA

PREU
DE L’HABITATGE

El 2022

545.000

~505.000

Vigorosa recuperació
de la demanda

Els factors temporals
perden impuls

105.000

110.000

Recuperació més
lenta de l’oferta

L’oferta va augmentant
de forma gradual

+1,9%

+4%

Els preus flexionen
a l’alça

Repunt transitori
dels preus

PREU DE L’HABITATGE EL 2022: Els riscos a l’alça i a la baixa
són continguts, segons el model House Price at Risk (HaR)

Si es materialitzessin els
riscos a la baixa, seria molt
improbable que el preu real
de l’habitatge reculés més
del 3,9%

Si es materialitzessin els
riscos a l’alça, seria molt
improbable que el preu real
de l’habitatge augmentés
més del 4,8%

PREU DEL LLOGUER: La tendència a la baixa del preu del lloguer s’estén a causa
de la pandèmia, segons la nostra anàlisi de big data a partir de dades internes
% de municipis amb un descens en el preu dels lloguers nous
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55%
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ACCÉS A L’HABITATGE: Les polítiques econòmiques implementades durant la pandèmia han esmorteït
l’impacte de la crisi sobre la situació financera de les famílies

17,3% 16,3% 23,3%
2019

de les llars amb rendes baixes
destinen més del 40% de la
renda a pagar la hipoteca

2020

El percentatge de la renda destinat a pagar
la quota hipotecària ha baixat durant la
pandèmia, gràcies als tipus d’interès
més baixos…

…però encara persisteixen bosses
de vulnerabilitat a les llars amb
rendes baixes

Informe Sectorial
1r semestre 2022

Resum executiu

El sector immobiliari
agafa impuls
El 2021, es va assolir una fita difícil d’imaginar un any
enrere: la vacunació massiva d’una gran part de la
població als països avançats. Malgrat que s’estan
produint noves onades de contagis, als països on els
nivells de vacunació de la població són més elevats, és
d’esperar que no s’hagin de tornar a restriccions a
l’activitat i a la mobilitat tan severes com les que van
marcar el compàs de l’evolució econòmica des de
l’esclat de la pandèmia. En aquest context de
recuperació, a Espanya, el sector immobiliari ha
destacat pel seu bon funcionament, en especial pel
que fa a la demanda. Així, estimem que les
compravendes d’habitatges podrien tancar l’any al
voltant de les 545.000, una xifra no registrada des de
l’any 2008. De cara al 2022, alguns dels factors que
recentment han estimulat la demanda perdran un cert
impuls, de manera que preveiem que les compravendes
tornaran a nivells similars als anteriors a la pandèmia,
al voltant de les 500.000.
L’oferta, per la seva banda, es troba més endarrerida en
relació amb l’enèrgic creixement de la demanda, però
també es va afegint a la recuperació. Aquest
desajustament entre una demanda puixant i una oferta
més lànguida s’ha traduït en un repunt dels preus de
l’habitatge, en especial de l’obra nova. Un repunt que
pot tenir una certa continuïtat en els propers trimestres,
a conseqüència de l’encariment dels costos de
construcció i de l’escassetat de certs materials,
derivada dels colls d’ampolla en les cadenes globals
de subministrament. A més a més, les condicions de
finançament favorables continuaran donant suport a
la inversió immobiliària. Així, per a l’any 2022, preveiem
que l’avanç mitjà del preu de l’habitatge se situarà al
voltant del 4% (valor de taxació). No obstant això, amb
la vista posada a mitjà termini, a mesura que la nova
oferta es vagi incorporant al mercat i que s’esvaeixin
aquestes tensions sobre el proveïment de determinades
primeres matèries, els preus haurien de tornar a una

senda de creixement més coherent amb l’evolució de
la renda de les famílies.
En aquest sentit, diverses veus alerten dels riscos que
s’estigui gestant una bombolla immobiliària en alguns
mercats europeus. En aquest informe, presentem una
anàlisi dels riscos a l’alça i a la baixa en el preu de
l’habitatge, utilitzant una metodologia anomenada
House Price at Risk (HaR), i concloem que les condicions
actuals no apunten en aquesta direcció per al cas
espanyol. Una conclusió deguda, en gran part, a una
accessibilitat a l’habitatge que se situa en cotes
raonables a nivell agregat.
Pel que fa a l’impacte de la crisi sobre la situació
financera de les famílies, aquesta vegada sí que és
diferent si el comparem amb recessions anteriors,
gràcies a les polítiques econòmiques implementades:
la política fiscal ha donat suport a la renda de les llars i
la política monetària ha propiciat una reducció dels
tipus d’interès, que ha alleujat la càrrega financera de
les famílies. En aquest informe, a partir de les dades
internes de CaixaBank, fem una anàlisi detallada de
l’esforç que realitzen les llars per pagar la hipoteca i
mostrem que, en general, les llars han experimentat
un descens de l’esforç hipotecari durant la pandèmia,
tot i que encara hi ha bosses de vulnerabilitat entre les
llars amb una renda més baixa.
També posem el focus en el mercat de lloguer, un tema
de màxima actualitat. Malgrat que, a Espanya, la
tendència a la moderació del preu del lloguer es va
iniciar abans de l’aparició de la COVID-19, la pandèmia
no va fer més que accelerar-la. Així ho constaten els
resultats de l’anàlisi que hem dut a terme amb dades
internes de CaixaBank sobre els rebuts pagats en
concepte de lloguer. Així mateix, la nostra anàlisi
mostra que els descensos van ser especialment
intensos en els lloguers amb un import més baix i als
municipis més turístics.
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Situació i perspectives

La fortalesa de la
demanda revifa
el mercat residencial
espanyol
Al llarg de l’any 2021, hem constatat que, arran de la pandèmia, s’ha
produït un desajustament al sector immobiliari entre una demanda que
s’ha reactivat molt ràpidament i una oferta que es mostra més dependent
de factors de tipus estructural i que, per tant, continua endarrerida en la
recuperació. A causa d’aquest desajustament, els preus de l’habitatge
han iniciat una tendència alcista, que pot tenir una certa continuïtat en els
propers trimestres a conseqüència de l’encariment dels costos de
producció del sector i dels problemes de proveïment de determinades
primeres matèries. No obstant això, a mitjà termini, a mesura que la
nova oferta es vagi incorporant al mercat i s’atenuïn les tensions en les
cadenes globals de distribució, els preus haurien de tornar a una senda
de creixement més coherent amb l’evolució de la renda de les famílies.
La demanda d’habitatge ha estat una de les sorpreses
més positives del 2021
La situació de l’economia espanyola ha millorat de forma notable al llarg del 2021,
després del xoc històric que va ser la pandèmia. L’avanç de la vacunació i l’efectivitat de
les mesures implementades per mitigar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 han
permès que l’activitat s’hagi anat recuperant de manera progressiva. Una trajectòria
positiva que preveiem que es consolidarà el 2022, gràcies, en part, a l’impuls addicional
dels fons NGEU. Així, les nostres previsions apunten al fet que el PIB d’Espanya
s’accelerarà i creixerà el 4,4% el 2021 i el 5,9% el 2022.
En aquest context de recuperació econòmica, el mercat immobiliari espanyol exhibeix
una tendència molt positiva, en especial pel que fa a la demanda. Tant és així que la
reactivació de les compravendes d’habitatge ha sorprès pel seu vigor: fins a l’octubre del
2021, es van realitzar 468.000 operacions, la qual cosa representa un creixement del
+35,9% en relació amb el 2020 i del +8,3% en relació amb el 2019; de fet, l’activitat al
sector residencial es troba en màxims des del 2008. Una gran part de la reactivació de la
demanda procedeix de l’aflorament de la demanda embassada i de l’estalvi «forçós»
acumulat durant els mesos de confinament i de fortes restriccions de mobilitat, que, en
combinació amb unes condicions de finançament molt favorables, han fet més atractiva
la compra i la inversió en actius immobles. Així, el sector residencial va camí de tancar
l’any amb 545.000 compravendes en el conjunt de l’any.
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La demanda d’habitatge se situa per damunt dels nivells pre-COVID,
però amb notables diferències regionals
Nombre de compravendes mensuals

Compravendes d’habitatge per CA
Variació acumulada al gen.-oct. 2021 vs. gen.-oct. 2019
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

Entre comunitats autònomes (CA), des del començament d’enguany, s’observa que les
que encara no han recuperat els nivells d’activitat del 2019 són les que van patir més les
conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. Destaquen els casos de les Canàries i de
les Balears, les regions més dependents de l’arribada de turistes, on el nombre de
transaccions d’habitatge se situen més del 5% per sota dels nivells prepandèmics. La
Comunitat Valenciana i el País Basc són les altres dues regions on la demanda residencial
es troba més endarrerida, afectades, en especial, per les fortes restriccions derivades de la
crisi sanitària, per la dependència de la demanda estrangera (en el cas de la primera) i per
la composició sectorial de la seva economia (en el cas del País Basc).

