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1.Introducció 
 

La pandèmia de la covid-19 ha tingut un fort impacte en la dimensió residencial de les 

condicions de vida de la població. D’una banda, les mesures de confinament 

domiciliari imposades a l’inici de la pandèmia per controlar la propagació del SARS-

CoV-2 contribuïren a palesar la desigualtat de condicions d’habitabilitat que ofereix el 

parc d’habitatges de la ciutat de Barcelona. Aproximadament, un de cada cinc 

residents va valorar negativament el seu habitatge durant el confinament (Observatori 

Metropolità de l’Habitatge, 2020). Però, a més, per altra banda, la pandèmia també ha 

provocat una profunda crisi econòmica que ha afectat amb duresa a una part de les 

llars barcelonines, posant en risc la seva capacitat d’accés i de manteniment de 

l’habitatge (Cruz et al., 2020). Aquesta segona qüestió és sobre la qual se centra 

aquest estudi. 

Hi ha algunes dades per altres contextos que permeten intuir ja aquesta problemàtica. 

Segons l’enquesta de seguiment de l’impacte de la covid-19 del Parlament Europeu, 

de la qual s’han realitzat tres onades, a l’octubre de 2020 una de cada cinc persones a 

Espanya declarava haver tingut dificultats per pagar la renda del lloguer, les quotes 

hipotecàries o altres préstecs o rebuts, tot des de l’inici de la pandèmia; al juny del 

mateix any, aquesta problemàtica era senyalada només per una de cada set persones 

(European Parliament, 2020a, 2020b). Les dades que publicava el Centro de 

Investigaciones Sociológicas al novembre de 2020 encara eren més pessimistes, 

estimant que gairebé dos de cada cinc persones declaraven el seu neguit davant la 

impossibilitat de poder fer front al pagament de la hipoteca, el lloguer, préstecs o els 

subministraments (CIS, 2020). En tot cas, tot i que durant l’any 2020 hi ha hagut una 

recuperació dels llançaments practicats en domicilis i, per tant, de les persones 

desnonades, les xifres encara se situen a nivells baixos en comparació amb el mateix 

període de l’any 2019 (Consejo General del Poder Judicial, 2021). A Catalunya, s’ha 

passat dels 148 llançaments registrats al segon trimestre de 2020, als 2.294 del quart 

trimestre. Malgrat aquest increment, les xifres són excepcionalment baixes gràcies a 

les mesures de protecció de propietaris potencials (amb hipoteques pendents) i 

llogaters decretades pel govern central, a les que s’han d’afegir d’altres implementades 

pels governs català i municipals, així com la moratòria hipotecària sectorial aprovada 

per les entitats que formen part de l’Asociación Española de la Banca i la 

Confederación Española de Cajas de Ahorros. De fet, dels 12.446 llançaments 

executats al 2019 s’ha passat als 5.737 al 2020, una reducció substancial. Cal afegir 

que d’aquest conjunt de llançaments executats a Catalunya l’any 2020, el 73,4% s’han 

produït sobre població llogatera, que continua sent el segment de població amb major 

inseguretat residencial sobretot a les grans ciutats. 

No obstant, ara per ara, les fonts d’informació disponibles que permeten fer el 

seguiment de les crisi econòmica, social i residencial són escasses. Una de les 

principals, l’Enquesta de Condicions de Vida, ofereix dades amb un retard d’un o dos 

anys, depenent del indicadors, la qual cosa no permet actuar a les administracions 

públiques amb el coneixement i la rapidesa que exigeix una situació d’emergència com 

la provocada per la pandèmia. Les dificultats són encara majors quan el que es pretén 

és aportar evidència sobre la realitat municipal de Barcelona. Per superar aquestes 

mancances d’informació, en aquest estudi s’ha treballat amb les dades de les 
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estimacions d’ingressos que s’han realitzat des de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana 

de l’IERMB (Cruz et al., 2020). El mètode dissenyat permet simular la renda de les 

llars per l’any 2020 combinant dades d’enquesta i de registres administratius 

(Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, EPA i registres administratius 

del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre prestacions 

concedides). A partir d’aquestes estimacions s’ha pogut realitzar una primera 

aproximació sobre la càrrega que suposa per les llars les despeses de l’habitatge en el 

nou context pandèmic. 

