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Presentació 

 

Totes les dades ens indiquen que, després dels anys més durs de la crisi econòmica i de les 
seves repercussions al món del treball, el 2013 i el 2014, Barcelona va recuperant el pols en 
un conjunt de dimensions fonamentals: augment de l’ocupació i disminució paral·lela de 
l’atur, per exemple, entre les qüestions més decisives per a una ciutat. No tot està superat, 
però aquesta és la tendència predominant.  

Hi ha, però, un aspecte cabdal de la vida ciutadana en el que la situació no solament no ha 
millorat, sinó que ha tendit a empitjorar: la disposició d’habitatges i, sobretot, els preus, 
tant de lloguer com de compra. Indicador de significat complex: en el moment de la crisi els 
preus de l’habitatge van disminuir, l’oferta era abundosa; es tractava però d’una situació 
creada per la disminució de les rendes, per tant no d’un èxit col·lectiu, sinó d’un fracàs de 
tota la societat. En els darrers dos anys, els preus augmenten, la disponibilitat d’habitatges 
és escassa i els desnonaments per lloguer s’incrementen; fenòmens deguts justament a 
l’èxit de Barcelona, que atreu cada dia més habitants i visitants. Èxit, però, que repercuteix 
de manera negativa en les persones que necessiten un nou allotjament, i especialment en la 
gent jove que busca el seu primer habitatge propi.  

Les conseqüències d’aquesta situació comencen a ser greus, i poden ser-ho encara més en 
el futur: expulsió dels grups socials més vulnerables, abandó de la ciutat per part de la gent 
jove... Les consultes fetes als diversos partits que governaven la ciutat durant l’any 2018 i a 
persones expertes en temes vinculats a l’habitatge ens van indicar la conveniència que el 
Consell Econòmic i Social de Barcelona es posés a treballar sobre aquesta situació per tal de 
fer arribar a l’Ajuntament i a la ciutat les seves valoracions i propostes, consensuades amb 
els sindicals i les patronals que formen part del Consell. I aquí teniu el resultat d’aquest 
treball, en el que s’avalua la situació tenint presents els diversos fenòmens que 
l’emmarquen, alguns dels quals son de recent aparició entre nosaltres, s’analitzen també les 
solucions que estan aplicant en altres ciutats europees per tal de fer front a problemes 
similars, i es suggereixen un conjunt de mesures que podrien ser aplicades a la nostra ciutat. 
Esperem que tot plegat sigui útil per facilitar de nou als barcelonins i barcelonines l’accés a 
l’habitatge en unes condicions raonables.  

 

 

Marina Subirats i Martori 

Presidenta del Consell Econòmic i Social de Barcelona 
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Pròleg. La ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana 

 

Marc econòmic 

El final de l’exercici 2018 presenta unes dades que ens obliguen a realitzar un estudi 
detingut de les mateixes. 

En l’àmbit que ens ocupa, la situació de l’habitatge, el Consell General de Poder 
Judicial s’ha pronunciar sobre l’impacte de l’increment dels lloguers al llarg dels darrers 
exercicis. Al 2017 s’ha generat un increment del 6% en els desnonaments d’aquest 
tipus, essent la xifra de llançaments d’enguany un 1,7% superior a la del mateix 
període de l’any passat. 

Amb dades de 2018 es calcula que, a Catalunya,  cada hora una família perd el seu 
habitatge i tres quartes parts dels desnonaments són com a conseqüència que els 
llogaters no han pogut fer front a la quota mensual.1  

La raó d’aquest fenomen respon a múltiples factors, entre els quals destaquen, que 
l’increment de demanda de lloguer arrel de l’esclat de la crisi econòmica ha pujat la 
taxa d’esforç de les famílies, fins al punt de fer difícil el pagament de les rendes 
mensuals. D’aquesta manera, un 42% de la població barcelonina destina més del 40% 
dels seus ingressos mensuals a satisfer el lloguer, aquest percentatge segons les 
persones i institucions expertes no hauria de superar el llindar del 25-30%. 

En la pràctica, aquesta realitat comporta que la incapacitat per fer front al lloguer sigui 
una problemàtica cada cop més estesa, sent Catalunya el territori de l’Estat on més 
desnonaments per lloguer s’han produït (22,9% del total), segons afirma el CGPJ2. 

Al conjunt de l’Estat, diferents estudis elaborats  per empreses que operen en el 
mercat immobiliari alerten de que, si bé l’any 2017 un 38% del jovent va participar de 
manera activa en operacions immobiliàries, al 2018 aquesta xifra baixava al 29%. La 
reducció més considerable es constata al segment del lloguer, que ha baixat d’un 28 a 
un 17%, restant per contra pràcticament invariable la vessant de la compravenda3. 

Cal tenir en compte que aquesta variació no representa un moviment del lloguer cap a 
compravenda sinó un altre fenomen com ho és el fet de que el percentatge de jovent 
que participa al mercat immobiliari ha baixat del 38 al 29%, cosa que es deu, en la 
major part dels casos, a factors econòmics. 

Referint-nos a aquelles persones que segueixen optant pel lloguer, cal tenir present 
que d’aquestes, el 50% afirma haver triat aquesta modalitat com a conseqüència de la 
seva situació econòmica i del fet de no disposar de cap altra alternativa. 

Per altra banda, i d’una manera més global, la lectura de les darreres memòries 
socioeconòmiques de Barcelona ens permet afirmar que han estat exercicis positius  
en termes macroeconòmics, però negatius pel que fa a la pobresa i  la desigualtat, i no 
tant sols en l’escala municipal i metropolitana, sinó a nivell europeu i mundial.  

Les previsions de futur de l’economia estan marcades per varies incerteses en el 
panorama de l’economia global.  

                                                           
1
https://www.ara.cat/societat/Catalunya-ranquing-estatal-desnonaments-trimestre_0_2249775071.html 

2
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-numero-de-lanzamientos-

practicados-aumenta-un-1-7-por-ciento-en-el-segundo-trimestre-de-2018 
3
 Revista “Fotocasa Research” corresponent al mes d’octubre de 2018 
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Així, Barcelona va tancar els exercicis amb uns resultats positius pel que fa a 
l’ocupació, recuperant els nivells de fa deu anys. Tot i així, i d’igual manera que al 
conjunt de l’Estat, la qualitat de la feina generada és una assignatura pendent a l’hora 
de diagnosticar la salut econòmica de la ciutat.4 

Pel que fa al marc laboral i ocupacional, el sector de la construcció al ser el més lligat 
amb l’habitatge va donar lloc a que sigui un dels més afectats per la crisi econòmica. Al 
març de 2019 hi havia 1.105.128 persones afiliades als règims general i d’autònoms de 
la Seguretat Social. D’aquestes 35.013 (3,2%) estaven enquadrades al sector de la 
construcció.  

L’11,2% d’aquest total està afiliat al règim d’autònoms, un percentatge que es redueix 
fins al 6,8% al sector de la construcció. Si es segmenta el sector de la construcció en els 
seus tres grans grups de cotització podem veure que al règim d’autònoms el 67,1% de 
les persones afiliades corresponen a l’epífrag d’activitats especialitzades, un 29,6% al 
de construcció d’immobles i un 3,4% al d’obres d’enginyeria civil. Al règim general, un 
49,8% correspon a activitats especialitzades, un 44,3% a la construcció d’immobles i un 
5,9%  a obres d’enginyeria civil. 

Si analitzem l’afiliació per grandària del centre de cotització podem veure les 
diferències entre l’estructura empresarial general i la del sector de la construcció. Les 
petites empreses, l’1 a 50 persones, representen el 74,1% del total de la afiliació al 
règim general a la ciutat, però al sector de la construcció només suposen el 36,7%. Les 
mitjanes empreses, de 50 a 100 persones, tenen el mateix pes a nivell global que al 
sector de la construcció: un 9,2% de l’afiliació al règim general. Per últim, el  pes de les 
empreses de més de 100 persones és força inferior al sector de la construcció, ja que 
mentre aquestes grans empreses representen el 54,1% del total d’afiliació al règim 
general de la ciutat, al sector de la construcció aquest percentatge baixa al 16,7%     

 

Gràfic 1: Afiliació al sector de la construcció. Març 2019 

 

 

                                                           
4
 http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/Informe%20anual%202017.pdf 
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Marc geogràfic 

Ubicada entre els deltes dels rius Besós i Llobregat, i entre el mar i la muntanya, la 
ciutat de Barcelona s’assenta sobre una superfície total de 98,21 km² en la que, segons 
les últimes dades, hi viuen 1.620.809 habitants. Això comporta una densitat 
poblacional, de 16.503 hab./km². 

La singularitat geogràfica de Barcelona és un dels factors que expliquen particularitats  
significatives en quant a l’habitatge de la ciutat respecte a altres territoris de Catalunya 
i d’Espanya. 

Barcelona és una ciutat petita en relació a les grans metròpolis que hi ha arreu del 
món, però amb un gran volum de gent vivint en un espai petit. Aquesta relació ha 
comportat el creixement d’una àrea metropolitana consolidada i molt poblada. 

 

Marc social 

Des de 2012, una de les problemàtiques socials que afronta la ciutat de Barcelona és la 
creixent dificultat d’accés a l’habitatge en uns casos, i en altres, la seva pèrdua. 
Aquestes són les preocupacions principals de les persones residents a Barcelona 
segons diferents estudis i enquestes i alhora és un dels temes més presents en 
l’agenda política. 

Si bé durant els primers anys de la crisi el principal problema en matèria d’habitatge 
radicava en com fer front a les quotes hipotecàries, l’esclat de la bombolla 
immobiliària, l’increment de l’atur i les dificultats de finançament van produir un 
increment de la demanda de mercat de lloguer que, segons alguns experts, amenaça 
amb generar una nova bombolla, en aquest cas de caràcter arrendatari, i que es 
configura a hores d’ara com un problema al que caldria estar amatents. Aquest fet 
explica l’aparició i protagonisme del Sindicat de Llogaters tal com al seu dia va passar 
amb l’aparició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). 

Per altra banda, cal assenyalar un augment de població provinent de països amb PIB i 
rendes altes, tant a la ciutat, especialment a la zona centre, generant contrastos de 
nivell socioeconòmic entre el centre i la perifèria. Aquest fet alerta, juntament amb 
d’altres factors, d’un possible procés de suburbanització de la pobresa i, a la vegada, 
d’una substitució poblacional davant la marxa de les classes amb menys recursos 
econòmics a l’extraradi i el seu reemplaçament per col·lectius amb major renda. 
Només a Nou Barris, districte amb la renda més baixa de la ciutat, s’hi troba un 
increment de la immigració provinent de països amb rendes baixes, mentre que a la 
resta de districtes la immigració predominant correspon a països amb rendes mitjanes 
o elevades. 

Paral·lelament, entre la població autònoma s’observa un envelliment progressiu i un 
augment de les taxes de solitud. El pes dels habitatges ocupats per una sola persona 
guanya importància. 
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Gent major de 65 que viu sola 

 2017 2016 2013 Var. 2013-2017 Var. 2016-2017 

 Districtes 

Ciutat Vella 32,5% 32,4% 32,5% 0% 0,3% 

Eixample 27,7% 27,7% 28% -1% 0% 

Sants-Montjuïc 26% 25,9% 26,3% -1% 0,4% 

Les Corts 22,9% 22,9% 23% 0% 0% 

Sarrià-Sant Gervasi 24,6% 24,4% 24,6% 0% 0,8% 

Gràcia 27,4% 27,5% 28,2% -3% -0,4% 

Horta-Guinardó 24,2% 24% 23,8% 2% 0,8% 

Nou Barris 25,4% 25,1% 24,6% 3% 1,2% 

Sant Andreu 24,1% 24% 24,3% -1% 0,4% 

Sant Martí 24,4% 24,3% 24,3% 0% 0,4% 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

A més a més hem de tenir en compte altres elements amb implicacions directes en 
la renda de les famílies i que podrien complementar les diferències territorials 
detectades a la metròpoli de Barcelona.  

Per tal de realitzar una aproximació a aquesta qüestió s’ha utilitzat la taxa 
d’ocupació femenina de les dones d’entre 16 i 64 anys. Els resultats  posen de relleu 
unes diferències rellevants entre el municipi de Barcelona i la resta de l’àrea 
metropolitana, les quals s’han accentuat els darrers anys. L’any 2016, la taxa 
d’ocupació femenina era d’un 72,5% a la capital catalana, i el 60,7% a la primera 
corona metropolitana. Aquesta diferència és encara major si es considera el total de 
dones de l’àrea metropolitana.  

També, s’ha de tenir en compte el major cost de la vida a la ciutat i l’evolució de les 
condicions laborals, sobretot l’augment de la temporalitat ja que són factors que 
condicionen les expectatives dels projectes professionals i vitals del jovent. En aquest 
marc hem de fer esmen a la disminució de fecunditat i, al mateix temps, a l’increment 
de l’envelliment de la població. 
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L’actual mercat d’habitatge 
Estructura de les llars 
La ciutadania de Barcelona resideix en un total de 660.816 llars; segons aquesta dada  
l’ocupació mitjana és de 2,47 persones per llar. Les persones que no disposen d’un 
domicili, 26.352 a efectes de registre, s’integren dins dels anomenats domicilis 
col·lectius, que son 1.572, i estan empadronades en algun dels centres de serveis 
socials de l’Ajuntament. 

La creixent presència de domicilis integrats per població estrangera, a més a més, 
contribueix a rebaixar l’edat mitjana de la població de la ciutat. En aquest sentit -i 
guardant les diferències existents per nacionalitat-, l’edat mitjana d’una llar de 
persones estrangeres és de 32,1 anys, mentre que la població espanyola és de 47,7 
anys5. 

Per altra banda, las característiques de l’habitatge a la ciutat de Barcelona són molt 
significatives, tant en relació a la resta de municipis que integren l’àrea metropolitana, 
com al context català i espanyol. 

Partint d’una perspectiva històrica, cal fer referència de nou a la limitada extensió 
geogràfica de la ciutat, i que va propiciar l’extensió d’ una àrea metropolitana cada cop 
més integrada. Com a resultat d’aquest procés, i mitjançant l’estudi tipològic de les 
famílies que es van instal·lar en un municipi o en un altre, obtenim dades significatives 
com l’edat dels immobles i la tipologia dels pisos. 

També cal assenyalar que, després d’anys de tendència a la desconcentració de la 
població, alguns estudis afirmen que Barcelona està començant a registrar previsions 
de creixement poblacional, conseqüència d’un moviment d’una part de la població de 
la corona cap a la ciutat, seguint el mateix fenomen de re-centralització que ja s’ha 
donat en altres països occidentals, i que, entre d’altres causes, podria estar produït per 
l’encariment dels preus d’habitatge que s’està donant a tota l’àrea metropolitana, fent 
que el cost de vida tingui tendència a equiparar-se a l’alça.  

D’aquesta manera, si desplaçar-se cap a la corona metropolitana comportava fins ara 
un estalvi en allò que fa a l’habitatge, la tendència a la igualació fa que, en alguns 
casos, la tornada al terme municipal de Barcelona comporti un estalvi de temps i 
diners en transport, generant un fenomen de reconcentració poblacional. 

Per altra banda, existeix un volum important d’immigració, majoritàriament població 
jove, a Barcelona provinent de les zones rurals de Catalunya ja sigui per cursar estudis 
universitaris o de formació professional o per la manca d’un mercat de treball sòlid en 
les seves poblacions d’origen.  
 

Origen Immigració a Barcelona 
 Absolut Percentatge 

TOTAL 97.327 100% 

Catalunya 28.781 29,57% 

Resta d'Espanya 15.461 15,89% 

Estrangers 53.085 54,54% 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

                                                           
5
 Característiques dels domicilis de Barcelona segons el padró municipal de Gener del 2018, 

Departament d’estadística, p.3, Ajuntament de Barcelona.  
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Ara bé, a l’hora de realitzar afirmacions d’aquest tipus cal matisar que el creixement 
poblacional no és homogeni a tots els barris de la ciutat, sinó tot el contrari. Un 
exemple d’aquesta dinàmica el presenten barris com el Gòtic, experimentant una 
pèrdua poblacional progressiva i constant.  

Paral·lelament, cal observar la tipologia de la població resident. Parlem d’una ciutat en 
la que, segons el padró municipal, més de la meitat de les persones residents no han 
nascut en ella, gairebé una quarta part de la població total és d’origen estranger, i es 
constata un creixement de persones provinents de països desenvolupats de l’entorn 
de l’OCDE.  

Per nacionalitats, la italiana és la primera a la ciutat, seguida de la xinesa, que durant 
els darrers anys ha guanyat pes. 