La demanda sorprèn pel seu vigor,
però les tendències postconfinament
ja es comencen a suavitzar
A mesura que el sector evoluciona en la nova normalitat, es comença a observar que
alguns dels principals aspectes que van caracteritzar la demanda postconfinament s’estan
suavitzant: (i) ja no solament es reactiva la compra d’habitatge nou, sinó que el de segona
mà també creix i se situa per damunt dels nivells pre-COVID; (ii) es modera la preferència
per viure fora de les grans ciutats o de les capitals de província (l’auge del teletreball i la
recerca d’un major distanciament social va provocar l’interès per habitatges fora dels grans
nuclis urbans);1 (iii) sembla que la dimensió dels habitatges transaccionats, després
d’augmentar de manera significativa el 2020, s’ha estancat en el 1T 2021; (iv) la compravenda
d’habitatges unifamiliars (en percentatge sobre el total de compravendes) va tocar sostre
al final del 2020, i (v) es recupera la demanda estrangera, de forma molt més clara a partir
de l’estiu del 2021, quan l’èxit de la campanya de vacunació a Espanya i a tota Europa va
permetre una reducció dràstica de les restriccions a la mobilitat i, de retruc, un augment de
l’arribada de turistes.2

1 És probable que les
noves formes de treball
més flexibles s’acabin
instaurant, possiblement
de manera híbrida, de
manera que és d’esperar
que una proporció més
elevada de compradors
triï viure en una ubicació
relativament més
allunyada del centre de
treball o que augmenti
l’atractiu de tenir una
segona residència.
2 Segons el Col·legi de
Registradors, els
estrangers van comprar
uns 16.600 habitatges a
Espanya en el 3T 2021, el
8% més que en el 3T
2019, i molt a la vora del
màxim trimestral de
17.300 habitatges assolit
en el 2T 2018.
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COMPORTAMENT RECENT DE LA DEMANDA D’HABITATGE A ESPANYA
Compravendes a les principals capitals

Compravendes d’habitatge nou i de segona mà

% sobre el total de compravendes a cada província

Variació acumulada en l’any, en relació amb el mateix període del 2019
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE i del Col·legi de Registradors.
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LESTENDÈNCIES
POST CONFINAMENT ES
COMENCEN A SUAVITZAR
1. No solament es reactiva la compra
d’habitatge nou, sinó que també
creix la de segona mà.
2. Es modera la preferència
per viure fora de les grans ciutats.
3. La superfície dels habitatges s’ha
estancat.
4. La compravenda d’habitatge
unifamiliar (en percentatge sobre el
total) va tocar sostre al final del 2020.
5. Es recupera la demanda
estrangera.
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De cara al 2022, els principals factors que determinen la demanda residencial continuaran
fent costat al sector. En primer lloc, les perspectives per al conjunt de l’economia són
favorables (esperem que el PIB recuperi llavors els nivells prepandèmics) i el mercat
laboral mantindrà un bon ritme de creació d’ocupació (després d’haver assolit els nivells
pre-COVID el 2021). En segon lloc, la confiança de les famílies continua augmentant i es
troba ja en cotes similars a les registrades el 2019, segons l’indicador de confiança de la
Comissió Europea. En tercer lloc, la renda disponible de les famílies ja està mostrant
signes clars de recuperació, i una gran part de l’estalvi acumulat en els últims mesos es
destinarà també a la inversió en habitatge. A més a més, la formació de llars s’està
recuperant després del descens que va patir durant els mesos de confinament (en l’últim
any fins al 3T 2021, s’han creat 124.000 llars, una xifra molt similar a la del 2019). Al seu
torn, la demanda estrangera d’habitatge es continuarà recuperant a mesura que
augmentin les arribades de turistes.3 Finalment, les condicions de finançament
continuaran sent favorables (els tipus hipotecaris han marcat nous mínims el 2021), i no
s’esperen pujades de tipus d’interès per part del BCE per a l’any vinent.4

3 CaixaBank Research
espera que, el 2022, es
recuperi el 80% de les
arribades de turistes
internacionals registrats
el 2019.
4 El BCE confia que els
factors que empenyen a
l’alça la inflació seran
transitoris i que
s’esvairan al llarg del
2022, de manera que la
política monetària manté
el rumb previst i no
esperem pujades de
tipus fins al 2024.

La renda disponible de les famílies ja mostra
signes clars de recuperació, i una gran part
de l’estalvi acumulat en els últims mesos
es destinarà també a la inversió en habitatge
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Els fonamentals continuen fent costat a la demanda d’habitatge
Creació neta de llars
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Seguretat Social, de l’INE i del Banc d’Espanya.

Malgrat que els factors de demanda continuen sent clarament favorables, els factors
temporals que han impulsat la demanda el 2021 perdran intensitat el 2022, de manera que
esperem una moderació de la demanda cap a cotes similars a les anteriors a la pandèmia,
lleugerament per damunt de les 500.000 transaccions anuals.
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L’oferta del sector es recupera, però es podria veure
llastada per l’escassetat de subministraments
Els certificats de final d’obra (disponibles fins al mes de setembre) mantenen el bon to
del 2020: des del començament d’enguany, s’han acabat 68.593 habitatges, la qual cosa
representa un repunt del 13% en relació amb l’any passat i del 25% en relació amb el
mateix període del 2019. És a dir, el lliurament d’habitatges nous no solament ha superat
els nivells prepandèmia, sinó que ha assolit màxims des del 2012.
Cal destacar que, malgrat ser positives, aquestes xifres no reflecteixen la situació actual
de la nova oferta d’habitatge, ja que fan referència a promocions començades, en molts
casos, abans de la pandèmia. Mentrestant, la nova oferta d’habitatge, molt més
dependent de factors estructurals, continua estant més endarrerida: entre el gener i el
setembre, els visats d’obra nova han repuntat el 26% anual, però se situen encara el 3,9%
per sota dels nivells del 2019.

El desajustament entre oferta nova
i demanda és quelcom habitual en aquests
moments del cicle econòmic, en què la
incertesa és elevada. No obstant això,
la situació no és preocupant
Si es manté el ritme actual, s’hauran emès una mica més de 100.000 visats d’obra nova en
el conjunt del 2021, xifres molt similars a les del 2018 i el 2019. A més a més, a mitjà i a llarg
termini, les perspectives per a l’oferta continuen sent favorables, tenint en compte la
fortalesa dels factors que impulsen la demanda i l’efecte dinamitzador de l’arribada dels
fons de reconstrucció europeus NGEU, que, en l’àmbit de l’habitatge, es destinaran a la
rehabilitació, d’acord amb els ambiciosos objectius mediambientals que vertebren la
instrumentalització d’aquests fons europeus.

L’activitat promotora manté el to positiu, però l’oferta nova continua endarrerida
Certificats de final d’obra

Visats d’obra nova
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MITMA.
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No obstant això, en els últims mesos, han aparegut a l’horitzó noves nuvolades,
relacionades amb l’encariment de les primeres matèries i amb el bloqueig del comerç
internacional, que podrien llastar la recuperació de l’oferta. Segons les dades d’Eurostat,
els costos del sector creixen per damunt del 12% anual, i els preus de certs
subministraments, per damunt del 15% (última dada disponible del setembre). En
aquesta mateixa línia, una enquesta recent duta a terme per la patronal del sector, la
Confederació Nacional de Construcció (CNC), recull que el 75% de les empreses han patit
algun desproveïment o algun retard inusual de fusta, d’alumini o d’acer, entre altres
materials. En aquest context, el sector ja alerta de retards en les obres i demana una
major possibilitat de renegociar els contractes, d’ampliar els terminis d’execució de les
obres sense penalitzacions i d’agilitar les licitacions dels projectes dels fons europeus.

Costos totals

Laborals

Materials

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat i de la Comissió Europea.