L’informe s’organitza en tres apartats. El primer ofereix una panoràmica sobre 

l’evolució recent del sistema residencial barceloní, atenent als canvis en els règims de 

tinença, i les tendències de preus de l’habitatge, incloent l’any 2020. Un segon apartat 

es destina a analitzar l’esforç econòmic que han hagut de realitzar les llars per cobrir 

les despeses associades amb l’habitatge durant la pandèmia. Aquesta anàlisi 

contempla els antecedents previs a la pandèmia per tal d’observar l’evolució. Per últim, 

el tercer apartat es dedica a l’estudi dels efectes de la crisi econòmica generada per la 

pandèmia en les situacions més extremes d’exclusió residencial, considerades aquí 

d’emergència habitacional i que van de la pèrdua de l’habitatge a les diverses formes 

de sensellarisme. L’informe conclou amb un apartat adreçat a recollir les principals 

conclusions. 

 

  



6 
 

2.El sistema residencial a la ciutat de Barcelona 
 

2.1.Règims de tinença 

 

L’evolució recent del sistema residencial barceloní ha estat marcada per un creixement 

notable del lloguer privat com a forma de tinença de l’habitatge. Es tracta d’una 

tendència compartida amb d’altres ciutats espanyoles i europees, que, en el cas de 

Barcelona, es va iniciar durant les darreries de l’últim boom immobiliari (1997-2007). 

Aquesta tendència, es va intensificar durant la crisi financera de 2008 i ha continuat a 

l’alça durant el període post-crisi (2014-2019) (gràfic 1). A més, és probable que 

aquest darrer any (2020), davant la paralització de l’activitat turística durant la 

pandèmia, l’increment de llogaters s’hagi perllongat encara més, degut particularment 

al traspàs d’habitatges utilitzats com a allotjament turístics al mercat de lloguer 

residencial. En qualsevol cas, resulta evident que el model residencial del municipi de 

Barcelona s’està transformant a gran velocitat, deixant cada cop més difuminada 

l’hegemonia de l’habitatge en propietat que l’havia caracteritzat durant les darreres 

dècades.  

Gràfic 1. Règim de tinença de l’habitatge. Població de 18 i més anys. Barcelona, 
1990—2018-2019 

 
Font: IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, 1990-2000; Idescat i IERMB, Enquesta de 

condicions de vida i hàbits de la població, 2006 i 2011; IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions 

de vida, 2016-2017—2018-2019. 

Com es pot observar al gràfic 1, l’any 2018-2019, just abans de la pandèmia, la 

proporció de població que residia en habitatges de lloguer va arribar per primer cop en 

les darreres dècades a situar-se al mateix nivell de la que ho fa en habitatges de 

propietat sense pagaments pendents (40%). Des de l’any 2000, la població llogatera 

s’ha doblat a la ciutat, mentre que la davallada de població que resideix en habitatges 

de propietat ja pagats ha estat de més de 20 punts percentuals. En canvi, la població 

que viu en habitatges de propietat amb pagaments pendents (hipoteca) va augmentar 

durant el boom immobiliari (1997-2007), però, arrel de la crisi financera, s’ha mantingut 

al voltant del 17%. En definitiva, un dels aspectes més rellevants que s’albira a partir 

d’aquestes dades és que, en dues dècades, ha crescut de manera molt significativa la 
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proporció de població barcelonina que, d’una manera o d’una altra, ha de fer front a 

despeses de l’habitatge. Actualment, aquesta població arriba ja gairebé al 60% dels 

residents, quan l’any 2000 aquest percentatge era del 40%. 

Hi ha diferents factors que poden explicar aquest increment extraordinari del lloguer 

com a via d’accés a l’habitatge. En primer lloc, el fort increment dels preus de 

l’habitatge de compra que es va produir durant el boom immobiliari —totalment 

desconnectat de l’evolució dels salaris—, el qual va anar allunyant progressivament 

aquest bé de mercat de la capacitat adquisitiva de la majoria de llars barcelonines. A 

més, s’ha de tenir present que, en general, la situació econòmica de les llars no 

travessa un dels seus millors moments (Cruz et al., 2020). La desigualtat d’ingressos 

es manté enquistada a nivells elevats des de la Gran Recessió i el període de 

reactivació econòmica que es va obrir a partir del 2014 s’ha sustentat en gran part en 

la creació d’ocupació de baixa qualitat (Antón-Alonso i Porcel, 2019; Trullén, 208). La 

precarietat laboral s’ha estès, afectant especialment a la població jove en edat 

d’emancipar-se (Antón-Alonso i Porcel, 2019). A això s’ha d’afegir que les condicions 

d’accés als crèdits hipotecaris van canviar arrel de la crisi financera, essent ara més 

restrictius i, per tant, menys accessibles que durant el període del boom immobiliari. 