En qualsevol cas, Barcelona és una ciutat en la que la densitat poblacional i d’ocupació 
territorial comporta que, arribat un punt, no disposarà d’espais per nous edificis. 
Aquesta situació ha derivat en la necessitat d’aprofitar el parc d’habitatge existent 
davant les dificultats per a obtenir sòl destinat a noves construccions. Per tant, prenent 
com a referència el parc d’habitatge principal on es troben la major part dels edificis 
plurifamiliars, trobem que, en termes generals, aquest és més antic que en l’entorn 
metropolità.  

En aquest context, el pes de la rehabilitació constitueix un factor a tenir en compte, 
sobretot al nucli de la ciutat6 on, segons l’Observatori d’Habitatge de Barcelona, s’ha 
registrat un important increment del nombre de llicències per obra o rehabilitació, que  
han passat en tres anys de 697 a 966 sol·licituds de llicència anuals7. Aquest fenomen 
podria estar lligat, entre d’altres, al fet de que, segons les ultimes dades municipals, 
barris històrics com la Barceloneta presenten un nou tipus de veïnatge, com a 
conseqüència de l’atracció que desperten per a un determinat perfil poblacional 
estranger, provinent de països desenvolupats, i que busca zones cèntriques i pròximes 
al Port Vell, a la platja i, en general, a aquells punts més turístics del districte de Ciutat 
Vella8.  

Lligat a aquest fenomen poblacional es troben les preferències d’aquest nou perfil 
residencial que s’instal·la als barris, i per al qual el turisme massiu, la gentrificació o la 
pèrdua del caràcter del barri no constitueix un problema mentre que la població 
autòctona ho considera un problema greu, o molt greu. 

Una conseqüència d’aquesta dinàmica és l’aproximació dels preus mitjans del metre 
quadrat respecte als dels barris històricament  més cotitzats:   

 

 

 

 

 

 

  
                                                           
6
 S’ha de tenir en compte que es pràcticament l’únic municipi on es disposen d’estudis. 

7
 https://www.ohb.cat/assets/data/OHB2017-informe.pdf 

8
https://www.lavanguardia.com/economia/20180801/451180207981/distribucion-pisos-lujo-barcelona-

ricos-barrios.html 
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Preu mitjà pisos luxe 

Zona Preu sòl m2 Tipologia compradora 

Pg. Joan de Borbó (Barceloneta) 6.000.-€ Estrangera 

Avinguda Pearson 13.000.-€ Totes dues 

Turo Park (C/ Pau Casals) 10.000.-€ Nacional 

Sarrià-St. Gervasi (C/ Pau Alcover) 7.500.-€ Nacional 

Pg. Sant Joan (Dreta de l'Eixample) 5.500.-€ Totes dues 

Pl. Concòrdia (Les Corts) 5.700.-€ Totes dues 

C/ Parlament (Poble Sec) 4.800.-€ Totes dues 

C/ Verdi (Gràcia) 4.500.-€ Totes dues 

 

Per tipus de règim 

Pel que fa a la compravenda de pisos, segons dades del departament d’estadística de 
l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta modalitat s’observa una tendència a l’augment 
de la compravenda en la zona centre de la ciutat, mentre que en les corones 
metropolitanes és el lloguer el que més augmenta percentualment. 

Aquesta realitat s’explica per diversos factors, entre els quals destaca l’evolució de la 
renda familiar disponible a l’àrea metropolitana de Barcelona, que, tal i com es pot 
veure al gràfic, de l’any 2006 a ençà estava equiparada a la ciutat i a les corones 
metropolitanes i que, des d’aleshores ve mostrant una tendència a augmentar a la 
ciutat i a disminuir a l’àrea metropolitana. Aquesta dinàmica dona lloc a un increment 
de la desigualtat i una de suburbanització de la pobresa.  

 

Gràfic 2. Taxa de risc de pobresa (60% mediana) Llindar àrea metropolitana de 
Barcelona, 2006-2016 
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Focalitzant l’evolució de la renda a la ciutat de Barcelona, es constata que la seva 
millora incrementa al llarg de la crisi, i  ha tingut tendència a concentrar-se entorn a les 
zones històricament més benestants. A més a més, la població provinent de països 
amb un índex alt de PIB com Itàlia, França, Alemanya, Estats Units... es concentren als 
barris més benestants i amb un preu del lloguer per sobre de la mitjana de la ciutat 
mentre que els immigrants provinents de països amb un índex baix de PIB com 
Hondures, Equador, Marroc, Perú... es concentren als barris més pobres i amb un preu 
del lloguer per sota de la mitjana de la ciutat.  

 

Índex de renda familiar disponible als barris de Barcelona. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Índex de renda familiar disponible als barris de Barcelona. 2017 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests desplaçament i el seu conseqüent increment de la demanda o, en el millor 
dels casos, el creixement de la renda a la perifèria de l’àrea metropolitana és una de 
les principals raons per les quals el lloguer ha crescut percentualment més, i que 
apunta a l’existència d’una població que no pot accedir al finançament bancari i només 
pot optar pel lloguer. 

A més a més, durant la crisi es produeix un estancament de les rendes del treball, un 
increment dels contractes de lloguer i un descens de les operacions de compravenda al 
mercat immobiliari. També hem d’assenyalar un enduriment dels requisit emprats per 
accedir al lloguer, que pràcticament deixen fora del mercat al jovent amb contractes 
temporals i salaris per sota de la mitjana. 
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En termes generals, trobem a barris de rendes baixes, com Canyelles, Can Peguera9, 
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, Torre Baró, Montbau o Vallbona, que 
encapçalen els barris on més s’ha incrementat el lloguer durant el present exercici, 
mentre que entre els barris on més creix la compravenda hi tenim el barri Gòtic, el 
Poblenou, la Vila de Gràcia o Vallcarca i els Penitents10.  Augmenta la compra-venda en 
els barris del centre històric on augmenta la població provinent de països amb el PBI 
elevat. 

 

Per altre banda, i continuant amb les dades ofertes pel departament d’estadística 
municipal, un altre indicador d’aquesta nova situació és el del preu mitjà mensual 
(€/mes), el qual ens permet detectar d’una manera ràpida les variacions que es van 
produint entre diferents exercicis.  

 

Evolució dels preus del lloguer per districtes. En valors absoluts 

 2018 2017 2013 2008 

Barcelona 929,57 877,28 681,56 813,02 

Ciutat Vella 914,04 828,79 618,67 729,59 

Eixample 1.038,38 990,73 763,53 891,64 

Sants-Montjuïc 803,74 763,17 596,42 725,94 

Les Corts 1.089,53 1.052,30 826,71 990,58 

Sarrià-Sant Gervasi 1.268,92 1.227,89 935,47 1.081,91 

Gràcia 904,53 856,42 659,25 792,07 

Horta-Guinardó 746,16 706,63 566,51 718,36 

Nou Barris 674,59 625,51 513,82 676,51 

Sant Andreu 762,71 705,66 578,50 723,90 

Sant Martí 884,51 842,33 637,39 770,16 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

Variacions dels preus del lloguer per districtes 

 Var. 2008/2018 Var. 2008/2013 Var. 2013/2018 Var. 2017/2018 Var. 2008/2018 

Barcelona 14,3% -16,2% 36,4% 6% 14,3% 

Ciutat Vella 25,3% -15,2% 47,7% 10,3% 25,3% 

Eixample 16,5% -14,4% 36,0% 4,8% 16,5% 

Sants-Montjuïc 10,7% -17,8% 34,8% 5,3% 10,7% 

Les Corts 10% -16,5% 31,8% 3,5% 10% 

Sarrià-Sant Gervasi 17,3% -13,5% 35,6% 3,3% 17,3% 

Gràcia 14,2% -16,8% 37,2% 5,6% 14,2% 

Horta-Guinardó 3,9% -21,1% 31,7% 5,6% 3,9% 

Nou Barris -0,3% -24,0% 31,3% 7,8% -0,3% 

Sant Andreu 5,4% -20,1% 31,8% 8,1% 5,4% 

Sant Martí 14,8% -17,2% 38,8% 5% 14,8% 

 

 

                                                           
9
 Aquest barri és de titularitat municipal i ha estat sotmès a un procés de regularització del lloguer per 

part del Patronat Municipal d’Habitatge. 
 http://www.pmhb.org/promocio.asp?gc_id=66022&id=3&subid=0&tipus=Lloguer 
10

 http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm 
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Des de l’any 2008 l’evolució dels preus del lloguer es paral·lela a l’evolució de 
l’economia, amb dues fases clarament diferenciades. La primera, de 2008 a 2013, de 
contracció econòmica, està marcada per reduccions dels preus del lloguer; la segona, 
de 2013 a 2018, de recuperació e increments dels lloguers. En el mercat immobiliari 
s’observa una fort caiguda del nombre de compravendes i forts increments en el total 
de contractes de lloguer. Respecte a la compravenda, cal destacar que els preus dels 
habitatges de segona mà es redueixen en el període 2008-2015, mentre que a partir 
d’aquest any mostren lleugers increments, que han fet que encara no es recuperi el 
nivell que havien assolit el 2008. 

 

En relació al mercat de lloguer, entre 2008 i 2013, coincidint amb la fase de contracció 
de l’activitat econòmica i de l’ocupació, els preus de lloguer van experimentar una 
reducció propera al 16%; des de l’inici de la recuperació, entre 2013 i 2018, el 
increments registrats van ser superiors als de la davallada del període anterior, 
arribant, en Ciutat Vella, a triplicar els decrements del període 2008-2013. 

 

Els districtes de Horta-Guinardó, Sant Andreu i Nou Barris són els que presenten les 
menors taxes d’increment. En el període 2018-2018 només Nou Barris registra un 
descens als preus del lloguer: el -0,3%, es a dir, 2 euros mensuals.  

 

Preu mitjà al mercat de compravenda d’habitatges de sena mà. €/m2 

Any I trimestre  II trimestre  III trimestre  IV trimestre  Mitjana anual 

2007 4.732 4.670 4.648 4.617 4.666,8 

2008 4.594 4.513 4.275 4.222 4.401,0 

2009 4.082 4.020 3.967 3.966 4.008,8 

2010 3.952 3.954 3.935 3.916 3.939,3 

2011 3.782 3.632 3.533 3.434 3.595,3 

2012 3.332 3.260 3.202 3.114 3.227,0 

2013 3.045 3.035 2.957 3.019 3.014,0 

2014 3.067 3.100 3.116 3.188 3.117,8 

2015 3.263 3.293 3.401 3.392 3.337,3 

2016 3.478 3.533 3.667 3.879 3.639,3 

2017 4.123 4.253 4.335 4.284 4.248,8 

2018 4.334 4.400 4.388 4.344 4.366,5 

2019 (1)    4.217 4.206 4.205    
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Increment del lloguer per barris respecte a la mitjana de Barcelona. 2013 - 2017 
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Preus del lloguer mensual per barris respecte a la mitjana de Barcelona. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dades mostren que als darrers anys i, especialment al 2017 i 2018, els preus del 
lloguer han experimentat elevats increments a la ciutat. Amb l’import del lloguer mitjà 
que es pagava l’any 2017 a la ciutat només es podria afrontar enguany una mitjana 
d’un 14,5% de les ofertes de lloguer actual, tenint en compte els lloguers publicats 
l’any 2018. 

A l’any 2017 hi havia 12 barris de la ciutat com el Carmel, Torre Baró, Ciutat Meridiana, 
Vallbona, la Sagrera o el Besòs on no es podria trobar cap oferta de lloguer que 
estigués dins dels preus mitjans que tenien un any abans.  
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Però no és un fenomen aïllat, ja que en la majoria dels barris el percentatge de lloguers 
que enguany estaven a prop dels preus de l’any 2017 no arriba al 20%, prova 
irrefutable de l’increment de preus a tota la ciutat. En qualsevol cas són els barris de la 
perifèria urbana on més s’ha reduït l’oferta de lloguer amb preus similars als 
d’exercicis anteriors. 

 

Barris on es disposa de la menor oferta amb el pressupost mitjà del 2017   

 
Nº pisos Percentatge 

7 37. el Carmel 0 de 52 0% 

7 38. la Teixonera 0 de 28 0% 

7 39. Sant Genís dels Agudells 0 de 22 0% 

8 46. el Turó de la Peira 0 de 36 0% 

8 48. la Guineueta 0 de 15 0% 

8 51. Verdun 0 de 8 0% 

8 53. la Trinitat Nova 0 de 4 0% 

8 54. Torre Baró 0 de 5 0% 

8 55. Ciutat Meridiana 0 de 5 0% 

8 56. Vallbona 0 de 5 0% 

9 61. la Sagrera 0 de 51 0% 

10 70. el Besòs i el Maresme 0 de 53 0% 

10 65. el Clot 1 de 51 1,96% 

3 14. la Font de la Guatlla 1 de 33 3,03% 

10 73. la Verneda i la Pau 1 de 31 3,22% 

10 64. el Camp de l'Arpa del Clot 6 de 185 3,24% 

10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 8 de 242 3,30% 

8 50. les Roquetes 1 de 28 3,57% 

7 35. el Guinardó 3 de 83 3,61% 

3 11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc 7 de 182 3,84% 

3 13. la Marina de Port 2 de 46 4,34% 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Nº CONTRACTES DE LLOGUER ENREGISTRATS

*Ordenat per: barris on més s'ha incrementat el lloguer percentualment

Nombre de contractes durant el darrer any % de variació interanual

8 49. Canyelles 38 81,00%

8 47. Can Peguera 18 63,60%

10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 337 44,00%

8 54. Torre Baró 29 38,10%

7 40. Montbau 141 35,60%

8 56. Vallbona 16 33,30%

3 14. la Font de la Guatlla 263 30,20%

8 48. la Guineueta 241 28,20%

5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 66 26,90%

7 42. la Clota 15 25,00%

Barris on es disposa de la major oferta amb el pressupost mitjà del 2017   

 
Nº pisos Percentatge 

      

5 23. Sarrià 134 de 323 41,48% 

5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 7 de 19 36,84% 

6 28. Vallcarca i els Penitents 31 de 91 34,06% 

5 25. Sant Gervasi - la Bonanova 117 de 415 28,19% 

5 24. les Tres Torres 48 de 191 25,13% 

4 21. Pedralbes 48 de 192 25,00% 

9 57. la Trinitat Vella 1 de 4 25% 

5 26. Sant Gervasi – Galvany 182 de 778 23,39% 

9 63. Navas 8 de 35 22,85% 

5 27. el Putxet i el Farró 100 de 440 22,72% 

10 67. la Vila Olímpica del Poblenou 11 de 52 21,15% 

7 36. la Font d'en Fargues 5 de 24 20,83% 

1 2. el Barri Gòtic 117 de 584 20,03% 

1 3. la Barceloneta 53 de 265 20% 

3 17. Sants – Badal 13 de 76 17,10% 

3 15. Hostafrancs 8 de 49 16,32% 

9 60. Sant Andreu 12 de 74 16,21% 

3 16. la Bordeta 8 de 50 16,00% 

10 71. Provençals del Poblenou 9 de 57 15,78% 

1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 83 de 527 15,75% 

8 49. Canyelles 3 de 21 14,28% 
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Any 2017 
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Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Any 2017 

 

En canvi, a l’anomenada zona centre de la ciutat la compravenda agafa força, atès que 
entra en joc el factor inversor, no només l’ús residencial, sinó també el destinat a altres 
usos. El mercat de compravenda a Ciutat Vella va registrar el major increment del preu 
mitjà durant els darrers dos anys, un 47,6%, front al 14% d’Horta-Guinardó. Al mercat 
de lloguer l’increment acumulat del preu mitjà es va situar entre el 27,2% al districte 
de Sant Martí i el del 20,6% a Sarrià-Sant Gervasi.  

 

Diferències a l’eix Barcelona-Catalunya-Espanya-Europa 

Pel que fa a la seva composició, l’actual parc d’habitatge resulta molt diferent en 
funció de quin sigui l’aspecte a estudiar endins del divers ventall de factors que el 
mateix ofereix. Les diferències s’incrementen en observar les evolucions entre 
comunitats autònomes i entre ciutats. Al mateix temps, factors com el cost de vida, el 
salari mitjà i la grandària del parc d’habitatge influencien en la vida de les persones. 

A l’evolució del parc d’habitatge en lloguer, trobem que el parc d’habitatge de lloguer 
a l’Estat espanyol representa el 17,2% del total, a Catalunya aquest percentatge creix 
fins a un 25,2%. Si observem on hi ha presència d’algun membre estranger, la 
modalitat de lloguer multiplica per sis el seu pes respecte a les llars on tots els 
membres tenen nacionalitat espanyola. Per municipis, en els de més de 10.000 
habitants el pes del lloguer duplica el de menys de 5.000. 