Els preus de l’habitatge inicien una senda ascendent
L’impuls generalitzat de la demanda i la menor capacitat de reacció per part del sector
promotor i, per tant, la menor reactivació de l’oferta estan provocant una certa tendència
alcista en els preus de l’habitatge, més clara al segment de l’habitatge nou. D’ençà que les
taxes interanuals van arribar al seu nivell més baix entre el 4T 2020 i el 1T 2021 (en funció
de l’indicador de preus), els preus han mostrat una trajectòria ascendent al llarg del 2021.
Les dades més recents disponibles recullen un repunt addicional en els preus en el 3T 2021,
del 7,4% interanual (el 5,4% en el 2T), segons l’índex trimestral de preus de vendes
d’habitatges repetits del Col·legi de Registradors; del 4,2% interanual (el 3,3% en el 2T),
segons l’índex del preu de l’habitatge de l’INE basat en transaccions, i del 2,6% (el 2,4% en
el 2T), segons el valor de taxació de l’habitatge lliure publicat pel MITMA. Amb aquest
increment, el preu de l’habitatge va superar en el 3T 2021 el nivell prepandèmia (el +0,5%
en relació amb el 4T 2019). La tendència ascendent s’observa a totes les CA, perquè totes
elles van anotar avanços en termes interanuals en el 3T 2021; no obstant això, el grau de
recuperació entre comunitats és heterogeni (vegeu el gràfic de la pàgina següent). Destaca
el fort creixement dels preus des del 4T 2019 a les Balears, a Andalusia, a Cantàbria, a
Astúries i a la Comunitat Valenciana, entre d’altres, en relació amb altres regions que no han
superat encara aquests nivells prepandèmia (destaquen Navarra, Aragó i Castella i Lleó).
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L’impuls de la demanda d’habitatge
en els últims mesos ha provocat que
el creixement dels preus canviï de
tendència i iniciï una senda alcista
A curt termini, el dinamisme de la demanda en relació amb l’oferta i l’encariment dels
costos de construcció suggereixen que els preus de l’habitatge continuaran tenint un cert
recorregut a l’alça. A més a més, les condicions de finançament favorables continuaran
donant suport a la inversió en actius immobiliaris. No obstant això, a mitjà termini, tenint
en compte l’absència de desequilibris estructurals en els principals determinants tant de
demanda com d’oferta, no esperem que els preus entrin en una espiral alcista preocupant,
sinó que, previsiblement, el seu creixement hauria de ser més coherent amb l’evolució de la
renda de les famílies, quan es dilueixi l’«efecte xampany» de la demanda, es recuperi l’oferta
de forma més significativa i es moderin els preus de les primeres matèries.5

5 Per a una anàlisi més
detallada sobre els riscos
a l’alça o a la baixa dels
preus de l’habitatge al
mercat espanyol, vegeu
l’article «Mesurant els
riscos a la baixa i a l’alça
en el preu de l’habitatge
a Espanya», en aquest
mateix informe.

El preu de l’habitatge canvia de tendència
Índexs del preu de l’habitatge

Preu de l’habitatge per CA*
Variació al 3T 2021 vs. el 4T 2019
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Nota: (*) Basat en el valor de taxació de l’habitatge lliure del MITMA.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MITMA, de l’INE i del Col·legi de Registradors.
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Sense correcció de preus a la vista

Mesurant els riscos a la
baixa i a l’alça en el preu
de l’habitatge a Espanya
El ràpid augment dels preus de l’habitatge a molts països europeus
durant la pandèmia ha generat inquietuds per la possibilitat que es
produeixi una correcció de preus en els propers trimestres. Pel que
fa a Espanya, ens hem de preocupar? Atès l’escenari macroeconòmic
actual, argumentem que no. Una conclusió propiciada, en gran part,
per la bona salut financera del conjunt de les llars i per una
accessibilitat a l’habitatge que, a nivell agregat, se situa en nivells
raonables. D’altra banda, tampoc esperem una espiral alcista en els
preus: mentre l’economia recupera els nivells prepandèmia, es pot
produir un repunt dels preus, però, a mitjà termini, preveiem un
creixement del preu de l’habitatge coherent amb l’evolució de la
renda de les famílies. Així ho constatem amb el nou model de risc de
CaixaBank Research (HaR).
Com podem mesurar els riscos a la baixa i a l’alça
en el preu de l’habitatge?
El mercat immobiliari espanyol s’enfronta tant a riscos a la baixa com a l’alça. L’aparició
d’una nova variant del virus, més contagiosa i resistent a les vacunes, o uns colls
d’ampolla en les cadenes globals de subministrament més severs i més persistents del
que actualment preveiem podrien arribar a causar una nova recaiguda de l’activitat, amb
el consegüent impacte sobre el mercat immobiliari. En canvi, un major increment del
crèdit a les famílies, acompanyat d’un creixement de l’economia elevat i sostingut, podria
comportar repunts més alts del preu de l’habitatge. Les preguntes que intentem respondre
en aquest article són les següents: com podem quantificar aquests riscos i, si es
materialitzen els riscos a la baixa (o a l’alça), quant cauria (o augmentaria) el preu de
l’habitatge l’any vinent?
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Una forma tradicional de respondre aquestes preguntes és examinar la distribució
històrica del creixement del preu real de l’habitatge a Espanya (vegeu el primer gràfic).6
Històricament, a la meitat dels trimestres, el creixement ha estat igual o superior a l’1,8%
(matemàticament, aquest valor es correspon amb la mitjana de la distribució). Si ens
fixem en les cues de la distribució, s’observa que, només en el 5% dels trimestres, s’ha
produït una caiguda en el preu real de l’habitatge igual o superior al 8,9% (percentil 5 de
la distribució), mentre que només en el 5% dels trimestres s’observa un creixement igual
o superior al 13,5% (percentil 95). Assumint que aquest fos un any típic, podríem
concloure que el més probable és que, l’any vinent, el creixement dels preus se situaria
entre el –8,9% i el +13,5%. En funció dels riscos que es materialitzin, ens mouríem més
prop d’un llindar o de l'altre (i, llevat d’una situació veritablement excepcional, no
esperaríem superar aquests límits).

6 Utilitzem el valor de
taxació del preu de
l’habitatge del total
nacional publicat pel
MITMA i deflactem el
preu de l’habitatge
nominal utilitzant les
dades de l’IPC
proporcionades per l’INE.

Distribució de la variació interanual del preu real
de l’habitatge a Espanya
(freqüència)
18
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Percentil 5: -8,9%
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Percentil 95: 13,5%
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11,25

13,5

15,75

18

Notes: Dades del 1T 1995 al 2T 2021. Preu de l’habitatge deflactat amb l’IPC.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MITMA i de l’INE.

La gran limitació d’aquest càlcul és que ens dóna un rang molt ampli de valors possibles,
pel fet que no té en compte l’estat actual de l’economia. Si utilitzéssim aquesta informació
addicional, podríem projectar un llindar inferior i superior més precisos del creixement
dels preus de l’any vinent. En aquest article, ens proposem fer justament això: utilitzant
una nova metodologia desenvolupada per l’FMI,7 modelitzem la distribució del preu de
l’habitatge a 1 any vista i a 3 anys vista en funció de diferents indicadors econòmics clau
(creixement del PIB real, creixement del crèdit a les llars en percentatge del PIB i
accessibilitat a l’habitatge). D’aquesta manera, podem delimitar els valors més probables
del preu de l’habitatge a partir d’un horitzó de projecció.

7 Vegeu International
Monetary Fund, «Global
Financial Stability
Report», abril del 2019.
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CaixaBank Research ha creat un model (HaR)
que mesura els riscos a la baixa i a l’alça del
mercat immobiliari en funció de l’escenari
econòmic previst
Model HaR: alguns detalls sobre la metodologia
El model HaR (House Price at Risk) de CaixaBank Research es basa en regressions per
quintils8 que permeten analitzar la influència de diferents factors sobre el percentil 5 i el
percentil 95 de la distribució de la variació real del preu de l’habitatge a 1 any i a 3 anys
vista. Com a variables explicatives, incloem un factor financer (creixement del crèdit a les
llars en percentatge de PIB),9 un factor macroeconòmic (creixement del PIB real) i un
factor específic del mercat immobiliari (l’accessibilitat a l’habitatge, definida com la ràtio
entre el preu de l’habitatge i la renda bruta de la llar mitjana). A partir d’aquí, estimem la
influència de cada factor (els efectes marginals) sobre la distribució de la variació dels
preus de l’habitatge espanyol en funció d’un percentil i d’un horitzó temporal (vegeu el
gràfic).10

8 L’avantatge de les
regressions per quintils
(en comparació amb els
mètodes tradicionals,
com els mínims quadrats
ordinaris) és que l’efecte
marginal dels factors pot
ser diferent en funció del
quintil. Per exemple, el
creixement del crèdit pot
tenir una correlació
positiva amb el
creixement mitjà del
preu de l’habitatge
(captura el cicle
immobiliari). No obstant
això, pot tenir una
correlació negativa en el
percentil 5, és a dir, la
caiguda del preu és més
severa després d’un
boom de crèdit (la cua
esquerra de la distribució
es mou a l’esquerra).

