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L'escalada 
dels llogúers 

Q
uè podem fer per resoldre la pu
jada dels lloguers de l'habitatge a 
Barcelona? Abans de formular 
propostes, que deixem per a un 
pròxim article, ens cal un dia

gnòstic real i sense apriorismes. El mercat 
de l'habitatge de lloguer i el de compra són 
enrealitatundesol i eLmercatdel'habitatge 
de Barcelona comprèn tots els municipis on 
arriba el metro. Els preus de lloguer en la 
mitjana de Barcelona vandisminuiiun 16% 
entre el 2009 iel2013 i han puj at un 23% en
tre el 2013 i el 2016. Ciutat Vellai l'Eixample 
van baixar tres punts menys que el conjunt 
de Barcelona durant la recessió i ara, amb la 
recuperació, superen el creixement de la 
mitjana de la ciutat Sant Martí i Gràcia ara 
també creixen per damunt de la mitjana de 
Barcelona i assoleixen la segona i la tercera 
posició, davant de l'Eixample. El gran aug
ment de preus a Ciutat Vella ja es va produir 
durant el període 2000-2008. Els preus 
dels lloguers també augmenten molt inten
sament als tres municipis del Besòs, on Sant 
Adrià acumula un creixement superior al 
de Barcelona fins al 2015. 

El rebot dels darrers anys dels preus del 
lloguer té molt a veure amb una recupera
ció de la demanda -sobretot de joves que 
havien retardat l'emancipació-vinculada li 
l'~ugment del nombre de llocs de treball i a 
la millora de les expectatives. La recupera
ció no és prou sòlida per abordar la compra i 
la demanda es concentra més intensament 
en el lloguer. L'enduriment de les condici
ons financeres de les entitats d'estalvi, tant 
per a la promoció de nO\lS habitatges com 
per a la compra, dificulta la creació d'obra 
nova i converteix en insolvents els joves 
amb feines precàries i/o mal pagades. 

Finalment, la creació d'un hub d'empre
nedoriai la creixent internacionalització de 
l'economia, de les universitats i els post-

A Barcelona, la inversió va a 
un parc immobiliari que ve 
de molt avall dins el context 
de les grans-capitals europees 

graus fan créixer la demanda d'allotjament 
de lloguer per part d'estudiants, emprene-
dors i directius estrangers. . 

En aquest context, tant fons d'inversió 
com petits i mitjans estalviadors estrangers 
que coneixen prou la ciutat s'aboquen a in
vertir en un parc immobiliari que parteix 
d'uns valors depreciats i moderats en el 
context de les grans capitals europees. Cer
quen unes rendibilitats que difícilment es 
troben en altres sectors i en altres indrets de 
l'EUropa occidental. Els fons d'inversió ja 
concentren més d'un terç de les adquisici
ons d'habitatge a Barcelona 

L'important increment del preu dels 116-
guers als mUnicipis dels Besòs deriva de 
l'escassetat d'obra nova -sobretot a Santa 
Coloma i Sant Adrià- i el seu paper de so
breeixidor de Barcelona Per la seva banda, 
l'intens creixement dels lloguers a Ciutat 
Vella des de l'any 2000 té molt a veure amb 
la millora de les condicions de vida del qis
tricte, la rehabilitació d'habitatges antics, la 
revaloració de la seva centralitat i els baixos 
preus inicials.' En aquest procés, sembla 
evident que la demanda turística i el home 
shdririgtenen un-impacteli.initaten el com~ 
port:arà.entg}obal deIS lloguers. 