Tot aquest conjunt de factors està abocant cada cop a més població a viure de lloguer, 

amb un mercat que es troba actualment molt tensionat. 

 

2.2.L’evolució dels preus dels habitatges 

 
Els preus dels habitatges de compra-venda i de lloguer havien tingut una tendència 

clarament alcista durant el procés de reactivació econòmica que va seguir la Gran 

Recessió de 2008. Des de 2013, el preu dels habitatges de compra-venda nous i usats 

augmentà un 46,2% i un 54,4%, respectivament. Igualment, l’alça del preu de lloguer 

s’enfilà un 43,6% fins el 2019. La crisi econòmica i social esdevinguda arran de la 

pandèmia han tingut un nul o escàs efecte corrector en els alts preus de l’habitatge 

(gràfic 2). En el cas de l’habitatge de compra-venda, les operacions enregistrades 

durant el 2020 mostren que l’efecte ha estat el contrari. Si bé el preu de l’habitatge 

usat s’ha mantingut estable, els nous habitatges venuts ho han estat a preus superiors 

als registrats abans de la pandèmia, en concret, un 6% més respecte a la mitjana de 

2019. Aquesta alça pot ser el resultat d’una reducció de les operacions i la realització 

de les compra-vendes d’habitatges amb preus més elevats, aquelles que són 

accessibles per als estrats més solvents de la població o d’altres actors econòmics. El 

nombre de compra-vendes a Barcelona ha passat de 13.409 a 9.861, un 26,5% 

menys, xifres excepcionalment baixes semblants a les registrades entre 2013 (8.908 

operacions) i 2014 (10.606). 

En el cas dels nous contractes de lloguer, els preus de les rendes es mantenen 

propers als 1.000€ de mitjana. Durant la crisi pandèmica s’ha frenat la pujada de preus 

continuada que s’havia reiniciat el 2014, després del lapsus decreixent de la Gran 

Recessió de 2008. Hi ha hagut una baixada interanual de les rendes de lloguer de 

l’1,4%. Les baixades han estat més pronunciades si s’observa les dades per 

trimestres, amb una reducció intertrimestral en el quart trimestre del 4,1% i interanual 

del 5,7%.  
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Per explicar aquesta evolució cal considerar diversos factors. En primer lloc, hi ha 

hagut un augment de l’oferta de lloguer residencial provinent del lloguer turístic que, en 

temps de pandèmia i amb les restriccions de la mobilitat, ha deixat d’oferir rendiments 

als propietaris. Per altra banda, el nivell de solvència de la demanda també ha minvat 

com a conseqüència de l’actual crisi econòmica i la reducció dels ingressos per part 

d’una part significativa de les llars de la ciutat. Un altre element a tenir en compte és el 

de la regulació dels preus dels lloguers que la Generalitat va aprovar el setembre de 

20201 i que ha tingut un cert recorregut durant el quart trimestre de l’any. La continuïtat 

de la reducció de preus observada el 2020 dependrà en gran mesura de l’evolució dels 

condicionants esmentats. Caldrà veure, a més, com funciona el control de rendes en 

un context advers de millora econòmica, augment de la demanda solvent, recuperació 

de les pautes de mobilitat i reaparició dels lloguers turístics, tot acompanyat d’un 

restringit accés a l’habitatge en propietat com s’ha apuntat anteriorment.   

Gràfic 2. Preu mitjà dels habitatges de compra-venda i de lloguer. Euros per m2 i euros 
mensuals. Barcelona, 1997-2020 
 

Font: Generalitat de Catalunya, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 

 

 

  

                                                      
1
Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 

d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la 
protecció del dret a l’habitatge. 
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3.Pandèmia, impacte socioeconòmic i costos associats a l’habitatge 
 

3.1.L’economia de les llars i les despeses d’habitatge 

 