Impacte dels factors explicatius sobre les cues de la distribució del preu real de
l’habitatge
Percentil 5

Percentil 95
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-6%

-8%

-8%

-10%

-10%
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Creixement del PIB real
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Notes: El gràfic mostra els coeficients de les regressions per quintils. Es mostra la barra plena en cas de ser un
coeficient significatiu al 10%. El percentil 5 indica la caiguda en el preu, de manera que esperaríem observar una
caiguda igual o superior només el 5% de les vegades. El percentil 95 indica l’augment en el preu, de manera que
esperaríem observar un augment igual o superior només el 5% de les vegades. Model estimat a partir de dades
trimestrals del 1T 1995 fins al 4T 2019.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MITMA i de l’INE.

9 Aquesta variable entra
en les regressions de
manera binària i és igual
a 1 en cas de boom de
crèdit i a 0 en cas
contrari. Definim boom
de crèdit quan el
percentatge del crèdit
sobre el PIB augmenta
més de 5 p. p. en 1 any.
10 Estandarditzem les
variables explicatives
perquè els coeficients
siguin comparables
entre si.
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Tot seguit, oferim tres exemples sobre com s’han d’interpretar aquests resultats:
Un augment en la ràtio d’accessibilitat d’una desviació estàndard (que equival a 1,7
anys més de renda per comprar un habitatge mitjà) s’associa a un descens d’1,6 p. p. del
percentil 5 del creixement real del preu de l’habitatge a 1 any vista, amb la resta de
factors constants. És a dir, un tensionament de la ràtio d’accessibilitat intensifica la
caiguda futura del preu de l’habitatge si es produeix un escenari advers.
Un augment en el creixement del PIB real d’una desviació estàndard (2,3 p. p.) s’associa
a un augment de 2,2 p. p. del percentil 95 del creixement real del preu de l’habitatge a 1
any vista, amb la resta de factors constants. És a dir, si l’economia creix molt per damunt
del que és habitual, l’increment del preu de l’habitatge és també més elevat si es produeix
un escenari favorable.
Un boom de crèdit comporta un descens de 2,6 p. p. del percentil 5 del creixement real
del preu de l’habitatge a 3 anys vista en comparació amb no tenir un boom de crèdit,
amb la resta de factors constants.
D’acord amb el que s’esperava, un augment en el creixement del PIB real s’associa a
majors creixements en els preus de l’habitatge, mentre que una major dificultat d’accés a
l’habitatge (augment en la ràtio d’accessibilitat) comporta menors creixements. Un resultat
interessant és que, quan hi ha un boom de crèdit a les llars per a la compra d’habitatge, el
percentil 5 augmenta a 1 any vista, però recula a 3 anys vista. Una possible explicació seria
que un augment del crèdit afecta els preus de l’habitatge per dos canals. D’una banda, a
curt termini, es mou tota la distribució cap a la dreta: el major flux de crèdit impulsa la
demanda d’habitatges i afavoreix el creixement del preu. De l’altra, un boom de crèdit
augmenta les possibilitats de gestació d’una bombolla immobiliària (com en la crisi del
2008), la qual cosa provoca que, a mitjà termini, si la bombolla esclata (escenari advers), la
correcció en el preu sigui molt major.
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Un boom de crèdit alimenta el creixement del preu
de l’habitatge a curt termini, però incrementa els
riscos d’una major correcció de preus a mitjà
termini, tal com es va veure durant la crisi del 2008
Un repàs històric amb el model HaR
El model HaR ens serveix per veure l’evolució del percentil 5 i del percentil 95 de la distribució
del creixement del preu de l’habitatge espanyol a 1 any vista al llarg del temps, condicionat
pels valors dels factors explicatius (situació econòmica) en cada moment. Tal com ho recull
el gràfic següent, la línia grisa i la línia vermella marquen un rang dins el qual esperaríem que
se situïn els preus de l’any vinent.11

11 Els resultats del
model es basen en dues
assumpcions: (i) els tres
factors inclosos en les
regressions són els
principals determinants
de les cues de la
distribució del
creixement del preu de
l’habitatge espanyol i (ii)
les relacions històriques
entre les variables
continuaran sent vàlides
en el futur.

Preu real de l’habitatge i percentils 5 i 95 a 1 any vista segons
el model House Price at Risk (HaR)
Variació interanual (%)
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Percentil 95 històric

Nota: Les sèries a la zona ombrejada s’han construït a partir de l’escenari central de previsions de CaixaBank Research.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MITMA i de l’INE.
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En comparació amb els mètodes tradicionals,
el model HaR ens proporciona rangs molt més
precisos dins els quals oscil·laran els preus
de l’any vinent
Alguns dels resultats del model HaR criden l’atenció. En primer lloc, si comparem els
percentils obtinguts amb el model (línia grisa i línia vermella) amb els percentils històrics
(línies discontínues), veiem que difereixen de manera substancial: els percentils del model
ens proporcionen un rang molt més precís dins el qual oscil·laran els preus de l’any vinent.
Per exemple, durant la crisi del 2008, el model ens diu que els preus de l’habitatge haurien
de caure a causa de la situació econòmica observada, una informació que no ofereixen els
percentils històrics. En segon lloc, durant el període de gestació de la bombolla
immobiliària previ a la crisi del 2008, el model va ser contínuament sorprès a l’alça, ja que
la situació econòmica (en concret, el tensionament observat en l’accessibilitat a la compra
de l’habitatge) suggeria que hi hauria una moderació del creixement dels preus. El mateix
succeeix durant la crisi de la COVID-19: al model li va resultar sorprenent que els preus de
l’habitatge fossin tan resilients malgrat l’enfonsament del PIB.

Què ens diu el model HaR sobre la situació actual?
La part més interessant ve quan analitzem la situació actual (amb dades fins al 4T 2021) i
les perspectives futures del mercat immobiliari. El model ens diu que, malgrat que es
materialitzin els riscos a la baixa, seria molt improbable que el preu real de l’habitatge
reculés més del 3,9%. Tot i que aquest llindar inferior implicaria una caiguda considerable,
si la comparem amb el llindar inferior històric (el 8,9%), veiem que ens trobem davant un
any de riscos a la baixa relativament moderats. En canvi, malgrat que es materialitzin els
riscos a l’alça, el model ens diu que seria molt improbable que el preu real de l’habitatge
augmentés més del 4,8%. Mirant cap endavant, i utilitzant les previsions de l’escenari
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central de CaixaBank Research, els percentils del model ens indiquen que els riscos a la
baixa són continguts (el percentil 5 fins i tot assoleix el 0 el 2022), a causa del notable
creixement del PIB que esperem per a l’any vinent. Els riscos a l’alça són una mica
superiors però limitats: a mesura que el creixement del PIB es torna a normalitzar el 2023,
i gràcies a l’absència d’un boom de crèdit (a diferència del període anterior a la crisi del
2008), els repunts en els preus també haurien de ser moderats.

Atesa la situació econòmica prevista, una correcció
severa de preus al mercat immobiliari és poc
probable, i tampoc és probable que es produeixi
una espiral alcista
Aquest resultat és coherent amb l’avaluació emesa recentment pel Banc d’Espanya12
sobre la situació del mercat immobiliari espanyol. En particular, els indicadors de
desequilibri dels preus de l’habitatge suggereixen que es troben per damunt dels seus
nivells d’equilibri, malgrat que molt a la vora d’ells. Aquest diagnòstic per al cas espanyol
contrasta amb la situació en què es troben els mercats immobiliaris en altres economies
europees, tal com ho alerta el BCE a l’últim informe d’estabilitat.13 Específicament, el BCE
adverteix que els riscos de correccions de preus a mitjà termini han augmentat de forma
substancial, a causa de la sobrevaloració del preu de l’habitatge en alguns països i del
relaxament dels estàndards de crèdit, i mostra una certa preocupació per la gestació
d’una bombolla immobiliària impulsada pel deute. En aquest sentit, el BCE recomana als
països en què estan emergint aquestes vulnerabilitats que considerin l’opció d’ajustar de
forma gradual alguns instruments de política macroprudencial que tenen a la seva
disposició. No obstant això, atesa la situació del mercat immobiliari espanyol, no esperem
que s’activin al nostre país, si més no a curt termini.
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12 Banc d’Espanya,
«Informe de Estabilidad
Financiera», tardor del
2021.
13 Banc Central Europeu,
«Financial Stability
Report», novembre del
2021.
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L’impacte de les polítiques econòmiques