Davant l’absència d’una estadística oficial desagregada per municipis dels preus de 
lloguers a l’Estat, utilitzem altres fonts per analitzar el preu mitjà d’accés al lloguer: 
instituts municipals o autonòmics d’estadística, i portals immobiliaris, que sovint 
publiquen informes on es constaten les diferents tendències.  

Recentment, algunes d’aquestes webs han publicat un mapa on es pot observar, en 
data juliol de 2018, el percentatge de salari destinat a fer front al lloguer per 
comunitats, superant-se, en casos com el català, la barrera del 40 % que estableix la 
taxa de sobreesforç11.  

 
 

                                                           
11

https://www.businessinsider.es/aqui-esta-porcentaje-sueldo-que-come-alquiler-cada-comunidad-
297447 

Nº CONTRACTES DE LLOGUER ENREGISTRATS

*Ordenat per: barris on menys s'ha incrementat el lloguer percentualment

Nombre de contractes durant el darrer any % de variació interanual

7 33. el Baix Guinardó 609 0,70%

10 64. el Camp de l'Arpa del Clot 1.034 1,40%

2 10. Sant Antoni 1.100 1,60%

2 6. la Sagrada Família 1.485 2,00%

8 52. la Prosperitat 473 2,20%

2 9. la Nova Esquerra de l'Eixample 1.766 2,30%

8 53. la Trinitat Nova 116 2,70%

9 60. Sant Andreu 961 2,90%

6 31. la Vila de Gràcia 2.191 4,10%

10 67. la Vila Olímpica del Poblenou 173 4,80%
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Mapa del percentatge d’esforç per pagar un lloguer per comunitats autònomes 

 
 

El cas de la ciutat de Barcelona és especialment greu, amb més de 300.000 persones 
sotmeses a l’esmentada taxa de sobreesforç. Més al detall, un 42,7% de les persones 
que viuen de lloguer a la ciutat comtal destinen més del 40% dels seus ingressos al 
lloguer i als subministraments bàsics. Referit a l’àrea metropolitana, la situació és 
similar. Aquestes xifres, segons l’observatori metropolità de l’habitatge, representen 
les més elevades d’Europa12. 

 

A les taules es pot observar com Barcelona és una ciutat de les que té el cost de 
l’esforç per pagar un lloguer més elevades d’Europa i, també, per a la compra de pisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20180227/441126056594/barcelona-ciudad-
europea-familias-mas-esfuerzo-economico-alquilar.html 
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Ciutat Salari mitjà 
Mitjana 
lloguer 3 

hab. centre 

Esforç per pagar 
un lloguer al 

centre 

Mitjana 
Lloguer 3 hab. 

afores 

Esforç per pagar 
un lloguer a les 

afores 

Lisboa 858,64 € 1.540,48 € 179,4% 904,88 € 105,4% 

Roma 1.429,15 € 1.860,81 € 130,2% 1.169,23 € 81,8% 

Londres 2.781,72 € 3.433,35 € 123,4% 2.298,59 € 82,6% 

Dublín 2.299,49 € 2.668,60 € 116,1% 2.124,35 € 92,4% 

Praga 1.036,57 € 1.119,35 € 108,0% 778,12 € 75,1% 

Barcelona 1.395,24 € 1.467,53 € 105,2% 1.055,15 € 75,6% 

París 2.336,83 € 2.405,47 € 102,9% 1.660,00 € 71,0% 

Amsterdam 2.485,98 € 2.530,68 € 101,8% 1.756,10 € 70,6% 

Madrid 1.545,67 € 1.524,47 € 98,6% 1.031,40 € 66,7% 

Viena 1.996,44 € 1.609,38 € 80,6% 1.117,97 € 56,0% 

Copenhagen 2.858,36 € 2.280,36 € 79,8% 1.607,74 € 56,2% 

Berlín 2.081,24 € 1.551,33 € 74,5% 1.073,33 € 51,6% 

Hèlsinki 2.374,07 € 1.711,33 € 72,1% 1.192,67 € 50,2% 

Atenes 722,32 € 501,20 € 69,4% 512,67 € 71,0% 

Font: https://www.costodevida.com/. Any 2019 

 

Ciutat 
Preu pis 
petit al 
centre 

Preu pis 
petit afores 

Preu pis gran al 
centre 

Preu pis gran 
afores 

% 
Diferència 

Centre-
Afores 

Percentatge 
interès 

hipoteca 
mitjana 

Viena 402,321.00 231,720.00 670.535,00 386.200,00 73,6% 2.28€ 

Lisboa 232,750.20 109,173.00 387.917,00 181.955,00 113,2% 2.63€ 

Barcelona 271,729.20 174,510.60 452.882,00  290.851,00  55,7% 2.44€ 

Madrid 268,681.80 149,439.00 447.803,00 249.065,00  79,8% 2.19€ 

París 602,191.20 432,171.60 1.003.652,00  720.286,00 39,3% 1.92€ 

Amsterdam 393,724.20 263,368.20 656.207,00 438.947,00 49,5% 2.70€ 

Berlín 310,258.20 207,840.00 517.097,00 346.400,00 49,3% 1.95€ 

Praga 257,679.00 166,557.00 429.465,00 277.595,00 54,7% 2.19€ 

Roma 500,711.40 208,500.00 834.519,00 347.500,00 140,1% 2.11€ 

Londres 893,449.80 501,322.20 1.489.083,00 835.537,00 78,2% 3.20€ 

Copenhagen 348,122.40 222,285.60 580.204,00 370.476,00  56,6% 2.02€ 

Hèlsinki 433,714.20 245,118.00 722.857,00 408.530,00 76,9% 1.49€ 

Atenes 89,716.80 92,015.40 149.528,00 153.359,00 -2,5% 4.72€ 

Dublín 360,035.40 251,033.40 600.059,00 418.389,00 43,4% 3.63€ 

Font: https://www.costodevida.com/. Any 2019 

 

Al mateix temps s’ha de destacar que Barcelona es situa entre les ciutats que tenen 
menor diferència entre la mitjana d’un lloguer al centre i un a les afores, tot i que 
aquesta arriba al 39,1% tal com es pot veure en la taula. Aquest fet es podria explicar 
per una homogeneïtzació dels preus de les zones tradicionalment benestants de la 
ciutat amb els d’un centre cada cop més re-valoritzat per la demanda turística i la 
immigració provinent de països amb rendes altes. 

 

 

https://www.costodevida.com/
https://www.costodevida.com/


21 
 

Ciutat 
Mitjana lloguer 3 

hab. Centre 
Mitjana lloguer 3 hab. 

Afores 
Diferència lloguers 

centre/afores 

Lisboa 1.540,48 € 904,88 € 70,2% 

Roma 1.860,81 € 1.169,23 € 59,1% 

Londres 3.433,35 € 2.298,59 € 49,4% 

Madrid 1.524,47 € 1.031,40 € 47,8% 

París 2.405,47 € 1.660,00 € 44,9% 

Berlín 1.551,33 € 1.073,33 € 44,5% 

Amsterdam 2.530,68 € 1.756,10 € 44,1% 

Viena 1.609,38 € 1.117,97 € 44,0% 

Praga 1.119,35 € 778,12 € 43,9% 

Hèlsinki 1.711,33 € 1.192,67 € 43,5% 

Copenhagen 2.280,36 € 1.607,74 € 41,8% 

Barcelona 1.467,53 € 1.055,15 € 39,1% 

Dublín 2.668,60 € 2.124,35 € 25,6% 

Atenes 501,20 € 512,67 € -2,2% 
Font: https://www.costodevida.com/. Any 2019 

 

Pel que fa als preus de compra d’habitatge d’obra nova, Espanya és el país de la 
Eurozona on més ràpid augmenta amb un increment interanual del 10,6%. Es tracta de 
la major pujada de preus de les construccions des de l’estiu de 2007, just en el pic de la 
bombolla immobiliària de la crisi econòmica. Si ho comparem amb la mitjana del 
conjunt de països de la Eurozona (4%), a Espanya puja quasi el triple. Aquesta situació 
dona lloc a la sol·licitud d’hipoteques amb major temps de venciment i a dedicar-hi 
una quantitat major de la renda.  

 

Evolució interanual del preu de l'habitatge d'obra nova 

País Percentatge 

Espanya 10,6% 

Països Baixos 9,9% 

Lituània 7,8% 

Malta 7,3% 

Xipre 6,4% 

Portugal 6% 

Irlanda 4,8% 

Estònia 4,1% 

Bèlgica 3,5% 

Finlàndia 2,9% 

Alemanya 2,8% 

França 2,4% 

Luxemburg 2,1% 

Àustria 2% 

Itàlia 1,7% 

Eslovàquia 1,4% 

Eslovènia -1% 

Letònia -2,4% 

 

https://www.costodevida.com/
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Per últim, cal assenyalar que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha pogut observar 
que l’increment dels preus del lloguer i de compravenda afecta a tots els municipis que 
l’integren tal com es pot veure a les taules: 

 

Preu mitjà compra (m²) 

 2018 2017 2013 Var. 2013-18 Var. 2017-18 

Montgat 2.701,33 2.470,52 1.707,21 58,2% 9,3% 

Cornellà de Llobregat 2.372,93 2.209,70 1.555,25 52,6% 7,4% 

Barcelona 3.995,29 3.745,87 2.718,96 46,9% 6,7% 

El Prat de Llobregat 2.440,31 2.059,56 1.675,87 45,6% 18,5% 

Pallejà 1.995,38 1.987,71 1.412,96 41,2% 0,4% 

Rubí 1.759,59 1.445,65 1.256,75 40,0% 21,7% 

Sant Andreu de la Barca 1.909,45 1.742,30 1.371,67 39,2% 9,6% 

Sant Cugat del Vallès 3.599,98 3.311,30 2.658,52 35,4% 8,7% 

Barberà del Vallès 1.816,29 1.646,55 1.398,38 29,9% 10,3% 

Castelldefels 3.261,48 2.992,13 2.560,56 27,4% 9,0% 

AMB 2.319,54 2.107,06 1.889,22 22,8% 10,1% 

Sant Joan Despí 2.935,20 2.551,02 2.330,92 25,9% 15,1% 

Sant Adrià de Besós 2.515,11 2.190,58 2.007,79 25,3% 14,8% 

AMB (sense Barcelona) 2.268,76 2.057,39 1.863,29 21,8% 10,3% 

Ripollet 2.187,60 1.930,47 1.748,10 25,1% 13,3% 

Molins de Rei 2.256,46 1.748,18 1.814,15 24,4% 29,1% 

Tiana 2.861,86 2.664,40 2.314,24 23,7% 7,4% 

Sant Feliu de Llobregat 2.607,07 2.324,12 2.109,73 23,6% 12,2% 

Cerdanyola del Vallès 2.425,91 2.234,48 1.984,90 22,2% 8,6% 

l'Hospitalet de Llobregat 2.223,17 1.962,60 1.825,22 21,8% 13,3% 

Viladecans 2.264,35 2.080,40 1.863,36 21,5% 8,8% 

Gavà 2.820,08 2.579,63 2.363,05 19,3% 9,3% 

Esplugues de Llobregat 2.931,87 2.601,75 2.470,56 18,7% 12,7% 

Corbera de Llobregat 1.511,72 1.491,42 1.273,89 18,7% 1,4% 

Castellbisbal 1.992,54 1.754,55 1.691,05 17,8% 13,6% 

Badalona 2.096,34 1.957,52 1.786,94 17,3% 7,1% 

Cervelló 1.723,24 1.570,46 1.469,65 17,3% 9,7% 

Sant Boi de Llobregat 2.287,74 2.004,85 1.963,22 16,5% 14,1% 

Torrelles de Llobregat 1.599,02 1.523,76 1.446,11 10,6% 4,9% 

Santa Coloma de Gramenet 1.946,75 1.677,96 1.768,46 10,1% 16,0% 

Santa Coloma de Cervelló 2.043,43 1.892,42 1.864,58 9,6% 8,0% 

Begues 1.906,57 1.720,86 1.795,76 6,2% 10,8% 

Sant Vicenç dels Horts 1.833,43 1.748,18 1.784,15 2,8% 4,9% 

Sant Just Desvern 2.817,42 3.465,37 2.746,34 2,6% -18,7% 

Montcada i Reixac 1.641,54 1.415,29 1.605,80 2,2% 16,0% 

Badia del Vallès 1.584,01 938,33 n.d. n.d. 68,8% 

Font: http://ohb.cat/visor/ 
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Preu mitjà lloguer 

 2018 2017 2013 2008 
Var.  

2008-18 
Var. 2013-

18 
Var. 2017-

18 

Barcelona 929,5 877,2 681,5 813,02 14,3% 36,4% 6% 

AMB 860,4 811,8 643,2 787,3 9,3% 33,8% 6,0% 

El Papiol 704,9 668,2 530,6 n.d. n.d. 32,8% 5,5% 

Castelldefels 919,9 694 694 906,1 1,5% 32,6% 32,6% 

Sant Cugat del Vallès 1.149,5 1.095,8 868,6 935,2 22,9% 32,3% 4,9% 

Sant Just Desvern 1.058,2 891,4 824,1 1.082,3 -2,2% 28,4% 18,7% 

Gavà 843,4 820,2 657,7 787,7 7,1% 28,2% 2,8% 

Rubí 630,4 582,2 493,4 685,2 -8% 27,8% 8,3% 

Badalona 688,5 638,2 541,1 697,6 -1,3% 27,2% 7,9% 

Sant Adrià de Besós 699,5 654 550,6 705,4 -0,8% 27% 7% 

AMB (sense Barcelona) 735,1 688,9 579,4 732,2 0,4% 26,9% 6,7% 

l'Hospitalet de Llobregat 653,2 608,2 515,6 696,8 -6,3% 26,7% 7,4% 

Sant Feliu de Llobregat 756 729,2 597,6 735,2 2,8% 26,5% 3,7% 

Molins de Rei 720,4 679,5 571 715,5 0,7% 26,2% 6% 

Sant Joan Despí 814,7 754,4 646,2 775,9 5% 26,1% 8% 

La Palma de Cervelló 663,1 638,7 528,8 n.d. n.d. 25,4% 3,8% 

Cerdanyola del Vallès 723,3 698,5 578,8 765,8 -5,5% 25% 3,6% 

Cornellà de Llobregat 664,9 602,4 532,5 690,4 -3,7% 24,9% 10,4% 

Corbera de Llobregat 676,3 655 541,8 668,6 1,2% 24,8% 3,3% 

Montgat 833,3 835 670,4 732,3 13,8% 24,3% -0,2% 

El Prat de Llobregat 710,2 636,6 575,8 579,3 22,6% 23,3% 11,6% 

Sant Vicenç dels Horts 674,7 646,7 548,3 741,7 -9% 23,1% 4,3% 

Pallejà 732,5 741,4 596,1 633,4 15,6% 22,9% -1,2% 

Torrelles de Llobregat 736,6 710,9 601,8 n.d. n.d. 22,4% 3,6% 

Sant Boi de Llobregat 673,4 639,5 550,9 709,5 -5,1% 22,2% 5,3% 

Castellbisbal 666,5 640,5 546,2 779,3 -14,5% 22% 4,1% 

Ripollet 616,3 540,3 505,1 683,5 -9,8% 22% 14,1% 

Esplugues de Llobregat 814,9 772,9 671,4 824,4 -1,2% 21,4% 5,4% 

Santa Coloma Gramenet 583,9 529,1 481,1 635,4 -8,1% 21,4% 10,4% 

Cervelló 786,2 764,1 650,1 n.d. n.d. 20,9% 2,9% 

Viladecans 724,3 683,7 606,4 721,9 0,3% 19,4% 5,9% 

Sant Andreu de la Barca 636,2 606,7 534,5 690,4 -7,9% 19% 4,9% 

Montcada i Reixac 603,7 556,6 513,6 666,8 -9,5% 17,5% 8,5% 

Santa Coloma de Cervelló 773,7 705,5 660,6 n.d. n.d. 17,1% 9,7% 

Barberà del Vallès 633,4 613,1 542,9 719,8 -12% 16,7% 3,3% 

Tiana 926 930,2 811,3 910,2 1,7% 14,1% -0,5% 

Begues 863,7 910,9 793,7 911 -5,2% 8,8% -5,2% 

Badia del Vallès 315,2 274,6 n.d. n.d. n.d. n.d. 14,8% 

Sant Climent de Llobregat 693,6 660,2 n.d. n.d. n.d. n.d. 5,1% 

Font: http://ohb.cat/visor/ 
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Pla del Dret a l’Habitatge 2016-2025. Ajuntament de Barcelona 

Resoldre els problemes d’una part significativa de la ciutadania barcelonina per accedir 
i mantenir un habitatge digne han estat una de les prioritats de l’Ajuntament de 
Barcelona. En aquesta línia cal inscriure el Pla del Dret a l’Habitatge 2016-2025 aprovat 
pel Plenari el gener de 2017. 