Els preus de l’oferta d’habitatge en un moment concret no es correspon amb els costos 

que en aquell moment està assumint la població que ja porta temps vivint al seu 

habitatge. Cal diferenciar aquests dos conceptes. Entre 2016 i 2019, els preus de 

l’habitatge de compra augmentaren un 21,4% per a les noves unitats, un 28,2% per als 

habitatges de segona mà i un 22,2% les rendes de lloguer (gràfic 2). Però, en canvi, 

l’augment de les despeses mitjanes mensuals associades a l’habitatge2 assumides per 

les llars barcelonines va ser molt més moderat, situant-se en un 4,3% (gràfic 3). A 

més, si s’analitza aquest cost per tipus de tinença, s’observa que aquest increment va 

afectar exclusivament als propietaris potencials. És a dir, a aquells amb hipoteques 

pendents de ser pagades, mentre que tant els propietaris reals (sense pagaments 

pendents), com els llogaters i els que viuen en habitatges cedits pagaven menys el 

2018-2019 que el 2016-2017 (amb reduccions del 2,6%, 2,7% i 7,5%, respectivament).  

Però, més enllà del nivell de les despeses d’habitatge, els principals indicadors que 

informen sobre l’esforç econòmic que realitzen les llars per cobrir aquests costos, 

s’han mantingut també estables durant aquest període pre-pandèmia: la proporció 

mitjana de renda destinada als costos de l’habitatge i la taxa de sobrecàrrega de 

despeses de l’habitatge que informa del percentatge de població que destina més del 

40% dels seus ingressos a cobrir aquestes despeses (gràfic 3). 

Gràfic 3. Proporció mitjana de la renda de les llars destinada a les despeses de 
l’habitatge (incloent amortitzacions d’hipoteques), taxa de sobrecàrrega de les 
despeses de l’habitatge (incloent amortitzacions d’hipoteques) i despeses mensuals de 
l’habitatge (incloent amortitzacions d’hipoteques). Total població. Barcelona, 2016-
2017―2018-2019 

 
Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2016-2017 —2018-2019. 

                                                      
2
 En aquest cas es comptabilitzen com a despeses de l'habitatge el rebut del lloguer o de l’hipoteca (interessos i 

amortitzacions) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances, taxes municipals, etc.). 
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La crisi desencadenada per la pandèmia de la covid-19, però, ha provocat un 

empitjorament en la relació entre la renda de les llars i les despeses destinades a 

l’habitatge. La reducció d’ingressos que ha patit una part important de les llars de la 

ciutat i el manteniment dels costos de l’habitatge ha significat que la proporció 

d’ingressos destinada a aquest fi passés del 26% al 29% de mitjana, una alça d’uns 3 

punts percentuals segons les estimacions realitzades (taula 1). No obstant, l’impacte 

de la crisi econòmica ha estat desigual, essent la infància, població jove, la d’origen 

estranger i els arrendataris, els col·lectius socials que més han vist incrementar el pes 

dels costos de l’habitatge en relació als seus ingressos. En aquest sentit, s’ha 

d’assenyalar la confluència entre la joventut i l’origen estranger amb l’habitatge de 

lloguer. Gairebé el 60% de la població jove és llogatera i el 88% de la població 

nascuda a l’estranger viu en aquest règim de tinença. 

Taula 1. Proporció mitjana de la renda de les llars destinada a les despeses 
d’habitatge (incloent amortitzacions d’hipoteques) segons grups d’edat, lloc de 
naixement i règims de tinença. Total població. Barcelona, 2018-2019―2020 

 
2018-2019 

2020 
(Escenari I) 

2020 
(Escenari II) 

Variació (punts 
percentuals) 

2018-2019‒2020 
(Escenari I) 

Variació (punts 
percentuals) 

2018-2019‒2020 
(Escenari II) 

Grup d'edat 
     

De 0 a 15 anys 31,2 34,0 34,6 2,9 3,4 

De 16 a 34 anys 30,2 34,5 34,8 4,2 4,5 

De 35 a 64 anys 26,6 29,5 29,5 3,0 2,9 

De 65 anys i més 16,3 16,6 16,7 0,2 0,4 

Lloc de naixement      

Espanya 18,9 20,4 20,9 1,5 1,9 

Resta del món 41,8 46,7 46,4 4,9 4,6 

Règim de tinença 
     

Propietat totalment pagada 9,6 10,2 10,3 0,6 0,7 

Propietat amb pagaments pendents 27,1 29,5 29,9 2,4 2,9 

Lloguer 40,5 45,2 45,3 4,7 4,7 

Cessió/altres 12,3 12,6 13,4 0,3 1,1 

Total 25,8 28,5 28,7 2,6 2,8 

Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2018-2019 — 2020; IERMB, 
Estimacions de renda escenari covid-19, 2020. 