La situació financera de
les famílies durant la crisi
de la COVID-19: aquesta
vegada és diferent
Les polítiques econòmiques implementades durant la pandèmia han
esmorteït l’impacte de la crisi sobre la situació financera de les famílies.
D’una banda, s’ha evitat una major caiguda dels ingressos de les llars,
mentre que, de l’altra, la política monetària acomodatícia del BCE ha
propiciat una reducció dels pagaments per interessos del deute. Una
anàlisi detallada de l’esforç que fan les llars per pagar la hipoteca, a
partir de les dades internes de CaixaBank, degudament reponderades
perquè siguin representatives de la població espanyola, mostra que
les mesures han aconseguit reduir l’esforç hipotecari durant la
pandèmia a la majoria de llars, tot i que encara continuen existint
bosses de vulnerabilitat entre les llars de renda baixa.
Les polítiques econòmiques esmorteeixen l’impacte de la crisi sobre les llars
L’impacte de la crisi de la COVID-19 sobre les llars ha estat molt significatiu. Però, com
veurem tot seguit, el paper de les polítiques econòmiques ha estat crucial per mitigar els
efectes econòmics adversos de la pandèmia sobre la situació financera de les famílies.
En el pla fiscal, es van activar un conjunt de mesures per al sosteniment de les rendes de
les llars, entre les quals destaquen les transferències públiques als treballadors afectats
per un ERTO. A més a més, es van reforçar les prestacions per atur, es van assegurar els
subministraments bàsics, inclòs el suport al pagament de lloguers, i es va posar en
funcionament un esquema d’ingrés mínim vital. També es van arbitrar moratòries legals i
sectorials dels préstecs, tant amb garantia hipotecària com sense ella, per impedir que les
llars en dificultats incomplissin les obligacions financeres.14 En conjunt, aquestes mesures
van aconseguir que la caiguda anual de la renda bruta disponible de les famílies (RBD)
fos, «només», del 4,9% el 2020, la meitat de la reculada del PIB nominal (el –9,8%).
El 2021, l’avanç enèrgic del procés de vacunació de la població ha propiciat una recuperació
notable de l’activitat. En aquest sentit, cal destacar que la recuperació de l’ocupació està
sent més ràpida que la de l’activitat (al novembre del 2021, l’afiliació efectiva a la Seguretat
Social ja superava els nivells prepandèmia, mentre que el PIB del 3T 2021 encara es
trobava el 6,6% per sota del nivell del 4T 2019). Arran d’aquest dinamisme del mercat
laboral, l’RBD va créixer l’1% en el primer semestre del 2021, tot i que encara continuava
sent inferior als nivells del 2019 (el –3,9%).

14 Aquestes moratòries
han permès que les
persones que complien
determinades
característiques
poguessin ajornar la
devolució dels préstecs
durant un cert temps. Al
final del 2020, s’havien
produït gairebé 1,5
milions de sol·licituds, de
les quals van ser
concedides més del 90%,
i el saldo viu dels crèdits
en suspensió temporal
de les obligacions de
pagament pels
programes de moratòries
ascendia a 56.168 milions
d’euros, equivalents al
8% del valor total del
crèdit concedit en les
carteres de préstecs que
es podien acollir a
moratòries.
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La política fiscal ha esmorteït la caiguda
de la renda de les llars, i la reducció dels tipus
d’interès ha alleujat la càrrega financera
del conjunt de les famílies
Pel que fa a la política monetària, la rapidesa i la contundència de les actuacions del BCE
han permès mantenir unes condicions financeres molt favorables, que han ajudat a
reduir els pagaments per interessos associats al deute contret per les famílies. Tot i que
la ràtio d’endeutament de les llars hauria augmentat lleugerament entre el 4T 2019 i el 2T
2021,15 la càrrega financera es va reduir gràcies al descens del cost mitjà del deute, que
es troba en mínims històrics (vegeu el gràfic següent).

15 La ràtio de deute
sobre la renda bruta
disponible de les famílies
(RBD) es va situar, al juny
del 2021, en el 94,9%, 4,2
p. p. més que el nivell
previ a la pandèmia.

La política monetària del BCE afavoreix la reducció del cost mitjà
del deute de les llars durant la pandèmia
(%)
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Notes: La càrrega financera correspon als interessos pagats en percentatge de la renda (RBD).
El cost mitjà del deute es calcula com els interessos pagats sobre el deute.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.

Les condicions financeres s’han mantingut molt
favorables durant la pandèmia, i això hauria donat
suport a la demanda d’habitatge i al creixement
del crèdit hipotecari. L’esforç hipotecari teòric
s’ha mantingut estable, al voltant del 30%
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Les condicions financeres favorables han impulsat la demanda d’habitatge, i això s’ha
reflectit en un major flux de crèdit cap a les llars per a la compra d’habitatge, en especial
el 2021, a mesura que la incertesa es reduïa i que l’entorn econòmic millorava de manera
substancial.16 En concret, la nova producció de crèdit per a la compra d’habitatge només
es va contreure el 2,1% durant el 2020 i va repuntar un excepcional 47,8% interanual en
l’acumulat entre el gener i l’octubre del 2021 (un també destacable 37,5% si es compara
amb el mateix període del 2019).17
En aquest context, l’esforç hipotecari teòric18 amb prou feines ha variat i s’ha situat al
voltant del 30% durant la pandèmia, un nivell d’endeutament que, generalment, es
considera saludable, similar a la ràtio registrada abans del boom residencial de la dècada
dels 2000 (vegeu el gràfic següent). Cal tenir en compte que l’esforç hipotecari s’ha
mantingut estable perquè el descens dels tipus d’interès hauria compensat la reculada
de l’RBD i l’increment del preu de l’habitatge entre el 4T 2019 i el 2T 2021 (del 4,5%,
segons l’índex del preu de l’habitatge de l’INE).

L’esforç hipotecari teòric es manté estable durant la pandèmia
(% de la renda bruta disponible de la llar mitjana)
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16 Per a una anàlisi
detallada dels factors que
han impulsat la demanda
d’habitatge, vegeu
l’article «La fortalesa de
la demanda revifa el
mercat residencial
espanyol», en aquest
mateix Informe Sectorial.
17 Malgrat aquest fort
repunt de la nova
concessió, el saldo viu de
crèdit a l’habitatge amb
prou feines avança (el
+0,6% interanual al
setembre del 2021), a
causa de les
amortitzacions ordinàries
i de les anticipades, un
aspecte que es vincularia
a l’estalvi acumulat
durant la pandèmia i que
algunes llars haurien
utilitzat per reduir
l’endeutament.
18 L’esforç hipotecari
teòric és una estadística
publicada trimestralment
pel Banc d’Espanya i
mesura el percentatge de
renda que la llar mitjana
ha de destinar a pagar
l’import de les quotes
hipotecàries durant el
primer any després de
l’adquisició d’un
habitatge tipus finançada
amb un préstec
estàndard pel 80% del
valor de l’habitatge.
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finançada amb un préstec estàndard pel 80% del valor del pis, en percentatge de la renda anual disponible de la llar.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.
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19 Específicament,
desenvolupem un
algorisme per calcular
els pesos òptims perquè
els resultats del 2017
repliquin els resultats de
l’Enquesta Financera de
les Famílies del 2017,
publicada pel Banc
d’Espanya i
representativa de la
població espanyola. Amb
posterioritat, l’algorisme
s’aplica per calcular el
conjunt de pesos òptims
de cada any. En aquest
sentit, els resultats que
es mostren a continuació
no reflecteixen de forma
directa la cartera
creditícia de l’entitat.