Aquest Pla recull els reptes i les línies d’actuació a desenvolupar al llarg de la dècada 
de la seva vigència, a partir de l’anàlisi i diagnosi dels factors que condicionen l’estat 
actual de l’habitatge a la ciutat. 

Els eixos estratègics que el configuren són: 

- Prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial 
- Garantir el bon ús de l’habitatge 
- Ampliar el parc assequible 
- Mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual 

Aquests eixos contemplen diverses línies d’actuació per acomplir-los. Aquestes línies 
defineixen la política municipal en aquest matèria a partir de dues realitats: 

- A curt termini aborda les necessitats de les persones en risc de pèrdua del seu 
habitatge 

- A mig i llarg termini, millora i ampliar el parc d’habitatge disponible 
 

També inclou el pressupost i els instruments per aconseguir la seva materialització. 

Dels reptes enunciats al Pla es destaquen: 

- El reforç de la mediació i els ajuts al pagament del lloguer 
- Afavorir el manteniment de l’habitatge habitual 
- Augmentar el parc públic d’habitatge, especialment l’adreçat al lloguer 
- Mobilitzar el parc privat cap a l’habitatge assequible 
- Política de rehabilitació, centrant els ajuts públics a la població amb menys 

recursos i als entorns més degradats 
- Contribuir a la garantia de la funció social de l’habitatge 
- Preveure l’envelliment de la població barcelonina 

Quant a la necessitat d’atendre i prevenir l’emergència habitacional i l’exclusió social, 
el Pla actua sobre la situació de les persones que han perdut o estan en risc de perdre 
el seu habitatge, i, al mateix temps, estableix les bases per evitar que aquest problema 
es pugui reproduir en el futur. 

Un dels objectius és aconseguir el bon ús de l’habitatge, protegint-lo de la pressió 
d’altres usos. En aquest apartat fa esmen a l’existència d’habitatges buits i desocupats, 
als infrahabitatges i a la sobreocupació. Les mesures per fer front als problemes 
derivats d’aquesta diagnosi són quatre: augment del parc públic, extensió i millora dels 
ajuts al lloguer, mobilització d’habitatges privats cap a habitatge assequible i l’impuls 
del mercat social. 

El manteniment, rehabilitació i millora del parc actual sorgeix de la necessitat de 
garantir la qualitat de vida de les persones residents, així com la quantitat i seguretat 
del patrimoni arquitectònic, i alhora incidir en elements que facin possible la transició 
energètica. 
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L’epígraf sobre el manteniment de l’ús residencial i els residents incorpora mesures 
sobre el tractament de l’assetjament immobiliari, l’impuls d’un observatori dels preus 
de lloguer i aconseguir canvis legislatius, entre d’altres. 

També es contemplen actuacions sobre el registre de sol·licitants d’habitatge amb 
protecció oficial i sobre la seva adjudicació a persones de diferents col·lectius –
contingents especial, col·lectius específics i contingent general -. 

Respecte a l’augment del parc públic, el Pla planteja dues línies d’actuació: construcció 
de nou habitatge i adquisició d’habitatges en el mercat privat. 

Cal destacar que aquesta política d’habitatge sorgeix de la premissa que l’habitatge és 
un dret que cal fer efectiu. També s’ha d’assenyalar que aquest Pla incorpora partides 
pressupostàries i un calendari d’execució de les actuacions aprovades. 

Val a dir que ens trobem davant una qüestió que, mantenint el fons de la 
problemàtica, és canviant quant a determinats aspectes específics. Així els 
desnonaments han passat de l’esfera de les hipoteques a la dels lloguers, la 
gentrificació a determinades zones és ara l’anomenada gentrificació 2.0, el lloguer 
turístic també ha experimentat canvis quant a les ofertes,... 

Així doncs, un problema greu per avançar en aquesta línia és el context de manca de 
competències de l’Ajuntament per dur a terme molts dels objectius proposats. Per 
tant, es tractaria d’aconseguir competències per abordar aquest problema, o bé que la 
Generalitat de Catalunya i/ el Gobierno de España apliquessin aquestes mesures. 

Hem de destacar que, al juny de 2018 l’Institut Municipal de la Vivenda de Barcelona 
(IMHAB) va rebre el premi “European Responsible Housing Awards” de mans de 
l’Associació Housing Europe i de  la Federació Internacional d’Inquilins per les seves 
pràctiques i actuacions innovadores en l’àmbit de la vivenda pública i per frenar la 
gentrificació.  

Per últim, una alternativa a tenir en compte, que s’està estenent cada cop més, és 
l’anomenat “Cohabitatge”. Aquesta idea va sorgir a mitjans dels 60 a Dinamarca com 
una concepció d’una comunitat de cases privades agrupades al voltant d’un espai 
compartit. A Barcelona les primeres comunitats de cohabitatge no tenen més de 15 
anys. 

A tall d’exemple hem de citar la Cooperativa la Borda. Es tracta d’un bloc on els veïns 
tenen la condició de socis, poden viure-hi de per vida però no poden vendre ni llogar el 
pis. Els socis gaudeixen d’un règim de cessió a ús on la propietat de l’immoble és 
col·lectiva i les preses de decisions estan supeditades a l’assemblea general.    
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Propostes de FTN 

L’habitatge: la seva importància econòmica i social 

En un recent informe elaborat per Foment del Treball Nacional es posa en relleu que 
l’accés a l’habitatge és un problema que afecta a moltes famílies de Catalunya”, així 
com que “es necessari que el lloguer sigui una alternativa real a la compra”, alhora que 
destaca que l’acció pública és insuficient per aconseguir que aquest sector recuperi els 
nivells d’activitat que la crisi li ha fet perdre. 

 

Afirma que cal incrementar les partides pressupostàries destinades a les polítiques 
d’habitatge de les diferents administracions fins aconseguir els percentatges previs a la 
crisi, per contribuir a “estabilitzar els preus”, i incrementar el parc d’habitatge de 
lloguer lliure i de “lloguer assequible amb rendes per sota del preu de mercat, i 
habitatges socials per cobrir l’exclusió social residencial”. 

FTN proposa un Pacte per a l’Habitatge i l’Urbanisme a Catalunya per donar “una 
resposta real, eficient i consensuada a aquest problema. Aquest pacte hauria d’estar 
participat per totes les administracions, les formacions polítiques i el sector privat”. 

Respecte a la ciutat de Barcelona, l’informe estableix dues línies d’actuació: operar 
sobre l’àmbit de l’àrea metropolitana i revisar els criteris d’atorgament de llicències. 
De les seves propostes destaquem les següents: 

- Una legislació estable i de consens 
- Ajustar les necessitats dels usos del terciari i del residencial 
- Conversió d’usos de sòls industrials a la ciutat en sòls residencials 
- Modificar els paràmetres de limitació d’habitatges per als habitants i ajustar les 

exigències tècniques que tendeixen a l’eficiència energètica. 
- Posada en marxa d’una Comissió Tècnica de Rehabilitació. 
- Incloure a les empreses privades en l’anomenat “desnonament exprés”  

 

Fenòmens constatats i vinculats amb aquesta realitat 

Els processos de gentrificació, entesos com substitució d’una part de la població per 
una altra de major poder adquisitiu, es posa de relleu quan analitzem els moviments 
demogràfics de determinades zones, especialment les històriques. 

Entre 2008 i 2013 es redueix la població de Barcelona, mentre que entre 2013 i 2019 
es produeix un augment que fa que el saldo del conjunt del període 2008-19 sigui d’un 
increment de més de 22.000 persones. 

Per districtes el comportament és heterogeni. Les Corts i Gràcia presenten un resultat 
final negatiu de gairebé 400 residents i Ciutat Vella de més de 6.000, a la resta de 
districtes augmenta la població, especialment als de Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi. 

En aquestes variacions s’ha de destacar el comportament i pes de la població 
estrangera. Entre 2008 i 2019 augmenten les persones provinents d’altres països que 
fixen la seva residència a la ciutat, sobre tot a l’Eixample, Sant Martí i Ciutat Vella, que 
són els districte escollits per la majoria de les que venen de països europeus, sent la 
nacionalitat italiana i francesa les que encapçalen els increments. 
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Per continents, els països europeus representen el 36% de la població estrangera a 
Barcelona, Amèrica el 33%, Àsia el 24% i Àfrica el 7%. Quan es desagreguen aquestes 
dades per nacionalitats i s’agrupen tenint en compte el PIB dels països d’origen, 
trobem que més del 65% de la població europea prové dels països més desenvolupats; 
en el cas dels països americans, descomptant els residents nordamericans –poc més de 
5.000- i veneçolans que s’han triplicat per l’increment dels refugiats polítics, la resta, 
és a dir, països amb dificultats econòmiques o en vies de desenvolupament, aporten 
més del 86% de la població americana; els països d’Àsia el 24% de la població 
estrangera, i d’aquest continent Xina i Pakistan suposen més del 50% de la població 
asiàtica; finalment, els països africans només representen el 7% de la població 
estrangera a Barcelona, sent els de El Magreb els majoritaris amb més del 70%. 

Més enllà de les variacions en les xifres totals, cal posar de relleu els desplaçaments i 
substitució de la població immigrant segons el seu poder adquisitiu en determinades 
zones de la ciutat, ja que juntament amb l’increment dels habitatges turístics, 
conforma un element central dels processos de gentrificació. 

Si observem les variacions que es produeixen a la població estrangera, hem de dir que 
augmenta a la ciutat en el període 2008-2019 en un total de 41.929 persones. Aquest 
increment afecta a tots els districtes de Barcelona, sobre tot a L’Eixample i Sant Martí, 
on el nombre d’estrangers s’incrementa en més de 9.000 persones en aquest període. 
Per continents, els augments es concentren en les persones estrangeres provinents de 
l’UE i Àsia, amb increments de 32.000 i 30.000 persones, respectivament, mentre que 
el nombre de persones provinents d’Amèrica es redueix en 21.000 persones. La 
població d’origen africà es manté força estable en el període 2008-2019, amb un 
modest increment de 1.200 persones.    

En aquest apartat ens hem centrat en els col·lectius més representatius, però hem 
d’advertir que els moviments demogràfics han estat molt més complexos, alhora que 
s’han de segmentar en dos períodes clarament diferenciats, de 2008 a 2013 i de 2013 a 
2019, tal i com es pot comprovar a les taules de l’annex estadístic que completa aquest 
informe. 

 

Gentrificació 

La gentrificació, terme que en anglès ve de la combinació de restauració + 
aburgesament tal i com era conegut fins avui, ja no és el mateix ja que  ha evolucionat 
a ciutats com Barcelona o Lisboa, on s’anomena la gentrificació 2.0, en la que en lloc 
d’un procés de substitució de la població resident tradicional per una altra de major 
poder adquisitiu, el que fa és canviar població estable per població flotant, fent de la 
zona central un àrea comercial i no pas de vida quotidiana. 

A Barcelona, aquest fenomen es reflecteix en la disminució de la població autòctona 
dels barris però, sobretot, en la reducció del nombre d’habitatges estables com a 
conseqüència dels nous usos turístics que aquests tenen. 
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Un exemple d’això és la situació que experimenta el barri Gòtic, on al voltant de 
gairebé 2.300 apartaments han desaparegut del mercat d’habitatge de primera 
residència, xifra que representa aproximadament un 35% dels pisos habitats al barri 
avui en dia13. 

 

Migracions 

Diversos col·lectius i entitats veïnals posen de relleu els fenòmens de desplaçament: 
desplaçament directe; per exclusió; pressió per desplaçament i, finalment, 
desplaçaments col·lectius, és a dir, aquells que quan, a més a més de forçar a la 
població resident al barri a marxar, l’entorn econòmic que es genera impedeix que un 
altre tipus de població estable la reemplaci. L’ús del barri deixa de ser, doncs, 
residencial. 

Dit això, i observant les dades ofertes de l’Institut Municipal d’Estadística, al Barri Gòtic 
de Barcelona va haver-hi un constant decreixement poblacional durant el període 
2011-2016, i una tendència al creixement durant els darrers dos exercicis.  

Aquest fet, que en un moment inicial podria semblar contradictori amb l’argumentari 
exposat, s’ha d’observar amb cura ja que podria estar camuflat com a conseqüència de 
l’augment de població estrangera d’alt nivell econòmic en conjunció amb el turisme, 
tal i com s’explica a la introducció d’aquest apartat.  

Si comparem les tres taules, es pot constatar com els 4 barris del districte de Ciutat 
Vella, el Barri Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i el Raval, es 
situen entre els 10 on més s’ha incrementat el preu del lloguer, al mateix temps, 
també figuren entre els 10 on hi ha hagut una major migració fóra de la ciutat i entre 
els 10 on s’han registrat més canvis de domicili dins de la ciutat.  

 

Increment preu del lloguer per barris 

 2018 2017 2013 Var. 2013/2018 Var. 2017/2018 

58 Baró de Viver   621,01 458,37 244,03 154,5% 35,5% 

3 la Barceloneta   899,37 745,81 559,55 60,7% 20,6% 

71 Provençals del Poblenou   948,80 932,02 594,32 59,6% 1,8% 

30 la Salut   877,30 799,97 578,25 51,7% 9,7% 

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   972,07 916,65 659,16 47,5% 6% 

66 el Parc i la Llacuna del Poblenou   995,22 893,67 687,87 44,7% 11,4% 

1 el Raval   821,84 748,58 571,82 43,7% 9,8% 

68 el Poblenou   961,73 900,22 670,44 43,4% 6,8% 

2 el Barri Gòtic   1.024,78 973,27 715,56 43,2% 5,3% 

46 el Turó de la Peira   676,57 615,50 480,81 40,7% 9,9% 

Font: Servei d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

 

 

                                                           
13

   COCOLA GANT, AGUSTÍN. Alojamiento turístico y desplazamiento de población. 2016, Contested 
cities, Madrid 
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Percentatge emigració fóra de la ciutat 

 Població Emigració Percentatge 

2 el Barri Gòtic   16.240 780 4,8% 

3 la Barceloneta   15.101 714 4,7% 

56 Vallbona   1.379 64 4,6% 

57 la Trinitat Vella   10.006 460 4,6% 

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.923 1.030 4,5% 

53 la Trinitat Nova   7.271 323 4,4% 

1 el Raval   47.986 2.105 4,4% 

70 el Besòs i el Maresme   22.893 989 4,3% 

17 Sants - Badal   24.047 1.014 4,2% 

55 Ciutat Meridiana   10.369 434 4,2% 

Font: Servei d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

Percentatge canvi domicili 

 Població Canvi domicili BCN Percentatge 

1 el Raval   47.986 5514 11,5% 

2 el Barri Gòtic   16.240 1626 10,0% 

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.923 1953 8,5% 

3 la Barceloneta   15.101 1229 8,1% 

53 la Trinitat Nova   7.271 550 7,6% 

59 el Bon Pastor   12.582 916 7,3% 

11 el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   40.358 2912 7,2% 

55 Ciutat Meridiana   10.369 682 6,6% 

57 la Trinitat Vella   10.006 648 6,5% 

50 les Roquetes   15.648 986 6,3% 

Font: Servei d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

Referent amb la mobilitat interna hem constatat com aquesta es produeix 
majoritàriament dins del mateix barri o districte o, si més no, als barris o districtes 
propers als de la residència inicial, la qual cosa posa de relleu dos fenòmens que es 
produeixen simultàniament: curta durada dels períodes d’arrendament i “resistència” 
a canviar d’entorn residencial  

 

Canvis de domicili en el padró. 2017. En percentatge 
 Mateix districte Millor mitjana  Pitjor mitjana  
Ciutat Vella 49,7 39,8 10,4 
Eixample 41,1 10,4 48,4 
Sants-Montjuïc 50,1 29,2 20,6 
Les Corts 37,3 14,18 47,8 
Sarrià-Sant Gervasi 56,2 0 43,6 
Gràcia 35,8 25 40,5 
Horta-Guinardó 50,1 32 17,9 
Nou Barris 63,9 36,2 0 
Sant Andreu 54,4 30,9 14,6 
Sant Martí 56,8 16,1 27,1 
Font: Servei d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
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Pisos turístics 

En primer lloc, hem d’assenyalar les dimensions d’aquesta nova realitat. A l’octubre de 
2018, a la ciutat de Barcelona, hi havia de 27.500 apartaments turístics 
comptabilitzats14.  