Abans de la pandèmia, eren les llars amb població jove i infants les que havien de fer 

un major esforç econòmic per afrontar les despeses associades a l’habitatge. Això, 

amb la actual crisi pandèmica continua essent així, però és a les llars amb població 

jove on més ha crescut l’esforç per pagar l’habitatge. Segons les estimacions 

realitzades, la proporció mitjana de renda que aquesta població destina a cobrir les 

despeses de l’habitatge ha passat de representar un 30% a situar-se entorn al 35%. 

En canvi, el manteniment dels ingressos i la protecció que ofereix l’habitatge en 

propietat totalment pagat fa que la població gran no hagi experimentat canvis en la 

relació entre renda i despeses de l’habitatge. 

La situació de la població estrangera és encara més punyent. Mentre que els 

autòctons destinaven de mitjana l’any 2018-2019 un 19% dels seus ingressos a les 

despeses de l’habitatge, en el context de la pandèmia han passat a dedicar només 

entre 1,5 i 1,9 punts percentuals més. En canvi, la població estrangera dedicava ja 

més de dues cinquenes parts dels ingressos a l’habitatge abans de la pandèmica i ha 

vist créixer aquesta proporció en 5 punts percentuals durant l’any 2020. 
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Vista l’estreta relació entre població jove i sobretot població d’origen estranger amb el 

lloguer, cal esperar que entre la població que viu de lloguer la càrrega de despeses de 

l’habitatge sigui superior a la de la població que viu en propietat o a un habitatge cedit. 

Les dades confirmen aquesta hipòtesi. La població que resideix en lloguer ha vist 

augmentades les seves dificultats per fer front al pagament de l’habitatge en major 

mesura que la resta de població. Partint ja des d’una posició de clara desigualtat, en el 

context de crisi pandèmica la proporció de renda familiar destinada al pagament de 

l’habitatge ha arribat fins al 45% de mitjana, un increment de 4,7 punts percentuals. 

Les situacions més greus són les que presenta la població que destina més del 40% 

dels seus ingressos a les despeses de l’habitatge, ja que aquesta circumstància 

incrementa els riscos d’impagament i també de patir privació material (Sarasa et al. 

2018). Evidentment, la crisi pandèmica ha fet augmentar la població en aquesta 

situació. Si bé l’any 2018-2019, aquesta població constituïa el 18% dels residents al 

municipi de Barcelona, segons les estimacions realitzades l’any 2020 aquest 

percentatge se situaria entre un 22% i un 24% de la població barcelonina (taula 2). I, 

novament, són la població de menor edat, infants i joves, la població estrangera i la 

resident en habitatges de lloguer, els grups socials que pateixen aquesta sobrecàrrega 

de despeses de l’habitatge amb una freqüència més elevada (taula 2). 

Taula 2. Taxa de sobrecàrrega de les despeses fixes de les llars destinada a les 
despeses fixes d’habitatge (amb amortització) segons grups d’edat, lloc de naixement i 
règims de tinença. Total població. Barcelona, 2018-2019―2020 

 
2018-2019 Escenari I Escenari II 

Variació (punts 
percentuals) 

2018-2019‒2020 
(Escenari I) 

Variació (punts 
percentuals) 

2018-2019‒2020 
(Escenari II) 

Grup d'edat 
     

De 0 a 15 anys 24,1 29,2 35,9 5,1 11,8 

De 16 a 34 anys 24,6 30,1 31,7 5,5 7,2 

De 35 a 64 anys 18,1 23,0 24,5 4,9 6,3 

De 65 anys i més 6,5 6,7 6,9 0,2 0,3 

Lloc de naixement      

Espanya 8,8 11,2 12,4 2,4 3,6 

Resta del món 38,1 45,9 47,9 7,7 9,8 

Règim de tinença 
     

Propietat totalment pagada 1,4 2,0 2,2 0,6 0,8 

Propietat amb pagaments pendents 13,8 16,8 16,9 3,0 3,1 

Lloguer 35,3 43,2 47,7 7,9 12,3 

Cessió/altres 3,7 3,7 3,7 0,0 0,0 

Total 17,9 22,0 23,9 4,1 6,0 

Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2018-2019 — 2020; IERMB, 
Estimacions de renda escenari covid-19, 2020. 
 