Una anàlisi de l’esforç hipotecari per tipologies de llars
a partir de les dades internes
Examinades en conjunt, les dades macroeconòmiques ofereixen un panorama força
positiu sobre la situació financera de les llars durant la pandèmia, gràcies, en gran part,
a les polítiques econòmiques comentades. No obstant això, si no es tenen en compte els
diferents segments de la població, també poden amagar vulnerabilitats. Per analitzar
l’impacte de la crisi sobre les diferents tipologies de llars, utilitzem les dades internes de
CaixaBank, degudament anonimitzades i reponderades perquè siguin representatives de
la població espanyola.19 En concret, calculem l’esforç hipotecari, és a dir, la ràtio de
l’import de la quota hipotecària (recull l’impacte de la reducció dels tipus d’interès) sobre
els ingressos de la llar (recull l’impacte de la política de suport de rendes),20 agregant les
dades en funció del nivell de renda,21 de l’edat del cap de família22 i de l’any de constitució
de la hipoteca.
El gràfic següent mostra que l’esforç hipotecari mitjà va baixar de forma notable el 2020,
un descens degut a: (i) l’impacte de les moratòries hipotecàries, que van permetre ajornar
el pagament de la hipoteca a les persones més afectades per la pandèmia; (ii) la reducció
dels tipus d’interès, que hauria alleujat la càrrega financera del deute hipotecari, i (iii) un
lleuger augment de la renda mitjana de les llars amb deute hipotecari.23 El 2021, amb
dades fins a l’octubre, s’observa una ràtio d’esforç similar a l’anterior a la pandèmia.

20

20 Aquesta anàlisi se
cenyeix a la quota dels
crèdits hipotecaris per a
la compra de l’habitatge
principal i només es
consideren les llars amb
deute hipotecari
pendent.
21 Definim la renda de
les llars com els
ingressos laborals, la
prestació d’atur i les
pensions (públiques i
privades). Per dividir les
llars per quintils de
renda, utilitzem els
punts de tall de
l’Enquesta financera de
les famílies del Banc
d’Espanya del 2017.
22 Edat del principal
perceptor d’ingressos de
la llar.
23 Cal tenir en compte
que la ràtio d’esforç
calculada amb dades
internes és
significativament inferior
a la publicada pel Banc
d’Espanya, perquè, en
aquest càlcul, utilitzem
tots els contractes
hipotecaris vigents,
mentre que l’esforç
«teòric» fa referència a la
quota hipotecària del
primer any associada a
un préstec estàndard pel
80% del valor de
l’habitatge actual (i no
històric).
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L’esforç hipotecari de les llars amb hipoteca es redueix
durant la pandèmia
(% de la renda de la llar)
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Notes: Dades internes anonimitzades i reponderades perquè siguin representatives de la població espanyola. Mitjana de
l’esforç hipotecari, calculat com l’import de la quota hipotecària sobre la renda de la llar. Dades del 2021 fins al mes d’octubre.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.

Quan analitzem com ha evolucionat l’esforç hipotecari en funció del nivell de renda (vegeu
el gràfic següent), observem que va disminuir per a tots els grups de llars i que les que van
registrar un major descens van ser les llars amb rendes més baixes (–1,4 punts entre el
2019 i el 2020). A més a més, el 2020, també es va reduir el percentatge de llars que havien
de fer un esforç hipotecari superior al 40% (un nivell que se sol utilitzar com a referència
per definir l’estrès financer), en especial entre les llars amb rendes baixes. Malgrat aquesta
millora, és important assenyalar que l’esforç hipotecari de les llars amb rendes baixes
continua sent significativament superior al de la resta de llars i que el percentatge de llars
amb rendes baixes que pateix estrès financer continua sent molt elevat. Així, doncs, podem
concloure que les mesures implementades per afrontar la crisi econòmica han estat
efectives , ja que han alleujat la càrrega del deute de la majoria de les llars, incloses les llars
amb rendes baixes, però, malgrat això, les vulnerabilitats existents en alguns col·lectius
abans de la crisi continuen presents.

Malgrat la millora en la ràtio d’esforç, gràcies
a les mesures de política monetària i fiscal,
les llars amb rendes baixes concentren una
major vulnerabilitat financera
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Esforç hipotecari per trams de renda

Estrès financer per trams de renda

Quota hipotecària sobre la renda de la llar (%)

Percentatge de llars amb esforç hipotecari > 40%
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Notes: Dades internes anonimitzades i reponderades perquè siguin representatives de la població espanyola. Mitjana de l’esforç hipotecari, calculat com l’import de la quota hipotecària sobre la renda de la llar. Les rendes baixes fan referència al 20% de la població amb ingressos més baixos;
les rendes-mitjanes, al següent 20% de persones; les rendes mitjanes, al següent 20% amb encara més ingressos... i, així, successivament.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.

Tots els grups d’edat van experimentar una reducció de l’esforç hipotecari el 2020. Les llars
joves ja mostraven una forta tendència descendent abans de la pandèmia, un resultat que
s’explica per un major saldo hipotecari pendent, i, en conseqüència, una major reducció de
la quota hipotecària davant el descens dels tipus d’interès.24 Finalment, en funció de l’any de
constitució de la hipoteca, s’observa que el major descens es concentra en les hipoteques
més antigues (és a dir, les hipoteques concedides entre el 1996 i el 2014, quan les condicions
financeres eren molt diferents a les actuals), mentre que les hipoteques concedides des del
2015, que, en general, ja es van tancar amb condicions més favorables, no s’haurien beneficiat
tant del descens dels tipus d’interès en l’etapa recent.
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24 L’augment de la
renda d’aquest col·lectiu
també ha contribuït al
descens de la ràtio
d’esforç. Malgrat que,
per al col·lectiu dels
joves, la renda ha reculat
durant la pandèmia, la
seva evolució ha estat
més positiva per al
subconjunt de joves
amb deute hipotecari.
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Esforç hipotecari
Segons l’edat del cap de família
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Notes: Dades internes anonimitzades i reponderades perquè siguin representatives de la població espanyola.
Mitjana de l’esforç hipotecari, calculat com l’import de la quota hipotecària sobre la renda de la llar.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.

El suport de les polítiques econòmiques no s’ha de retirar prematurament
En definitiva, les polítiques monetària i fiscal van permetre que l’impacte negatiu de la
pandèmia sobre la posició financera de les llars fos limitat, tot i que les vulnerabilitats
existents abans de la pandèmia continuen presents i es concentren en les llars amb rendes
baixes. I, malgrat que la recuperació progressiva de l’activitat continuarà afavorint la
situació financera de les famílies, les llars amb ingressos més baixos continuen depenent
del suport de les polítiques econòmiques, de manera que cal evitar una retirada prematura
dels estímuls. Possiblement, el focus de risc més rellevant és el repunt de la inflació, que,
al final del 2021, ha assolit cotes superiors al 5%, la qual cosa ha revifat l’expectativa que
el BCE avanci les pujades dels tipus d’interès. No obstant això, el BCE ha recalcat que
l’actual episodi inflacionari té una naturalesa predominantment transitòria i manté unes
expectatives de continuïtat de l’actual to expansiu de la política monetària durant un temps
dilatat. A més a més, cal tenir en compte que més del 65% de les noves hipoteques són ja
a tipus fix, i això limitarà l’impacte negatiu d’una eventual pujada dels tipus d’interès sobre
la capacitat de les llars per afrontar el servei del deute en el futur.
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Mercat del lloguer

Desacceleració
del preu del lloguer
a Espanya: el que revela
el big data
A partir de les dades internes de CaixaBank sobre els imports dels
rebuts de lloguer, construïm indicadors sobre l’evolució recent del
preu del lloguer de l’habitatge a nivell provincial i per als municipis
més grans. Els resultats obtinguts mostren que el preu del lloguer ja
evidenciava una tendència generalitzada de desacceleració abans de
l’arribada de la pandèmia i que l’esclat de la crisi sanitària va estendre
les correccions a la major part de províncies i de municipis, amb
descensos especialment acusats en els lloguers amb imports més
baixos i en els municipis més turístics.
La tendència a la baixa del preu del lloguer s’intensifica
arran de la pandèmia
La tendència a la moderació del preu del lloguer a Espanya es va iniciar abans de l’aparició
de la COVID-19, i la pandèmia no va fer més que accelerar-la. Així ho constaten els resultats
de l’anàlisi que hem dut a terme amb dades internes de CaixaBank sobre els rebuts pagats
en concepte de lloguer (degudament anonimitzats i tractats de forma agregada mitjançant
tècniques de big data). En concret, seleccionem les relacions pagador-emissor que tenen
sis mesos o menys d’antiguitat, amb l’objectiu de capturar els canvis de tendència que es
produeixen al mercat, i construïm indicadors del preu del lloguer per a cada província i
per als principals municipis espanyols.
Equipats amb aquests indicadors, al primer gràfic, observem que la variació interanual de
la mitjana de les províncies va assolir el seu valor màxim al maig del 2019 i es va començar
a desaccelerar de manera clara durant la segona meitat de l’any. En concret, el 42% de les
províncies i el 40% dels municipis analitzats van assolir el valor màxim del preu dels nous
lloguers abans del desembre del 2019. Per tant, a moltes localitzacions, comprovem que,
després d’un lustre d’increments molt superiors als ingressos de les famílies, el preu del
lloguer havia tocat sostre abans de la pandèmia.25
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25 Per a una anàlisi dels
factors que van impulsar
el preu del lloguer entre
el 2014 i el 2019, vegeu
l’article «Puja el lloguer
a Espanya», publicat
a l’Informe Sectorial
Immobiliari del 2S 2019.
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Amb l’arribada de la pandèmia, més localitzacions es van sumar a la tendència descendent,
que es va intensificar, la qual cosa va provocar que la variació interanual del preu del
lloguer de la mitjana provincial entrés en terreny negatiu de l’abril fins al juliol. Diversos
factors haurien incidit en el descens, entre els quals destaca la caiguda dels ingressos de
les famílies, que ha afectat, en especial, les llars amb ingressos baixos i que solen viure en
un habitatge llogat. Per la seva banda, el notable increment de l’oferta de pisos en lloguer,
derivat del transvasament d’habitatges que es destinaven al lloguer turístic al mercat
residencial tradicional, també hauria incidit en la baixada de preus del lloguer a les zones
turístiques, com es veurà més endavant.