Referent a aquest canvi d’usos dels habitatges, i per entendre l’afectació sobre els 
barris i la vida quotidiana de les persones és necessari recordar el procés que ho va fer 
possible i recordar que parlem d’un projecte que va néixer sobre l’idea d’una 
“economia col·laborativa” per tal de fer front a uns lloguers inassolibles per una part 
de la població amb salaris baixos, contractes temporals o desocupada. Aquest objectiu 
inicial va acabar derivant en una plataforma que, a ciutats com Barcelona, ha donat 
lloc als anomenats “amfitrions”15 que ostenten fins a 204 apartaments turístics de 
manera simultània. Els 10 majors propietaris d’aquest tipus d’apartaments posseeixen 
un total de 996 pisos a la capital catalana.16 

És evident que el lloguer turístic s’ha tornat un negoci amb força més beneficis que el 
lloguer convencional, la qual cosa, conjuntament amb d’altres factors, està provocant 
grans desequilibris al mercat de l’habitatge fins al punt de posar en risc els nivells de 
població resident en determinades zones. Així, la gentrificació esdevé una realitat que 
afecta a la composició del teixit veïnal i als usos tradicionals dels barris. Al mateix 
temps exerceix una enorme pressió sobre els preus de les unitats destinades a ús 
residencial permanent. 

 

Falsos anfitrions 

Les mesures d’inspecció i control sobre els habitatges turístics il·legals oferts a les 
diferents plataformes ha generat un mercat il·legal on els primers damnificats han 
estat petits propietaris que han vist com els llogaters inicials sotarrendaven els seus 
pisos i front als quals es trobaven indefensos. Els advocats d’aquests tenedors 
adverteixen que molts d’aquests propietaris es troben en “situacions d’indefensió” 
atesos els terminis judicials existents per resoldre els contractes per sotarrendament. 

Una de les tècniques utilitzades pels grups i persones que es dediquen a aquesta 
activitat consisteix en traslladar les ofertes de pisos sencers al lloguer d’habitacions, 
atès que aquesta activitat no està regulada, a més a més de l’ús de cimbells en les 
ofertes exposades a les grans plataformes que s’acaben utilitzant per fer arribar als 
turistes allotjaments alternatius. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Dades de la plataforma “datahippo.org” relatives al nombre d’apartaments anunciats al portal 
airbnb.com 
15

 Així és com s’anomenen al llenguatge coloquial d’aquestes plataformes als propietaris. 
16

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20181021/ganancias-mayores-propietarios-airbnb-
barcelona-7099989 
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Gràfic 3. Nombre de pisos turístics anunciats a la plataforma “airbnb” per districte. 

 

 

A les taules es pot observar com els barris de Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i 
la Ribera, el Parc i la Llacuna de Poblenou, Raval i el Barri Gòtic es situen entre els 10 
barris on el percentatge de pisos per a ús turístic sobre el total de domicilis és més 
elevat i, alhora, entre els 10 barris on l’increment del preu mitjà de lloguer és major. 

 

Percentatge - Pisos turístics sobre total de domicilis 

 Total Airbnb Total domicilis Percentatge 

2 el Barri Gòtic   1.566 6.537 24 

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   1.580 10.154 15,6 

7 la Dreta de l'Eixample   2.685 18.520 14,5 

1 el Raval   2.073 17.090 12,1 

3 la Barceloneta   645 6.911 9,3 

11 el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   1.424 16.017 8,9 

8 l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1.514 18.223 8,3 

10 Sant Antoni   1.293 16.414 7,9 

67 la Vila Olímpica del Poblenou   263 3.520 7,5 

66 el Parc i la Llacuna del Poblenou   445 6.162 7,2 
Font: Servei d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
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Increment preu del lloguer per barris 

 2018 2017 2013 Var. 2013/2018 Var. 2017/2018 

58 Baró de Viver   621,01 458,37 244,03 154,5% 35,5% 

3 la Barceloneta   899,37 745,81 559,55 60,7% 20,6% 

71 Provençals del Poblenou   948,80 932,02 594,32 59,6% 1,8% 

30 la Salut   877,30 799,97 578,25 51,7% 9,7% 

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   972,07 916,65 659,16 47,5% 6% 

66 el Parc i la Llacuna del Poblenou   995,22 893,67 687,87 44,7% 11,4% 

1 el Raval   821,84 748,58 571,82 43,7% 9,8% 

68 el Poblenou   961,73 900,22 670,44 43,4% 6,8% 

2 el Barri Gòtic   1.024,78 973,27 715,56 43,2% 5,3% 

46 el Turó de la Peira   676,57 615,50 480,81 40,7% 9,9% 

Font: Servei d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

Per últim, l’increment del turisme i, en conseqüència, l’augment dels pisos turístics 
també han provocat un mercat il·legal. Aquest fet afecta especialment a petits 
propietaris afectats per grups organitzats que lloguen pisos per després rellogar-los a 
turistes al marge de la normativa legal. Tot i que l’Ajuntament ha aconseguit tancar 
nombrosos pisos turístics il·legals, malauradament aquesta pràctica sembla estar 
bastant estesa i, per ara, és difícil de controlar17. 

 

3.4 Desnonaments 

El 85% dels actuals llançaments judicials tenen el seu origen en un contracte de lloguer 
i no en execucions hipotecàries. Després de l’entrada en vigor de la nova llei 
d’arrendaments urbans del 2013, les persones del col·lectiu han estat les més 
afectades. Juntament amb aquest fenomen trobem els anomenats “desnonaments 
invisibles”, és a dir, els que es produeixen quan, a la finalització del contracte de 
lloguer, la pujada del mateix és tal que força a les persones a marxar.  

Juntament amb les famílies més vulnerables, aquesta situació és especialment greu 
per al jovent, que és el col·lectiu més afectat per l’atur i els baixos salaris que dificulten 
enormement la seva emancipació. En aquest sentit, i tenint en compte que la taxa de 
sobreesforç en el pagament del lloguer ve determinada per la dedicació de més d’un 
40% del sou al pagament del lloguer, a continuació podem observar, i sense deixar de 
banda la problemàtica de la bretxa salarial, l’esforç que la població barcelonina ha de 
fer a l’hora d’accedir a un lloguer. Prenent com a referència el sou mitjà segons edat i 
gènere es constata que la taxa d’esforç és inassolible per al jovent i que s’agreuja entre 
la població femenina. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190611/462790357264/alquiler-pisos-realquilados-
turistas-propietarios-trama.html 
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Ciutat de Barcelona. Taula 1 2017     

Taxa esforç masculí Sou mitjà Preu mitjà lloguer % sobre el sou* 

Fins a 24 anys 9.516 

10.888,80 

(907,4 x 12 mesos) 
 

114,42 

25 a 29 anys  18.119 60,11 

30 a 34 anys   24.752 43,99 

35 a 39 anys 29.675 36,69 

40 a 44 anys 37.441 29,08 

45 a 49 anys   39.297 27,7 

50 a 54 anys  41.669 26,13 

55 a 59 anys  43.373 25,1 

60 a 64 anys 39.578 27,51 
Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona 

*Prenent com a referència el sou acumulat d'enguany   

 

Ciutat de Barcelona. Taula 2 2017     

Taxa esforç femení Sou mitjà Preu mitjà lloguer % sobre el sou* 

Fins a 24 anys 7.652 

10.888,80 

(907,4 x 12 mesos) 
 

142,3 

25 a 29 anys  17.573 61,96 

30 a 34 anys   21.833 49,87 

35 a 39 anys 26.153 41,63 

40 a 44 anys 28.905 37,67 

45 a 49 anys   29.170 37,32 

50 a 54 anys  30.869 35,27 

55 a 59 anys  30.101 36,17 

60 a 64 anys 27.024 40,29 
Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona 

*Prenent com a referència el sou acumulat d'enguany   

 

Ciutat de Barcelona. Taula 3     

Taxa esforç Mitjana Sou mitjà Preu mitjà lloguer % sobre el sou* 

Fins a 24 anys 8.584 

10.888,80 

(907,4 x 12 mesos) 
 

126,85 

25 a 29 anys  17.846 61,02 

30 a 34 anys   23.293 46,75 

35 a 39 anys 27.914 39,01 

40 a 44 anys 33.173 32,82 

45 a 49 anys   34.234 31,81 

50 a 54 anys  36.269 30,02 

55 a 59 anys  36.737 29,64 

60 a 64 anys 33.301 32,70 
Font: Departament d'estadística. Ajuntament de Barcelona 

*Prenent com a referència el sou acumulat d'enguany   
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Habitatge compartit: El sotsarrendament i la sobreocupació 

Entre les repercussions que es deriven de la pujada de preus al mercat d’habitatge, 
també s’han de tenir en compte els relatius al sotsarrendament i sobreocupació. 
L’increment dels preus és quelcom identificable en totes les fonts d’informació 
disponibles. Durant el darrer any les cambres de la propietat fixen aquesta pujada en 
un 17,6%, els portals immobiliaris també reflecteixen increments, així com els estudis 
de diverses entitats. 

Els augments són heterogenis ja que la tipologia dels habitatges de la zona, la 
localització, o la proximitat a xarxes de transport influeixen en el preu mitjà. 
L’encariment del lloguer i la cerca de solucions per poder viure a prop del lloc on es 
resideix, s’estudia o es treballa, ha donat lloc als anomenats pisos compartits, la qual 
cosa fa que es reprodueixin formes de sotsarrendament i de sobreocupació amb el que 
això implica: disminució de la qualitat de vida per dèficits d’espais vitals i formes de 
convivència basades en el repartiment de les despeses. 

Segons Càritas, al 2018 un 24,8% de persones de la Diòcesi de Barcelona viuen 
en un habitatge inadequat. Aquest percentatge supera el de Catalunya (15,9%) i 
Espanya (9,9%). A Barcelona, un 20,4 % es trobava amb situació d’amuntegament 
enfront un 12,6% a Catalunya i un 6,7% a Espanya.  

 

Habitatges ocupats 

A Barcelona s’estima que hi ha més de 2.600 habitatges buits. 

L’augment dels preus de compra i lloguer, el nombre de desnonaments i l’augment de 
persones que viuen en el llindar de la pobresa i en risc d’exclusió social han provocat 
que l’ocupació d’habitatges buits es mantingui i amb ella una problemàtica social, 
econòmica i judicial. 

Pel que fa a la propietat dels pisos ocupats, un 70% corresponen a bancs i entitats 
financeres, un 10% a grans propietaris, un 5% a petits propietaris, un 6% a 
l’administració pública i un 2% a una immobiliària o fons d’inversió. 

Entre d’altres factors, diverses persones expertes consideren que l’ocupació dels pisos 
es conseqüència de l’increment dels preus i de la existència d’habitatges buits.  

Pel que fa a la nacionalitat de les persones que els ocupen, un 73% tenen l’espanyola, 
el 24% l’estrangera i un 3% són persones sense papers.  

Els motius que porten a una persona a ocupar un habitatge són molt variats: un 46% 
afirmen que és per manca d’ingressos, un 16% per desnonament per impagament de 
lloguer, un 14% per emancipació, un 13% per un desnonament hipotecari, un 5% per 
raons ideològiques i un 6%  els motius no s’especifiquen. Pel que fa a la  durada de 
l’ocupació, un 59% porta menys de dos anys, i un 41% més de dos.  

Si a tot allò exposat li afegim el dèficit crònic d’un parc públic de lloguer assequible, 
l’habitatge esdevé un problema amb dimensions socials i econòmiques que cal abordar 
urgentment.  
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Polítiques d’habitatge a altres indrets 

Per tal de començar a parlar d’alternatives, s’ha de destacar que Barcelona és una de 
les ciutats d’Europa amb un menor percentatge d’habitatge de lloguer social. Es troba 
molt per sota d’altres ciutats europees i molt per sota de la mitjana de la Unió 
Europea. 
 

Ciutat Percentatge d’habitatge destinat a lloguer social 
Viena 62% 
Paris 22% 
Unió Europea 11% 
Barcelona 1,5% 
Madrid 1% 
Font: https://elpais.com/economia/2019/01/22/actualidad/1548193886_628764.html 

 

País Lloguer social Lloguer privat Ocupació propietat Altres 
Holanda 33% 7% 60% 0% 
Àustria 20,1% 28,3% 51,6% 0% 

Regne Unit 18,2% 17,6% 64,2% 0% 

França 17,4% 21,9% 57,7% 3% 

Finlàndia 14% 16% 67% 3% 

Unió Europea 11%    
Irlanda 10,3% 18,5% 69,7% 1,5% 

Polònia 7,6% 0,8% 75,4% 16,2% 

Bèlgica 6,5% 27,5% 64,8% 1,2% 

Itàlia 5,5% 16,3% 67,2% 11% 

Alemanya 4,2% 50,4% 45,4% 0% 

Hongria 3% 4% 92% 1% 
Espanya 2,4% 13,5% 78,9% 5,1% 

Portugal 2% 18% 73% 7% 

Romania 1,5% 0% 98,2% 0,3% 

Grècia 0% 21,7% 73,2% 5,1% 

Font: Eurostat. Any 2017 

Una referència a l’hora de començar a traçar alternatives podria estar en l’anàlisi 
d’aquelles polítiques d’habitatge que han resultat exitoses a nivell europeu, encara 
que sigui d’una manera parcial. Referit a això, dels casos que a continuació s’exposaran 
es podrien extreure diferents elements per tal d’enriquir i dissenyar polítiques 
d’habitatge. 

A Finlàndia, el model tradicional de finnish housing converteix a les persones residents 
en accionistes del seu apartament, essent l’immoble propietat de la companyia 
constituïda. Les avantatges de ser accionista i no pas propietària possibiliten l’accés a 
un habitatge amb preu estable i sense que aquest sigui objecte de fenòmens 
especulatius. Mitjançant la Limited Liability Housing Companies Act, la responsabilitat 
de cada accionista queda força limitada a qui resideix a l’edifici, quedant restringida a 
la participació en les despeses comuns, i de manteniment i reparacions; a més a més 
atorga drets de participació, decisió i organització als diferents òrgans comunitaris.  

Recentment ha aprovat un pla mitjançant el qual les persones sense sostre gaudiran 
d’un habitatge digne. 

 

https://elpais.com/economia/2019/01/22/actualidad/1548193886_628764.html
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Suècia, té, des de principis dels 70, un sistema de lloguer de caràcter residencial 
conegut com a sistema de valor d’utilitat, en el qual el contracte estàndard de lloguer 
és per període indefinit, podent ser només acabat per causes tassades.  Quant al preu 
de renda, les associacions veïnals i de llogateres estan sotmeses a l’arbitratge d’unes 
autoritats administratives anomenades “tribunals regionals de rendes”. El límit més 
elevat de preu ve determinat pel preu que es paga al barri per apartaments similars i 
que només es pot excedir en un 5% i garanteix, a més, que no es facin distincions en 
funció de qui ostenta la propietat de cada immoble. 

Aquest sistema presenta, però, un punt feble a esmentar, i és que, a Suècia, com a  
conseqüència de la sobre regulació del mercat de lloguer, va tenir lloc una paralització 
en l’àmbit de la construcció de nous habitatges, cosa que es va revertir mitjançant una 
exempció legal de 5 anys sobre la regulació del preu de lloguer per a noves 
construccions.  

Paral·lelament a Suècia, i d’una manera similar a Finlàndia, existeix un parc d’habitatge 
de “tercera via” sota el model cooperatiu. 

Escòcia va fer un canvi radical a l’hora de definir i regular el que s’entén per dret a 
l’habitatge, sotmetent als municipis escocesos a una obligació de resultats en matèria 
d’habitatge, i no només a una obligació de mitjans. Va adoptar el Homeless Scotland 
Act, que, incrementant el aleshores ja existent Housing Act, estenia el dret a 
l’habitatge a la totalitat de la població, possibilitant que aquesta es dirigeixi als 
tribunals per tal de fer efectiu aquest procés.  

El reconeixement d’aquest dret va posar de relleu que el parc d’habitatge era 
insuficient, motiu pel qual es van haver de desenvolupar, a nivell municipal, polítiques 
destinades a disminuir la manca d’habitatges socials i a fer més fluid el mercat. Així 
mateix, el govern escocès va aprovar una política per garantir que al menys un 25% de 
les noves construccions fossin habitatges assequibles.  

Per últim, la llei del 2003 preveia, a més a més, un acompanyament individualitzat de 
les persones més vulnerables, atès que es considera que són les que presenten les 
majors dificultats d’integració social. Generar un parc públic d’habitatge i invertir en 
integració social per tal de reduir progressivament el nombre de sol·licituds sembla ser 
la recepta proposada per Escòcia.  