El preu del lloguer ja mostrava una tendència
descendent abans de la pandèmia. La caiguda
dels ingressos de les famílies i el transvasament
d’habitatges destinats al lloguer turístic van
contribuir a la davallada dels preus
El preu dels lloguers nous es va començar a desaccelerar
abans de la pandèmia
Variació interanual mitjana per províncies (%)
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Notes: Per a cada província i mes, calculem el valor mitjà dels rebuts de lloguer nous (lloguers amb una antiguitat de la
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes dels rebuts de lloguer.
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El 2021, el preu del lloguer s’ha situat en terreny negatiu a gran part de la geografia
espanyola: el 65% de les províncies i el 55% dels municipis analitzats registren preus més
baixos el 2021 (amb dades fins al setembre) en relació amb la mitjana del 2020. L’última
dada disponible, corresponent al setembre del 2021, mostra que el 46% de les províncies
i el 42% dels municipis analitzats registren encara un preu mitjà del lloguer inferior al del
desembre del 2019, abans de la pandèmia, de manera que la recuperació del mercat del
lloguer encara està molt endarrerida en relació amb el mercat de compravenda.

Evolució del preu del lloguer a Madrid i a Barcelona
Un esment especial mereixen els municipis de Madrid i de Barcelona, marcats amb cercles
vermell i verd, respectivament, al gràfic següent. En el primer cas, els lloguers van patir una
forta caiguda el 2020 (el –8,3%), tot i que és cert que també venien de taxes de creixement
més elevades en els anys anteriors, i es van començar a recuperar el 2021 (el +0,6%). En
canvi, a la ciutat comtal, el 2020, es va produir un alentiment, però els preus del lloguer van
mostrar una certa resistència a ajustar-se fins a l’octubre del 2020, quan va entrar en vigor a
Catalunya la llei que limita els preus del lloguer als mercats tensionats.26

La moderació dels preus del lloguer s’intensifica arran de la pandèmia
Variació anual del preu del lloguer mitjà per municipis (%)
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Notes: Cada cercle del gràfic representa un municipi. Per a cada municipi i mes, calculem el valor mitjà dels rebuts de
lloguer nous (lloguers amb una antiguitat de la relació emissor-pagador inferior o igual a sis mesos). Dades del 2021
del gener al setembre. Mitjana ponderada per la població de cada municipi.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes dels rebuts de lloguer.
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26 Llei 11/2020, de 18
de setembre, de la
Generalitat de
Catalunya, de mesures
urgents en matèria de
contenció de rendes en
els contractes
d’arrendament
d’habitatge. Des de
l’1 d’octubre del 2020,
aquesta llei limita els
preus dels lloguers als
municipis catalans
declarats zona amb
preus tensionats.
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Si comparem l’evolució del preu del lloguer als municipis catalans afectats (on el preu del
lloguer dels nous contractes no pot superar l’anterior o l’índex de referència) abans i
després de l’entrada en vigor de la llei, i la comparem amb la resta dels municipis, obtenim
que, des de l’octubre del 2020, la variació interanual del preu del lloguer hauria estat
marginalment inferior als municipis catalans afectats (al voltant d’1 punt percentual).27 No
obstant això, al gràfic següent, es pot observar que el preu del lloguer als municipis
catalans afectats va mostrar una certa rigidesa a la baixa durant l’any 2020, abans de
l’entrada en vigor de la llei, la qual cosa podria apuntar a una possible reticència a ajustar
els contractes de lloguer a la situació de mercat, anticipant que, amb la nova llei, no es
podrien apujar els lloguers. Així i tot, és difícil dur a terme una anàlisi empírica rigorosa per
mesurar l’impacte de la llei del lloguer a Catalunya, ja que la seva entrada en vigor es va
produir en un moment en què el mercat ja s’estava ajustant, i, a més a més, la pandèmia
va tenir un impacte diferent sobre el mercat del lloguer a cada municipi per multitud de
factors, com el grau de dependència del turisme, que analitzarem més endavant.28

L’impacte de la llei catalana sobre el preu dels lloguers nous
Variació interanual mitjana (%)
10
Pandèmia

27 Metodològicament,
realitzem una anàlisi
de diferències en
diferències.
28 De manera similar,
altres anàlisis mostren
que la llei catalana
hauria tingut poc
impacte sobre els preus
del lloguer, però, en
canvi, hauria tingut un
impacte negatiu sobre
l’oferta. Vegeu «Efectos
de la pandemia en el
mercado del alquiler: ¿es
conveniente una norma
de regulación de
precios?», EsadeEcPol
Insight, núm. 27, febrer
del 2021, i «La regulación
del alquiler en Cataluña
apenas incide en los
precios, pero destruye la
oferta», Idealista, març
del 2021.
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Notes: Per a cada municipi i mes, calculem el valor mitjà dels rebuts de lloguer nous (lloguers amb una antiguitat de
la relació emissor-pagador inferior o igual a sis mesos). El gràfic mostra la variació anual mitjana ponderada per la
població de cada municipi, amb els municipis agrupats segons si han estat declarats zona de preus tensionats.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes dels rebuts de lloguer.
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El que la mitjana amaga… i el que revelen les microdades
Un gran avantatge que ofereixen les dades internes dels rebuts pagats en concepte de
lloguer és que permeten analitzar la distribució dels lloguers en una mateixa localització.
Generalment, els indicadors del preu del lloguer disponibles informen sobre el preu del
lloguer mitjà en una determinada zona. Però la veritat és que, en una mateixa localització,
el rang de preus del lloguer és relativament ampli.29 Així, per analitzar l’evolució del preu
del lloguer en diferents punts de la distribució, calculem dos indicadors addicionals (a
més de la mitjana): l’indicador del percentil 75 (lloguers alts) i el del percentil 25 (lloguers
baixos).30

Els lloguers baixos han experimentat
una major reculada que els lloguers alts
en la mitjana de les províncies
En fer-ho, comprovem que els lloguers situats a la part baixa de la distribució (percentil 25)
van créixer de forma més moderada abans de la pandèmia (avanç del 5,1% el 2018, en
relació amb el 5,8% de la mitjana) i que el seu descens el 2021 és més intens (el –6,1%, en
relació amb el –4,2% de la mitjana).31 En canvi, els lloguers situats a la part alta de la
distribució (percentil 75) van créixer de forma més vigorosa el 2019 (el 6,5%), i el seu
descens, en la mitjana provincial, és més limitat el 2021 (el –4,1%).32 Així ho recull el gràfic
següent, que mostra la variació anual mitjana a nivell provincial (els resultats a nivell
municipal són similars). Aquests resultats suggereixen que una gran part de l’ajust en el
preu del lloguer s’ha produït entre els lloguers més baixos, generalment en habitatges
ocupats per llars de renda baixa, que, arran de la pèrdua de la feina i de la reducció dels
ingressos, han estat els més afectats per la crisi.