A Irlanda, els Affordable housing schemes es van desenvolupar com a part d’una 
política d’aplicació municipal, però plantejada en una escala estatal. En aquest sentit, 
les Development Acts 2000-2002 van donar als ajuntaments competències per fixar 
fins a un 20 % d’habitatge social, també poden determinar quina part del percentatge 
establert suposarà la creació d’habitatge públic, social o de preu reduït.  

Quant als requisits per sol·licitar participar d’aquesta bossa, la llei estableix que tindran 
dret a accedir aquelles persones que amb el 35% del seu sou no puguin poder accedir a 
un habitatge. A més a més, la regulació irlandesa contempla un altre factor 
determinant a l’hora d’accedir a un habitatge: la qüestió hipotecària. 

Així, va introduir un model públic d’hipoteques que combina la concessió d’hipoteques 
per les autoritats locals i algunes amb conveni amb entitats bancàries. Entre les seves 
característiques principals, la cobertura del préstec pot arribar fins al 97% del preu 
total d’adquisició i, al mateix temps, les quotes mensuals no poden excedir del 35% del 
sou després d’haver-se desgravat els impostos i la seguretat social. 
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Dinamarca parteix d’un model social que vincula el seu sistema d’habitatge concentrat 
en tres factors: 

  

 L’Estat com a regulador i subsidiari 
 L’empresa com a productora 
 L’usuari, permanentment organitzat i amb poder de decisió 

 

Juntament amb això, una idea essencial per entendre el modus operandi del sistema 
danès és un país on de mitjana la població viu en una mateixa casa 7 anys i cada any un 
14% es muda. Les noves construccions es fan pensant en què serveixin de llar per a la 
present i per a les futures generacions. L’estructura de l’habitatge s’emmarca en dos 
grans grups de propietat/arrendament o bé d’arrendament directament.  

En aquest últim supòsit, els propietaris són associacions d’habitatge sense finalitat de 
lucre que generen un parc d’habitatge públic que no es pot vendre. Els beneficis 
obtinguts s’inverteixen en la construcció de nous habitatges.  

Altres aspectes rellevants de la legislació danesa a destacar són:  l’habitatge és un dret 
inherent a la societat i anular un contracte de lloguer mentre que aquest estigui al dia 
en el compliment de llurs obligacions no és possible, es prohibeix tenir un apartament 
desocupat més de 3 mesos, es regula el preu de lloguer màxim i, per últim, les 
administracions locals han de reubicar en un termini “raonable” a les persones de 
col·lectius que estiguin en situació de vulnerabilitat. 

França, al 2014, una llei local va posar sostre, per primer cop, al preu del lloguer en 
aquelles zones on la pujada estava generant un greu problema.  

La llei del 2014, Llei Alur, no va donar els resultats previstos com a conseqüència de la 
seva desigual implementació ja que va provocar forts increments en les zones 
limítrofes a aquelles sobre les quals operava la restricció del preu de lloguer. La llei 
Alur es va aplicar de manera experimental en algunes zones de Lille i Paris. Finalment, 
els tribunals la van tombar sota l’argument de la seva validesa havia d’abastar la 
totalitat del territori. 

Amb aquests antecedents, el govern Macron va decidir aprovar la Llei Elan, que, entre 
d’altres punts no exempts de debat, torna a posar sostre al lloguer al centre de les 
ciutats.  

Juntament amb això, el govern francès ha arribat a un acord amb la principal 
plataforma de pisos turístics, AirBNB, mitjançant el qual el govern els autoritza amb un 
màxim de servei de 120 dies anuals. A canvi, la plataforma assoleix el compromís de 
supervisar i retirar de la seva oferta els pisos que excedeixin aquest nombre de dies. 

En una línia semblant a la francesa, el govern d’Alemanya va presentar el projecte de 
la que serà la nova llei de protecció de les persones llogateres, que preveu sancions 
que poden arribar als 100.000 euros. Introdueix limitacions en el marc de la llibertat 
contractual: la propietat haurà d’avisar a l’arrendatària abans de la finalització del 
contracte de lloguer davant d’una possible pujada del preu de lloguer; aquesta pujada, 
excepte justificades excepcions, no podrà superar el 10% de la mitjana de lloguer de la 
zona; en cas d’haver-se introduït millores a l’edifici, la propietat no podrà pujar el preu 
en més de 3 euros per metre quadrat.  
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A Viena, una de les ciutats més cares d’Europa, amb unes mides equiparables a les de 
la ciutat de Barcelona, l’ajuntament té una política de fixació del preu sostre de lloguer 
d’ençà 1917, aconseguint compensar el fort creixement anual i l’elevat cost de vida 
austríac amb la implementació d’un model que fixa un preu límit de 7 €/m per a 
habitatge protegit a la zona centre, aquest representa 8 de cada 10 nous pisos i al 60% 
de la població vivint en aquest tipus d’habitatge. 

Gràcies a aquesta política les persones amb rendes baixes poden viure al centre de la 
ciutat;  les retencions i contaminació per desplaçaments diaris es redueixen, així com 
els problemes d’estrès que d’ells se’n deriven. També es fa una forta aposta per la 
rehabilitació, atès que al centre de la ciutat no es disposa del sòl per a noves 
construccions. 

L’objectiu és aconseguir que els preus no superin el 25% dels ingressos de la població 
resident. 
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Valoracions 

 

De caràcter general 

L’habitatge fa anys que ha esdevingut un dels principals problemes de la ciutat. És una 
qüestió que requereix una anàlisis multidimensional a l’hora de cercar solucions tant 
per les seves causes com per els seus efectes. 

En primer lloc, cal tenir en compte que Barcelona és una ciutat amb una limitació física 
per a la construcció de nous habitatges i amb una elevada densitat poblacional. Al 
mateix temps encapçala una àrea metropolitana forta que esdevé en una unitat 
territorial sobre la que cal plantejar les possibles solucions urbanístiques residencials. 

La manca d’habitatge no és un problema específic de la nostra ciutat sinó que cal 
inscriure’l en uns tipus d’activitats financeres  que afecten a ciutats d’arreu del món, 
especialment a les més atractives culturalment i econòmicament. 

En aquest apartat fem esment de les advertències d’experts i analistes sobre les 
dinàmiques generades per aquests grans grups d’inversió internacional al mercat 
immobiliari, ja que la seva activitat es fonamenta en el financiarització d’edificis que, 
mitjançant els seus algoritmes poden arribar a generar beneficis, malgrat estiguin buits 
“si funcionen com un valor recolzat per un actiu “ (Saskia Sassen). 

Les conjuntures internacionacionals i d’altres indrets no poden justificar la inacció. 
Hem d’enfrontar l’origen i les causes d’aquesta situació a la nostra ciutat. El problema 
de l’habitatge a Barcelona adquireix especial rellevància amb l’esclat de la crisi 
financera de 2008 que va donar lloc a que milers de famílies perdessin el seu 
habitatge. En una primera fase, per impagament de les hipoteques, i en una segona, 
per no poder fer front a les quotes d’arrendament. 

Així, centrant-nos als darrers anys, observem que, des de 2013 els desnonaments per 
lloguer dupliquen els hipotecaris. Al 2014, dels més de 15.000 desnonaments registrats 
a Barcelona, 10.000 van ser de llogaters; l’any 2017, malgrat les reduccions, les xifres 
eres de més de 13.000 desnonaments totals dels que més de 8.600 eren 
d’arrendataris. 

Aquesta situació és conseqüència d’un increment sostingut dels preus registrats als 
contractes d’arrendament. Entre 2013 i 2018 l’augment mig a la ciutat va ser del 
36,4%. Per districtes destaca Ciutat Vella, on l’increment va superar el 47%, seguit pels 
de Sant Martí i Gràcia. Per sota de l’increment mitjà, amb increments entre el 31 i el 
36% es troben els districtes de Sants-Montjuic, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-
Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu. 

En un marc on els salaris no van créixer en la mateixa proporció i on l’atur i la 
temporalitat van ser una constant, trobem que l’increment de les taxes d’esforç per fer 
front als preus de l’arrendament van deixar fora del mercat a nombroses persones i 
famílies, especialment al jovent. L’any 2017, la taxa d’esforç mitjana de les  persones 
menors de 25 anys era superior al 125%, la del col·lectiu de 25 a 29 es situava al 61% i 
la de la població entre 30 i 40 anys superava el 39%. Són xifres que superen en molt els 
estàndards per accedir a un habitatge i fer front a la resta de despeses.  
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Considerem que aquesta és una situació que cal abordar en totes les seves magnituds 
amb la implicació de totes les institucions, agents socials i operadors per aconseguir 
adaptar l’oferta immobiliària a les necessitats de la ciutat, evitant la polarització i 
segregació residencial. 

També s’ha de destacar el fet que Barcelona és una de les ciutats amb el percentatge  
més baix d’habitatge dedicat a lloguer social a Europa, per la qual cosa considerem 
que, recollir i analitzar les diverses formes que s’han emprat per fer front als 
problemes derivats de l’accés i gaudi d’un habitatge, ens pot ajudar alhora de fer 
propostes i implementar les polítiques que necessita la nostra ciutat, tot i tenint en 
compte que partim de realitats i tradicions històriques molt diferents. 

L’enfoc multidimensional a les problemàtiques exposades requereix una diagnosi 
compartida entre tots els agents implicats per aconseguir polítiques d’habitatge 
consensuades i innovadores on es garanteixi la participació de tots ells. 

Com a qüestió prèvia destaquem que les competències i recursos per a polítiques 
d’habitatge s’haurien de redefinir reconeixent a les administracions locals el paper 
central que tenen en la seva planificació, regulació i execució. 

Al marge de les esmentades activitats protagonitzades per entitats del món financer, i 
retornant als dèficits de l’habitatge a Barcelona, considerem que les polítiques per 
millorar l’accés i el seu manteniment s’han d’orientar a aconseguir equilibrar  oferta i 
demanda mitjançant  un augment de les unitats disponibles, tant al mercat lliure amb 
preus de mercat com a l’assequible per sota dels preus de mercat, i social per fer front 
a les emergències habitacionals. 

És evident que l’impuls de l’oferta per generar nous habitatges repercutirà 
positivament a la qualitat de vida de les persones i famílies, i a l’increment de les 
activitats econòmiques vinculades al sector de la construcció residencial. 

El nou parc d’habitatge haurà d’estar adaptat a les noves formes de convivència, 
dimensionament de les famílies i alhora de l’envelliment de la població. 

També constatem que existeixen nombrosos organismes de gestió, anàlisi i diagnòstic 
en diversos àmbits i entitats dependents de les diferents administracions públiques. 

 

De caràcter específic 

Pel que fa als preus de lloguer dels habitatges o la seva compra, any rere any es 
constata que l’increment dels preus és inferior al de les rendes -guanys salarials-. 
Aquest fet, entre d’altres, provoca que la població jove no pugui accedir al mercat 
immobiliari, i per tant, tingui moltes dificultats d’emancipació. Alhora, un percentatge 
elevat de la població resident es veu sotmesa a un sobreesforç econòmic per fer front 
al cost del lloguer. 

A Barcelona, el 42,7% de les persones que lloguen un habitatge destinen més del 40% 
dels seus ingressos a fer fronts aquests pagaments, és a dir, més de 300.000 persones 
estan sotmeses a una taxa de sobreesforç amb repercussions negatives sobre el 
consum d’altres béns i serveis. 
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Aquesta dinàmica ha donat lloc a un augment dels desnonaments per impagament i un 
increment dels anomenats “desnonaments invisibles”, és  a dir, els lligats a pujades de 
preus no assumibles pels arrendataris. La incapacitat dels llogaters de poder fer front a 
aquestes pujades donen lloc a canvis no desitjats de domicili i les persones es veuen 
obligades a marxar a barris de menor renda o, directament, fora de la ciutat.  

Tot i que els desnonaments es situen al cim del problema, hem d’assenyalar d’altres 
com l’enduriment dels requisits per formalitzar els contractes de lloguer – fiances 
elevades, justificació dels ingressos anuals, rebuig a les persones amb contractes 
temporals, ...- que dificulten o impedeixen l’accés a l’habitatge del jovent i de les 
persones amb menors ingressos. 

També s’ha de destacar que l’actual llei que regula els contractes de lloguer ha donat 
lloc a un increment forçat de canvis de domicili de les famílies que no poden assumir 
els increments dels preus una vegada finalitza el termini del seu contracte. 

En l’aspecte familiar i individual, cal tenir en compte que aquesta mobilitat forçada 
impedeix una planificació acurada de nombrosos projectes vitals, donat que afecta a 
aspectes com la necessària estabilització de l’escolarització en el cas de famílies amb 
infants i el canvi de les rutines derivades de les relacions veïnals, així com del 
sentiment de pertinença a una comunitat, és a dir, de l’establiment dels vincles que 
garanteixen la cohesió social. 

Considerem que per fer front a aquesta problemàtica cal introduir modificacions legals 
en les relacions que regulen el lloguer dels habitatges, distingint entre els que es 
destinen a residència habitual i els destinats a altres usos com els residents temporals, 
fonamentalment estudiants o estades laborals no permanents. 

Un altre fenomen al que cal fer esment, i que no és específic de Barcelona, és la 
gentrificació que pateixen determinades zones urbanes, com ara els cascs històrics on 
la població resident habitual està sent substituïda per una altra d’alt poder adquisitiu 
provinent de països desenvolupats. La gentrificació no només implica un desplaçament 
de la població habitual si no que canvia la morfologia dels barris afectant a tots i 
cadascun dels elements que els defineixen, especialment l’activitat econòmica i 
comercial, als usos dels espais públics i a les relacions de veïnatge. 

Hem de posar de relleu que Barcelona és una ciutat on el turisme és una activitat amb 
un gran pes en el PIB de la ciutat, i cal preservar-la. No obstant, hem d’advertir les 
conseqüències del creixement elevat de pisos d’ús turístic a determinats barris 
històrics. En aquest creixement hem de distingir dues realitats: els pisos que ho fan 
complint la legalitat i els que ho fan fora de les normes establertes que cada cop més 
adquireixen major rellevància. 

Com s’ha pogut constatar en aquest informe, l’increment del preu mitjà de lloguer i la 
migració de la població resident a Barcelona cap a barris perifèrics o fora de la ciutat 
sovint va lligada a les zones que pateixen processos de gentrificació i de substitució de 
la població habitual.  
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PROPOSTES 

Constatem una alta demanda amb una llarga llista d’espera per accedir a un habitatge 
de lloguer social, a la que cal donar una resposta el més aviat possible. 

En aquest context proposem, en primer lloc, un augment dels habitatges per a lloguer 
social per aconseguir una estabilització dels preus de lloguer, per reduir la taxa d’esforç 
a que es veuen sotmeses les famílies i les persones que viuen a Barcelona. 

L’increment del parc d’habitatges assequibles ha de ser prioritari i desenvolupat tant 
per la iniciativa privada com pels poders públics. A curt termini cal prestar atenció a les 
emergències habitacionals per desnonaments i persones sense sostre.  

Al mateix temps, cal impulsar la rehabilitació d’aquells habitatges que no reuneixen 
unes condicions mínimes d’habitabilitat, i fer front al deteriorament de les 
instal·lacions i manca de serveis. La rehabilitació i construcció de nous habitatges 
contribuirà a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, a generar nous llocs de treball 
i a modernitzar el sector de la construcció, atesos els nous criteris que hauran 
d’emprar per aplicar criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. 

A curt termini també cal trobar solucions per posar al mercat els pisos i solars buits tal 
com ja es contempla a la Llei d’Urbanisme. 

Constatem que les solucions al greu problema de l’habitatge han d’esdevenir de la 
complementarietat d’iniciatives desenvolupades pel sector públic, pel privat, i de les 
realitzades conjuntament. 

Relacionat amb els pisos turístics proposem analitzar el model francès de limitació de 
llicències fins a 120 dies a l’any. A més a més, considerem que cal avaluar la possibilitat 
de reduir el nombre d’amfitrions per habitatge, perquè l’abús i la sobreocupació és un 
tema que cal abordar per mantenir una imatge amable i acollidora de la ciutat. 

Proposem elaborar un mapa que reculli la participació institucional dels organismes i 
agents que, en diferents administracions, treballen en aquest camp per aprofitar i 
compartir el coneixement que han adquirit en matèria d’habitatge. 

És evident que els interessos de diversos organismes i entitats, empreses i 
professionals del sector que, d’una forma o una altra, expressen les seves opinions, no 
sempre són coincidents, però en tots ells existeix una voluntat clara de solucionar els 
problemes d’habitatges i l’ús de l’espai públic. Prenent com punt de trobada el que els 
uneix proposem la creació d’un instrument on tots ells puguin exposar les seves 
propostes, escoltar les que fan la resta d’entitats i elaborar un pla d’habitatge 
compartit i consensuat que reculli la pluralitat. 

Són molts els aspectes que cal abordar, des de les necessitats dels diferents col·lectius 
que perden o no poden accedir a un habitatge digne, la sobrecàrrega de determinats 
espais o el tancament i abandonament d’altres, la gentrificació, els infrahabitatges i els 
pisos buits, la mobilitat, la seguretat, les propostes de producció de nous habitatges –
públiques, privades, d’entitats sense afany de lucre-, etc. 

Respecte a la regularització dels preus de lloguer cal analitzar i debatre els impactes i 
efectes que aquestes polítiques han tingut en altres ciutats europees, per tal de veure 
si és un model aplicable i el seu abast, o si pot tenir un efecte contrari al desitjat. 

Un altre element que cal tenir en compte alhora de planificar la construcció de nous 
habitatges és la mobilitat quotidiana i laboral, afavorint l’ús del transport públic. 
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ANNEXOS 

 

Gent major de 65 que viu sola 

 2017 2016 2013 
Var. 

2013/2017 
Var. 

2016/2017 

Barris 

1 el Raval   32% 32,7% 33,1% -3,3% -2,1% 

2 el Barri Gòtic   31% 29,4% 28,6% 8,4% 5,4% 

3 la Barceloneta   32% 32,1% 32,4% -1,2% -0,3% 

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   34% 34,4% 33,9% 0,3% -1,2% 

5 el Fort Pienc   26% 25,4% 25,2% 3,2% 2,4% 

6 la Sagrada Família   28% 27,9% 28,5% -1,8% 0,4% 

7 la Dreta de l'Eixample   27% 27,6% 27,9% -3,2% -2,2% 

8 l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29% 28,7% 28,5% 1,8% 1% 

9 la Nova Esquerra de l'Eixample   27% 27,2% 27,5% -1,8% -0,7% 

10 Sant Antoni   29% 29,3% 29,8% -2,7% -1% 

11 el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   29% 29,1% 29,1% -0,3% -0,3% 
12 la Marina del Prat Vermell - AEI Zona 
Franca   

30% 31,4% 30% 0% -4,5% 

13 la Marina de Port   24% 24% 24,5% -2% 0% 

14 la Font de la Guatlla   26% 25,3% 26% 0% 2,8% 

15 Hostafrancs   25% 25,6% 26,4% -5,3% -2,3% 

16 la Bordeta   23% 22,8% 22% 2,7% 0,9% 

17 Sants - Badal   24% 24,2% 24,8% -3,2% -0,8% 

18 Sants   27% 27,3% 27,5% -1,8% -1,1% 

19 les Corts   24% 23,9% 24,2% -0,8% 0,4% 

20 la Maternitat i Sant Ramon   22% 22,3% 22% 0% -1,3% 

21 Pedralbes   21% 20,3% 19,8% 6,1% 3,4% 

22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   18% 17% 17,8% 1,1% 5,9% 

23 Sarrià   22% 21,2% 21,6% 1,9% 3,8% 

24 les Tres Torres   20% 19,7% 20% 0% 1,5% 

25 Sant Gervasi - la Bonanova   22% 21,9% 22,4% -1,8% 0,5% 

26 Sant Gervasi - Galvany   27% 27,2% 26,8% 0,7% -0,7% 

27 el Putxet i el Farró   28% 28,3% 28,9% -3,1% -1,1% 

28 Vallcarca i els Penitents   25% 25,3% 25,5% -2% -1,2% 

29 el Coll   24% 24,5% 25,8% -7% -2% 

30 la Salut   25% 24,9% 25,7% -2,7% 0,4% 

31 la Vila de Gràcia   30% 30,6% 30,9% -2,9% -2% 

32 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   26% 26,2% 27,2% -4,4% -0,8% 

33 el Baix Guinardó   26% 25,3% 24,5% 6,1% 2,8% 

34 Can Baró   25% 24,9% 26,2% -4,6% 0,4% 

35 el Guinardó   27% 26,7% 26,3% 2,7% 1,1% 

36 la Font d'en Fargues   19% 19,2% 18,8% 1,1% -1% 

37 el Carmel   23% 22,2% 22,2% 3,6% 3,6% 

38 la Teixonera   23% 23% 23,7% -3% 0% 

39 Sant Genís dels Agudells   24% 23,4% 22,7% 5,7% 2,6% 

40 Montbau   26% 25,4% 25,1% 3,6% 2,4% 
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41 la Vall d'Hebron   25% 24,3% 23,4% 6,8% 2,9% 

42 la Clota   26% 26,4% 21,3% 22,1% -1,5% 

43 Horta   23% 22,6% 22,7% 1,3% 1,8% 

44 Vilapicina i la Torre Llobeta   26% 25,7% 25% 4% 1,2% 

45 Porta   25% 24,6% 23,9% 4,6% 1,6% 

46 el Turó de la Peira   32% 31,1% 29,4% 8,8% 2,9% 

47 Can Peguera   25% 24,1% 25,3% -1,2% 3,7% 

48 la Guineueta   23% 22,9% 21,7% 6% 0,4% 

49 Canyelles   22% 22,4% 22% 0% -1,8% 

50 les Roquetes   24% 23,7% 24,1% -0,4% 1,3% 

51 Verdun   27% 26,6% 25,1% 7,6% 1,5% 

52 la Prosperitat   24% 24,1% 24,3% -1,2% -0,4% 

53 la Trinitat Nova   31% 30,5% 32,2% -3,7% 1,6% 

54 Torre Baró   19% 20,2% 19,5% -2,6% -5,9% 

55 Ciutat Meridiana   23% 22,1% 21,9% 5% 4,1% 

56 Vallbona   14% 13% 11% 27,3% 7,7% 

57 la Trinitat Vella   21% 20,9% 21% 0% 0,5% 

58 Baró de Viver   29% 27,9% 28,9% 0,3% 3,9% 

59 el Bon Pastor   22% 21,3% 21,5% 2,3% 3,3% 

60 Sant Andreu   23% 23,7% 23,7% -3% -3% 

61 la Sagrera   22% 21,9% 22,3% -1,3% 0,5% 

62 el Congrés i els Indians   30% 30% 30,5% -1,6% 0% 

63 Navas   26% 25,4% 25,9% 0,4% 2,4% 

64 el Camp de l'Arpa del Clot   27% 26% 26,4% 2,3% 3,8% 

65 el Clot   24% 24,1% 24,4% -1,6% -0,4% 

66 el Parc i la Llacuna del Poblenou   25% 24,7% 24% 4,2% 1,2% 

67 la Vila Olímpica del Poblenou   20% 20,8% 22% -9,1% -3,8% 

68 el Poblenou   27% 26,6% 26,8% 0,7% 1,5% 
69 Diagonal Mar i el Front Marítim del 
Poblenou   

19% 19,5% 18,6% 2,2% -2,6% 

70 el Besòs i el Maresme   27% 27,2% 27,4% -1,5% -0,7% 

71 Provençals del Poblenou   22% 22,8% 22,8% -3,5% -3,5% 

72 Sant Martí de Provençals   24% 24% 23,6% 1,7% 0% 

73 la Verneda i la Pau   22% 21,4% 21,1% 4,3% 2,8% 
Font: Servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
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Compravenda d'habitatges per districtes 

 2018 2017 2013 Var. 2013/2018 Var. 2017/2018 

Barcelona 

 13.791 15.676 8.908 54,8% -12% 

Districtes 

Ciutat Vella 1.130 1.620 902 25,3% -30,2% 

Eixample 1.428 1.688 1.105 29,2% -15,4% 

Sants-Montjuïc 1.670 1.754 776 115,2% -4,8% 

Les Corts 734 820 489 50,1% -10,5% 

Sarrià-Sant Gervasi 1.122 1.369 924 21,4% -18% 

Gràcia 1.077 1.112 692 55,6% -3,1% 

Horta-Guinardó 1.660 1.815 765 117% -8,5% 

Nou Barris 1.125 1.153 567 98,4% -2,4% 

Sant Andreu 1.615 1.700 971 66,3% -5% 

Sant Martí 2.094 2.528 1.540 36% -17,2% 
Font: Servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
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Compravenda d'habitatges per barris 

 2018 2017 2013 
Var. 

2013/2018 
Var. 

2017/2018 

Barcelona 13.791 15.676 8.908 54,8% -12% 

el Raval   539 712 317 70% -24,3% 

el Barri Gòtic   174 304 170 2,4% -42,8% 

la Barceloneta   185 209 224 -17,4% -11,5% 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   232 395 191 21,5% -41,3% 

el Fort Pienc   235 324 167 40,7% -27,5% 

la Sagrada Família   71 80 35 102,9% -11,3% 

la Dreta de l'Eixample   464 512 379 22,4% -9,4% 

l'Antiga Esquerra de l'Eixample   247 317 200 23,5% -22,1% 

la Nova Esquerra de l'Eixample   194 227 196 -1% -14,5% 

Sant Antoni   217 228 128 69,5% -4,8% 

el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   396 423 218 81,7% -6,4% 

la Marina del Prat Vermell - AEI Zona 
Franca   

8 29 1 700% -72,4% 

la Marina de Port   192 269 90 113,3% -28,6% 

la Font de la Guatlla   59 74 71 -16,9% -20,3% 

Hostafrancs   150 131 52 188,5% 14,5% 

la Bordeta   312 247 84 271,4% 26,3% 

Sants - Badal   261 227 92 183,7% 15% 

Sants   292 354 168 73,8% -17,5% 

les Corts   515 590 339 51,9% -12,7% 

la Maternitat i Sant Ramon   132 119 68 94,1% 10,9% 

Pedralbes   87 111 82 6,1% -21,6% 

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   45 49 13 246,2% -8,2% 

Sarrià   159 203 129 23,3% -21,7% 

les Tres Torres   81 107 97 -16,5% -24,3% 

Sant Gervasi - la Bonanova   191 301 194 -1,5% -36,5% 

Sant Gervasi - Galvany   278 323 260 6,9% -13,9% 

el Putxet i el Farró   368 386 231 59,3% -4,7% 

Vallcarca i els Penitents   152 171 80 90% -11,1% 

el Coll   46 59 38 21,1% -22% 

la Salut   145 161 100 45% -9,9% 

la Vila de Gràcia   423 422 274 54,4% 0,2% 

el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   311 299 200 55,5% 4% 

el Baix Guinardó   349 411 184 89,7% -15,1% 

Can Baró   99 126 44 125% -21,4% 

el Guinardó   403 388 191 111% 3,9% 

la Font d'en Fargues   56 87 39 43,6% -35,6% 

el Carmel   308 344 123 150,4% -10,5% 

la Teixonera   96 92 37 159,5% 4,3% 

Sant Genís dels Agudells   41 40 12 241,7% 2,5% 

Montbau   52 41 14 271,4% 26,8% 

la Vall d'Hebron   19 25 15 26,7% -24% 

la Clota   6 2 3 100% 200% 

Horta   231 259 103 124,3% -10,8% 
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Vilapicina i la Torre Llobeta   85 100 52 63,5% -15% 

Porta   255 185 115 121,7% 37,8% 

el Turó de la Peira   96 93 50 92% 3,2% 

Can Peguera   7 10 7 0% -30% 

la Guineueta   62 83 49 26,5% -25,3% 

Canyelles   30 35 14 114,3% -14,3% 

les Roquetes   166 155 63 163,5% 7,1% 

Verdun   110 108 36 205,6% 1,9% 

la Prosperitat   124 164 52 138,5% -24,4% 

la Trinitat Nova   68 94 34 100% -27,7% 

Torre Baró   7 9 19 -63,2% -22,2% 

Ciutat Meridiana   105 103 65 61,5% 1,9% 

Vallbona   10 14 11 -9,1% -28,6% 

la Trinitat Vella   225 237 101 122,8% -5,1% 

Baró de Viver   23 17 9 155,6% 35,3% 

el Bon Pastor   106 118 207 -48,8% -10,2% 

Sant Andreu   538 565 200 169% -4,8% 

la Sagrera   345 340 221 56,1% 1,5% 

el Congrés i els Indians   131 173 98 33,7% -24,3% 

Navas   247 250 135 83% -1,2% 

el Camp de l'Arpa del Clot   546 593 328 66,5% -7,9% 

el Clot   450 709 289 55,7% -36,5% 

el Parc i la Llacuna del Poblenou   66 77 40 65% -14,3% 

la Vila Olímpica del Poblenou   25 35 6 316,7% -28,6% 

el Poblenou   131 159 180 -27,2% -17,6% 

Diagonal Mar i el Front Marítim del 
Poblenou   

36 64 82 -56,1% -43,8% 

el Besòs i el Maresme   325 367 176 84,7% -11,4% 

Provençals del Poblenou   34 38 25 36% -10,5% 

Sant Martí de Provençals   166 160 111 49,5% 3,8% 

la Verneda i la Pau   315 326 303 4% -3,4% 

Font: Servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
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Variació preu de lloguer per districtes 

 2018 2017 Var. 2017/2018 

Ciutat Vella 914,04 828,79 10,3% 

Eixample 1.038,38 990,73 5% 

Sants-Montjuïc 803,74 763,17 5,3% 

Les Corts 1.089,53 1.052,30 3,5% 

Sarrià-Sant Gervasi 1.268,92 1.227,89 3,3% 

Gràcia 904,53 856,42 5,6% 

Horta-Guinardó 746,16 706,63 5,6% 

Nou Barris 674,59 625,51 7,8% 

Sant Andreu 762,71 705,66 8,1% 

Sant Martí 884,51 842,33 5% 
Font: Servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

Variació pisos turístics per districtes 

 2018 2016 Var. 2016/2018 

Ciutat Vella 5.862 604 870,5% 

Eixample 9.001 4.607 95,4% 

Sants-Montjuïc 3.201 1.137 181,5% 

Les Corts 626 215 191,2% 

Sarrià-Sant Gervasi 1.062 512 107,4% 

Gràcia 2.581 1.081 138,8% 

Horta-Guinardó 986 198 398,0% 

Nou Barris 411 19 2.063,2% 

Sant Andreu 516 69 647,8% 

Sant Martí 3.240 1.164 178,4% 

Font: Servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Variació preu de lloguer 

 2018 2017 Var. 2017/2018 

1 el Raval   821,84 748,58 9,8% 

2 el Barri Gòtic   1.024,78 973,27 5,3% 

3 la Barceloneta   899,37 745,81 20,6% 

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   972,07 916,65 6% 

5 el Fort Pienc   950,32 900,42 5,5% 

6 la Sagrada Família   909,59 876,25 3,8% 

7 la Dreta de l'Eixample   1.254,59 1.195,23 5% 

8 l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1.113,08 1.060,03 5% 

9 la Nova Esquerra de l'Eixample   987,65 943,23 4,7% 

10 Sant Antoni   934,34 900,48 3,8% 

11 el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   801,81 749,52 7% 

12 la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   n.d. n.d. n.d. 