El preu dels lloguers nous recula més a la part baixa
de la distribució
Variació anual mitjana per províncies (%)
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Percentil 25

Mitjana
2019

2020

Percentil 75

2021

Notes: Per a cada província, es construeixen tres indicadors del preu del lloguer basats en el valor mitjà, en el
percentil 25 i en el percentil 75 de l’import dels rebuts de lloguer nous (lloguers amb una antiguitat de la relació
emissor-pagador inferior o igual a sis mesos). Dades del 2021 del gener al setembre.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes dels rebuts de lloguer.
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29 Generalment, el preu
del lloguer depèn de
l’estat de conservació
de l’habitatge, de la
superfície i d’altres
factors específics
diferents de la zona en
què es localitza.
30 L’indicador del
percentil 25 (en un mes i
en una localització) és
un valor tal que el 25%
dels lloguers en aquesta
localització són inferiors
a aquest valor (i el 75%
dels lloguers són
superiors). L’indicador
del percentil 75 es
defineix de manera
anàloga i mesura
l’evolució dels lloguers
alts en una zona.
31 A més a més, a les
províncies on baixen els
preus el 2021, els
lloguers baixos registren
un descens anual mitjà
molt significatiu (el
–14%).
32 A més a més, a les
províncies on
augmenten els preus el
2021, els lloguers que
més pugen són els alts
(el percentil 75 registra
un increment mitjà del
5,9% en aquestes
províncies).
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L’impacte del turisme sobre el preu del lloguer
La pandèmia va tenir un fort impacte sobre el turisme internacional, la qual cosa va
repercutir de forma directa sobre els preus del lloguer dels habitatges a les localitats més
turístiques: el transvasament al mercat residencial tradicional dels habitatges destinats al
lloguer turístic va incrementar l’oferta i, per tant, va abaixar els preus. Després de classificar
els municipis entre turístics i no turístics (segons si la despesa amb targetes estrangeres als
TPV de CaixaBank va ser superior, o inferior, al 10% del total el 2019), observem que el preu
del lloguer mitjà va recular de forma més intensa el 2020 als municipis turístics i que
aquest descens va ser més acusat als lloguers alts (percentil 75). A més a més, veiem
també que el preu del lloguer als municipis no turístics ha trigat més a ajustar-se (no
s’observen descensos en mitjana anual fins al 2021) i que el descens va ser menys intens
que als municipis turístics i es va concentrar a la part baixa de la distribució (percentil 25).33

33 Per a una anàlisi de
l’impacte del turisme
internacional sobre la
demanda d’habitatge
estranger i sobre els
preus de compravenda
als municipis turístics,
vegeu «Com ha afectat
la caiguda del turisme
estranger el mercat
immobiliari residencial
espanyol?».

El preu del lloguer recula més als municipis turístics,
en especial a la part alta de la distribució
Variació anual mitjana dels lloguers nous (%)
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Notes: Per a cada municipi, es construeixen tres indicadors del preu del lloguer basats en el valor mitjà, en el percentil 25 i en
el percentil 75 de l’import dels rebuts de lloguer nous (lloguers amb una antiguitat de la relació emissor-pagador inferior o
igual a sis mesos). El gràfic mostra la variació anual mitjana ponderada per la població de cada municipi, amb els municipis
agrupats segons si són turístics o no. 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 del 2021 del gener al setembre.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes dels rebuts de lloguer.

Reflexions finals
La crisi de la COVID-19 ha intensificat i ha estès l’ajust de preus que ja es vivia al mercat del
lloguer abans de l’arribada de la pandèmia. En aquest context, l’avantprojecte de llei pel
dret a l’habitatge presentat pel Govern espanyol a l’octubre del 2021 introdueix un nou
instrument regulador perquè els governs autonòmics i els ajuntaments puguin declarar
zones amb lloguers tensionats, amb la finalitat de limitar els preus del lloguer en aquestes
zones. L’experiència internacional destaca la importància d’avaluar de forma acurada
l’efectivitat i l’impacte d’aquesta mena de mesures, ja que, en determinats casos, pot
arribar a ser contraproduent.34

34 Vegeu Banc
d’Espanya, «La
intervención pública en
el mercado del alquiler
de vivenda: una revisión
de la experiencia
internacional»,
Documentos
Ocasionales, núm. 2.002,
2020.
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Indicadors i previsions
Variació anual (%), llevat que s’indiqui el contrari
Mitjana
2000-2007

Mitjana
2008-2014

Mitjana
2015-2019

Dada 2020

Previsió
20211

Previsió
20221
5,9

Tendència

Indicadors d’activitat
PIB total

3,4

-1,3

2,6

-10,8

4,4

VAB construcció

3,1

-9,8

3,4

-11,3

-2,0

7,0

Inversió en construcció

5,4

-9,4

6,2

-9,6

-2,7

7,5

Inversió en habitatge

5,4

-8,5

10,5

-11,2

-4,4

6,6

Inversió en resta de construcció

3,1

-9,8

3,4

-11,3

-0,6

8,5

642

94

80

86

105

110

Visats d’inici d’obra

2,8

-28,7

20,9

-19,5

22,8

4,8

Certificats de final d’obra (milers)

482

230

57

86

100

95

Certificats de final d’obra

8,3

-34,9

14,9

9,1

16,4

-5,0

Confiança al sector de la construcció (nivell)5

13,1

-41,8

-20,7

-18,4

-2,3

-

Visats d’inici d’obra (milers)

Mercat laboral
Afiliats total
Afiliats a la construcció

3,5

-2,4

3,1

-2,1

2,5

3,3

6,1

-13,5

5,1

-1,7

4,5

2,7
3,3

Construcció d’edificis

-

-14,4

7,1

-2,2

5,3

Enginyeria civil

-

-16,4

1,2

-1,6

2,6

3,3

Act. de construcció especialitzada

-

-8,9

4,3

-1,5

4,0

2,1
2,2

10,3

2,1

6,3

-1,5

2,3

Ocupats total (EPA)

Afiliats en activitats immobiliàries

4,1

-2,7

2,6

-2,9

2,9

2,7

Ocupats a la construcció (EPA)

6,7

-14,0

4,5

-2,6

3,0

1,5

Taxa de temporalitat a la construcció (%)5

57,6

39,6

41,4

36,7

35,7

-

Taxa d’atur a la construcció (%)5

7,5

22,8

12,4

11,0

9,7

-

Demanda d’habitatge
Compravendes2 (milers)

886

388

450

420

545

505

Compravendes2

-0,1

-8,7

9,2

-16,9

29,7

-7,3

Habitatge nou2,5

12,1

-13,4

4,8

-10,1

39,3

-

Habitatge de segona mà2,5

-7,8

-5,0

10,3

-18,4

35,1

-

Compravendes per estrangers3

-

11,3

5,5

-25,6

36,8

1,7

Compravendes segona residència4

-

-8,5

8,5

-20,4

32,2

-2,0

Preus
Preu de l’habitatge (MITMA)

12,9

-5,7

2,7

-1,1

1,9

4,0

-

-6,8

5,7

2,1

3,6

5,0

Preu d’habitatge nou5

-

-5,7

6,5

6,5

4,1

-

Preu d’habitatge de segona mà5

-

-7,7

5,5

1,4

4,3

-

Preu del sòl5

17,5

-8,7

1,3

-9,4

0,6

3,9

IPC lloguer5

4,3

0,8

0,8

1,1

0,5

-

Preu de l’habitatge (INE)

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

6,5

7,5

6,6

7,2

7,6

7,7

Esforç teòric (% renda bruta disponible)

35,1

37,7

29,6

30,7

30,2

30,4

Rendibilitat del lloguer (%)5

4,5

3,5

4,2

3,7

3,7

-

Nombre d’hipoteques

5,8

-20,9

10,0

-6,5

23,1

-

Saldo viu del crèdit per a la compra d’habitatge

14,8

-1,4

-2,2

-1,8

0,7

-

Noves operacions de crèdit habitatge

17,7

-24,9

12,4

-2,1

47,8

-

Saldo viu del crèdit promotor i construcció

23,6

-12,8

-11,0

-5,4

-4,3

-

Taxa de morositat del crèdit habitatge (%)

0,5

3,5

4,6

3,4

3,1

-

Taxa de morositat del crèdit promotor i construcció (%)

0,5

20,2

20,4

5,8

5,3

-

Finançament5

Notes: 1. Previsions a 13 de desembre 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 Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), del Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social i del Banc d’Espanya.
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CaixaBank Research

L’Informe Sectorial i la resta de publicacions de CaixaBank Research estan
disponibles a la web: www.caixabankresearch.com. Mitjançant els
nostres estudis, intentem estimular el debat i l’intercanvi d’opinions entre
tots els sectors de la societat i afavorir la divulgació dels temes clau de
l’entorn socioeconòmic del nostre temps.
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Cases
plenes de vida
A CaixaBank creiem que les empreses del sector immobiliari
mereixen una atenció especialitzada. Per això, 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,
compradors a través de la subrogació del préstec promotor,
implicant-nos dia a dia per crear cases plenes de vida.
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