13 la Marina de Port   751,06 691,42 8,6% 

14 la Font de la Guatlla   839,71 811,08 3,5% 

15 Hostafrancs   796,27 747,09 6,6% 

16 la Bordeta   801,44 789,98 1,5% 

17 Sants - Badal   784,54 759,18 3,3% 

18 Sants   826,18 787,23 4,9% 

19 les Corts   1.039,61 1.002,47 3,7% 

20 la Maternitat i Sant Ramon   973,55 925,16 5,2% 

21 Pedralbes   1.739,60 1.785,63 -2,6% 

22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   937,55 1.220,00 -23,2% 

23 Sarrià   1.368,51 1.353,86 1,1% 

24 les Tres Torres   1.599,89 1.634,12 -2,1% 

25 Sant Gervasi - la Bonanova   1.285,61 1.236,68 4% 

26 Sant Gervasi - Galvany   1.347,84 1.311,47 2,8% 

27 el Putxet i el Farró   995,37 930,19 7% 

28 Vallcarca i els Penitents   925,02 910,93 1,5% 

29 el Coll   740,36 724,94 2,1% 

30 la Salut   877,30 799,97 9,7% 

31 la Vila de Gràcia   915,88 860,63 6,4% 

32 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   908,89 864,07 5,2% 

33 el Baix Guinardó   828,80 770,94 7,5% 

34 Can Baró   738,12 686,96 7,4% 

35 el Guinardó   771,48 736,91 4,7% 

36 la Font d'en Fargues   828,28 817,10 1,4% 

37 el Carmel   644,34 603,34 6,8% 

38 la Teixonera   701,69 648,90 8,1% 

39 Sant Genís dels Agudells   656,13 674,67 -2,7% 

40 Montbau   737,83 724,77 1,8% 

41 la Vall d'Hebron   859,76 828,96 3,7% 

42 la Clota   500,42 651,25 -23,2% 

43 Horta   747,32 698,37 7% 

44 Vilapicina i la Torre Llobeta   744,08 714,83 4,1% 

45 Porta   706,25 662,04 6,7% 
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46 el Turó de la Peira   676,57 615,50 9,9% 

47 Can Peguera   439,63 417,84 5,2% 

48 la Guineueta   714,86 650,05 10% 

49 Canyelles   716,55 680,56 5,3% 

50 les Roquetes   602,08 533,39 12,9% 

51 Verdun   630,64 591,66 6,6% 

52 la Prosperitat   665,59 628,11 6% 

53 la Trinitat Nova   580,85 541,48 7,3% 

54 Torre Baró   512,49 425,64 20,4% 

55 Ciutat Meridiana   506,44 435,36 16,3% 

56 Vallbona   613,86 476,43 28,8% 

57 la Trinitat Vella   586,48 497,60 17,9% 

58 Baró de Viver   621,01 458,37 35,5% 

59 el Bon Pastor   682,81 627,45 8,8% 

60 Sant Andreu   764,83 733,94 4,2% 

61 la Sagrera   780,89 667,56 17% 

62 el Congrés i els Indians   774,38 730,84 6% 

63 Navas   813,23 777,64 4,6% 

64 el Camp de l'Arpa del Clot   818,66 778,14 5,2% 

65 el Clot   808,90 767,51 5,4% 

66 el Parc i la Llacuna del Poblenou   995,22 893,67 11,4% 

67 la Vila Olímpica del Poblenou   1.284,43 1.259,70 2% 

68 el Poblenou   961,73 900,22 6,8% 

69 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   1.085,34 1.092,06 -0,6% 

70 el Besòs i el Maresme   685,56 613,03 11,8% 

71 Provençals del Poblenou   948,80 932,02 1,8% 

72 Sant Martí de Provençals   792,68 765,22 3,6% 

73 la Verneda i la Pau   740,92 688,63 7,6% 

Font: Servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
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Pisos Airbnb 

Barri Total Var. 2017/2018 

1 el Raval   2.073 9,8% 

2 el Barri Gòtic   1.566 5,3% 

3 la Barceloneta   645 20,6% 

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   1.580 6% 

5 el Fort Pienc   829 5,5% 

6 la Sagrada Família   1.433 3,8% 

7 la Dreta de l'Eixample   2.685 5% 

8 l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1.514 5% 

9 la Nova Esquerra de l'Eixample   1.247 4,7% 

10 Sant Antoni   1.293 3,8% 

11 el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   1.424 7% 

12 la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   14 n.d. 

13 la Marina de Port   155 8,6% 

14 la Font de la Guatlla   217 3,5% 

15 Hostafrancs   403 6,6% 

16 la Bordeta   214 1,5% 

17 Sants - Badal   250 3,3% 

18 Sants   524 4,9% 

19 les Corts   359 3,7% 

20 la Maternitat i Sant Ramon   229 5,2% 

21 Pedralbes   38 -2,6% 

22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   50 -23,2% 

23 Sarrià   73 1,1% 

24 les Tres Torres   41 -2,1% 

25 Sant Gervasi - la Bonanova   107 4% 

26 Sant Gervasi - Galvany   484 2,8% 

27 el Putxet i el Farró   307 7% 

28 Vallcarca i els Penitents   204 1,5% 

29 el Coll   67 2,1% 

30 la Salut   195 9,7% 

31 la Vila de Gràcia   1.574 6,4% 

32 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   541 5,2% 

33 el Baix Guinardó   234 7,5% 

34 Can Baró   81 7,4% 

35 el Guinardó   294 4,7% 

36 la Font d'en Fargues   32 1,4% 

37 el Carmel   158 6,8% 

38 la Teixonera   50 8,1% 

39 Sant Genís dels Agudells   37 -2,7% 

40 Montbau   20 1,8% 

41 la Vall d'Hebron   10 3,7% 

42 la Clota   0 -23,2% 

43 Horta   70 7% 

44 Vilapicina i la Torre Llobeta   90 4,1% 

45 Porta   75 6,7% 
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46 el Turó de la Peira   47 9,9% 

47 Can Peguera   3 5,2% 

48 la Guineueta   24 10% 

49 Canyelles   11 5,3% 

50 les Roquetes   36 12,9% 

51 Verdun   37 6,6% 

52 la Prosperitat   42 6% 

53 la Trinitat Nova   14 7,3% 

54 Torre Baró   11 20,4% 

55 Ciutat Meridiana   17 16,3% 

56 Vallbona   4 28,8% 

57 la Trinitat Vella   16 17,9% 

58 Baró de Viver   2 35,5% 

59 el Bon Pastor   18 8,8% 

60 Sant Andreu   113 4,2% 

61 la Sagrera   134 17% 

62 el Congrés i els Indians   77 6% 

63 Navas   156 4,6% 

64 el Camp de l'Arpa del Clot   517 5,2% 

65 el Clot   260 5,4% 

66 el Parc i la Llacuna del Poblenou   445 11,4% 

67 la Vila Olímpica del Poblenou   263 2% 

68 el Poblenou   720 6,8% 

69 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   259 -0,6% 

70 el Besòs i el Maresme   368 11,8% 

71 Provençals del Poblenou   170 1,8% 

72 Sant Martí de Provençals   127 3,6% 

73 la Verneda i la Pau   111 7,6% 

Font: Servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

Canvis de domicili en el padró. 2017 (En valors) 

 Total 
1. 

Ciutat 
Vella 

2. 
Eixam

ple 

3. Sants-
Montjuïc 

4. 
Les 

Corts 

5. Sarrià-
Sant 

Gervasi 

6. 
Gràcia 

7. Horta-
Guinardó 

8. Nou 
Barris 

9. Sant 
Andreu 

10. 
Sant 
Martí 

No 
consta 

Ciutat Vella 10.324 5.135 1.465 1.071 98 258 415 390 365 316 809 2 

Eixample 15.031 1.240 6.178 1.489 573 999 1.047 942 486 612 1.458 7 

Sants-Montjuïc 9.212 829 1.127 4.615 491 261 294 414 336 322 521 2 

Les Corts 3.328 93 423 507 1.242 494 124 132 75 91 147 0 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

7.381 164 737 225 491 4.150 733 380 143 95 262 1 

Gràcia 6.510 335 901 339 117 611 2.331 965 310 183 413 5 

Horta-
Guinardó 

7.802 233 579 265 92 252 546 3.907 877 522 528 1 

Nou Barris 8.518 178 356 229 49 101 159 766 5.442 851 384 3 

Sant Andreu 6.780 181 347 232 85 93 132 470 988 3.691 554 7 

Sant Martí 10.999 527 1.044 462 134 260 330 571 548 871 6.246 6 

Font: Servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
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Canvis de domicili en el padró. 2017 (En percentatges) 

 Total 
1. 

Ciutat 
Vella 

2. 
Eixam

ple 

3. Sants-
Montjuïc 

4. 
Les 

Corts 

5. Sarrià-
Sant 

Gervasi 

6. 
Gràcia 

7. Horta-
Guinardó 

8. Nou 
Barris 

9. Sant 
Andreu 

10. 
Sant 
Martí 

No 
consta 

Ciutat Vella 100 49,7 14,2 10,4 0,9 2,5 4 3,8 3,5 3,1 7,8 0 

Eixample 100 8,2 41,1 9,9 3,8 6,6 7 6,3 3,2 4,1 9,7 0 

Sants-Montjuïc 100 9 12,2 50,1 5,3 2,8 3,2 4,5 3,6 3,5 5,7 0 

Les Corts 100 2,8 12,7 15,2 37,3 14,8 3,7 4 2,3 2,7 4,4 0 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

100 2,2 10 3 6,7 56,2 9,9 5,1 1,9 1,3 3,5 0 

Gràcia 100 5,1 13,8 5,2 1,8 9,4 35,8 14,8 4,8 2,8 6,3 0,1 

Horta-
Guinardó 

100 3 7,4 3,4 1,2 3,2 7 50,1 11,2 6,7 6,8 0 

Nou Barris 100 2,1 4,2 2,7 0,6 1,2 1,9 9 63,9 10 4,5 0 

Sant Andreu 100 2,7 5,1 3,4 1,3 1,4 1,9 6,9 14,6 54,4 8,2 0,1 

Sant Martí 100 4,8 9,5 4,2 1,2 2,4 3 5,2 5 7,9 56,8 0,1 

Font: Servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
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Canvis de domicili en el padró. 2017 (En percentatges) 

 Mateix barri Millor mitjana  Pitjor mitjana  

1 el Raval   44,5 47,3 8,4 

2 el Barri Gòtic   17 18,5 64,3 

3 la Barceloneta   33,8 95,0 4,7 

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   19,7 87,1 11,9 

5 el Fort Pienc   23,1 74,4 24,8 

6 la Sagrada Família   21,1 66,3 49,4 

7 la Dreta de l'Eixample   21,9 5,4 69 

8 l'Antiga Esquerra de l'Eixample   20,4 38,7 63,8 

9 la Nova Esquerra de l'Eixample   19,9 57,0 56 

10 Sant Antoni   20,4 69,2 49 

11 el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   29 79,4 32,8 

12 la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   35 65 0 

13 la Marina de Port   50,8 41 4,0 

14 la Font de la Guatlla   19,3 78,2 38,9 

15 Hostafrancs   19,4 63,8 51,1 

16 la Bordeta   30,5 83,2 17,1 

17 Sants - Badal   22,5 79,5 24,3 

18 Sants   24,6 54,4 38,1 

19 les Corts   31,3 12,2 51,1 

20 la Maternitat i Sant Ramon   26,7 17,4 47,1 

21 Pedralbes   21,6 0 78,4 

22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   40,2 5,8 41,5 

23 Sarrià   35,3 0,6 48 

24 les Tres Torres   26,3 2,3 71,4 

25 Sant Gervasi - la Bonanova   24,7 1,1 52,5 

26 Sant Gervasi - Galvany   29,8 0,8 59,2 

27 el Putxet i el Farró   23,2 3,1 51,9 

28 Vallcarca i els Penitents   17,9 18,7 55,8 

29 el Coll   16,9 43,2 42,9 

30 la Salut   12,8 14,3 66,3 

31 la Vila de Gràcia   23,6 15,2 39,6 

32 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   18,8 18,1 57,9 

33 el Baix Guinardó   20,1 39,6 41,1 

34 Can Baró   22,2 58,3 39,7 

35 el Guinardó   27,7 67,4 28,4 

36 la Font d'en Fargues   19,9 29,7 60,7 

37 el Carmel   39 54,1 2,2 

38 la Teixonera   22,4 77,5 24,9 

39 Sant Genís dels Agudells   33,3 33,3 42 

40 Montbau   33 50,3 29,4 

41 la Vall d'Hebron   21,8 47,2 62,2 

42 la Clota   28,6 29,8 47,6 

43 Horta   32 29,4 38,6 

44 Vilapicina i la Torre Llobeta   17,1 94,7 23,4 

45 Porta   19,4 85,2 43 
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46 el Turó de la Peira   11,9 77,9 1,0 

47 Can Peguera   16,4 94,2 3 

48 la Guineueta   27,1 48,2 5,7 

49 Canyelles   32,5 48,6 5,4 

50 les Roquetes   35,1 54,3 1,2 

51 Verdun   19,8 62,7 1,5 

52 la Prosperitat   30,5 44,4 4,4 

53 la Trinitat Nova   36,4 54,5 2,0 

54 Torre Baró   27,3 46,1 1,2 

55 Ciutat Meridiana   56,9 43,1 0 

56 Vallbona   25,4 74,6 0,0 

57 la Trinitat Vella   43,8 52,2 4,0 

58 Baró de Viver   22,8 47,5 65,1 

59 el Bon Pastor   59,7 27,5 51,3 

60 Sant Andreu   48,6 21,3 72,5 

61 la Sagrera   22,2 43,8 56,8 

62 el Congrés i els Indians   17,1 62,9 73,3 

63 Navas   17,9 31,4 84,0 

64 el Camp de l'Arpa del Clot   20,8 42,9 86,1 

65 el Clot   21,8 29,5 79,1 

66 el Parc i la Llacuna del Poblenou   16,5 6,3 47,3 

67 la Vila Olímpica del Poblenou   22,4 1,1 69,6 

68 el Poblenou   40,7 4,4 29,2 

69 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   29,4 1,1 61,7 

70 el Besòs i el Maresme   47,8 40 71,9 

71 Provençals del Poblenou   22,1 9,0 63,8 

72 Sant Martí de Provençals   26,5 48,5 37,5 

73 la Verneda i la Pau   36 58,3 76,7 
Font: Servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 
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Percentatge habitatge - Pisos turístics 2017 

Barri Total Airbnb Total domicilis Percentatge 

2 el Barri Gòtic   1.566 6.537 24% 

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   1.580 10.154 15,6% 

7 la Dreta de l'Eixample   2.685 18.520 14,5% 

1 el Raval   2.073 17.090 12,1% 

3 la Barceloneta   645 6.911 9,3% 

11 el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   1.424 16.017 8,9% 

8 l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1.514 18.223 8,3% 

10 Sant Antoni   1.293 16.414 7,9% 

67 la Vila Olímpica del Poblenou   263 3.520 7,5% 

66 el Parc i la Llacuna del Poblenou   445 6.162 7,2% 

31 la Vila de Gràcia   1.574 22.743 6,9% 

6 la Sagrada Família   1.433 21.920 6,5% 

5 el Fort Pienc   829 12.838 6,5% 

15 Hostafrancs   403 6.624 6,1% 

68 el Poblenou   720 13.647 5,3% 

14 la Font de la Guatlla   217 4.286 5,1% 

9 la Nova Esquerra de l'Eixample   1.247 24.653 5,1% 

69 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   259 5.487 4,7% 

70 el Besòs i el Maresme   368 8.291 4,4% 

32 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   541 14.931 3,6% 

30 la Salut   195 5.391 3,6% 

64 el Camp de l'Arpa del Clot   517 16.318 3,2% 

22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   50 1.581 3,2% 

28 Vallcarca i els Penitents   204 6.463 3,2% 

12 la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   14 447 3,1% 

18 Sants   524 17.185 3% 

16 la Bordeta   214 7.536 2,8% 

26 Sant Gervasi - Galvany   484 18.683 2,6% 

17 Sants - Badal   250 9.929 2,5% 

27 el Putxet i el Farró   307 12.233 2,5% 

65 el Clot   260 10.774 2,4% 

20 la Maternitat i Sant Ramon   229 9.733 2,4% 

29 el Coll   67 3.093 2,2% 

33 el Baix Guinardó   234 10.829 2,2% 

34 Can Baró   81 3.804 2,1% 

71 Provençals del Poblenou   170 8.146 2,1% 

35 el Guinardó   294 15.340 1,9% 

19 les Corts   359 19.037 1,9% 

63 Navas   156 9.002 1,7% 

13 la Marina de Port   155 11.863 1,3% 

62 el Congrés i els Indians   77 5.916 1,3% 

39 Sant Genís dels Agudells   37 2.863 1,3% 

37 el Carmel   158 12.740 1,2% 

72 Sant Martí de Provençals   127 10.598 1,2% 

54 Torre Baró   11 941 1,2% 
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25 Sant Gervasi - la Bonanova   107 9.350 1,1% 

61 la Sagrera   134 11.776 1,1% 

38 la Teixonera   50 4.773 1,0% 

73 la Verneda i la Pau   111 11.452 1% 

40 Montbau   20 2.140 0,9% 

21 Pedralbes   38 4.234 0,9% 

36 la Font d'en Fargues   32 3.694 0,9% 

44 Vilapicina i la Torre Llobeta   90 10.482 0,9% 

56 Vallbona   4 477 0,8% 

23 Sarrià   73 8.904 0,8% 

46 el Turó de la Peira   47 6.183 0,8% 

45 Porta   75 10.163 0,7% 

24 les Tres Torres   41 5.593 0,7% 

51 Verdun   37 5.078 0,7% 

43 Horta   70 10.589 0,7% 

50 les Roquetes   36 5.904 0,6% 

53 la Trinitat Nova   14 2.863 0,5% 

60 Sant Andreu   113 23.550 0,5% 

55 Ciutat Meridiana   17 3.608 0,5% 

57 la Trinitat Vella   16 3.491 0,5% 

41 la Vall d'Hebron   10 2.352 0,4% 

59 el Bon Pastor   18 4.469 0,4% 

49 Canyelles   11 2.799 0,4% 

52 la Prosperitat   42 10.700 0,4% 

48 la Guineueta   24 6.193 0,4% 

47 Can Peguera   3 921 0,3% 

58 Baró de Viver   2 970 0,2% 

42 la Clota   0 264 0% 
Font: Servei d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

 

 