 

3.2.L’habitatge com amplificador de la desigualtat social 

 
Abans de la crisi econòmica desencadenada per la pandèmia, les despeses de 

l’habitatge ja accentuaven la desigualtat de la capacitat econòmica de la població de 

Barcelona, un fenomen que ara, en el context de la pandèmia, ha anat a més. Això és 

el que es pot observar almenys amb els resultats de la simulació que recull la taula 1, 
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amb el càlcul del coeficient de Gini3 abans i després de restar a la renda de cada llar 

les despeses de l’habitatge. Durant els anys previs a la crisi pandèmica de 2020, de 

manera pràcticament constant, l’increment percentual de la desigualtat d’ingressos 

després de les despeses de l’habitatge se situava al voltant d’un 19%. Per exemple, el 

2018-2019, els valors del coeficient de Gini passaven del 0,340 a 0,405 (taula 1). En 

canvi, ara (2020), amb la irrupció de la pandèmia i segons les estimacions realitzades, 

l’impacte que tenen les despeses associades a l’habitatge entre les llars en termes de 

desigualtat socioeconòmica s’ha incrementat fins a un 21%. 

Taula 3. Coeficient de Gini abans i després de les despeses de l’habitatge. Total 
població. Barcelona, 2016-2017―2020 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
2020 

(Escenari I) 
2020 

(Escenari II) 

Abans de les despeses 0,334 0,338 0,340 0,348 0,351 

Després de les despeses 0,397 0,401 0,405 0,422 0,425 
Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2018-2019 — 2020; IERMB, 
Estimacions de renda escenari covid-19, 2020. 

La pandèmia i la crisi econòmica esdevinguda han empitjorat les condicions de vida i 

ha augmentat els nivells de pobresa a la ciutat de Barcelona. Les estimacions apunten 

a un increment de la taxa de pobresa moderada entorn els 5 punts percentuals, havent 

actualment una quarta part de la població de Barcelona en risc de pobresa (gràfic 4). 

El manteniment de l’habitatge en un context de pèrdua o disminució d’ingressos de les 

llars ha generat un increment de la pobresa induïda pel cost de l’habitatge. Aquest 

fenomen també s’ha agreujat amb la pandèmia, reduint encara més per a moltes llars 

els ingressos disponibles després dels costos associats a l’habitatge. Segons les 

estimacions realitzades, l’any 2020 la pobresa induïda pels costos de l’habitatge se 

situa al municipi de Barcelona entre el 42% i el 44%. Això vol dir que l’assumpció de 

les despeses de l’habitatge situa a dues cinquenes parts de la població barcelonina 

risc de pobresa. No obstant, el risc de pobresa induïda pels costos de l’habitatge 

afecta en major mesura als mateixos col·lectius que ja s’han assenyalat anteriorment: 

la població jove, la població d’origen migrant i els arrendataris.  

Per exemple, en cas de la població jove i la infància el risc de pobresa després de les 

despeses de l’habitatge se situa durant el 2020 entorn el 51% i el 54% (gràfic 4). 

L’impacte ha estat especialment greu entre la població jove d’entre 16 i 34 anys, la 

qual ha experimentat un increment de la pobresa induïda per l’habitatge de entre 8 i 

11,5 punts. Però, si l’afectació patida per la població menor de 35 anys és 

desproporcionada en termes comparatius, la situació que pateix la població estrangera 

és d’especial gravetat. Un cop descomptades les despeses de l’habitatge dels 

ingressos de la llar, al voltant del 75% de la població d’origen migrant se situa en risc 

de pobresa, mentre que entre la població autòctona aquet percentatge ronda el 30% 

(gràfic 5). Aquests resultats permeten intuir també l’elevat risc de no poder mantenir 

l’habitatge que presenta una part important de la població estrangera resident al 

municipi de Barcelona. Finalment, en el cas de la població que viu de lloguer també 

s’observa un impacte diferencial de la pobresa induïda per l’habitatge. Abans de la 

pandèmia, el risc de pobresa entre els llogaters era ja excepcionalment alt afectant a 

una tercera part d’aquesta població abans de les despeses, per augmentar en 25 

                                                      
3
 El coeficient de Gini és un indicador que mesura el grau de desigualtat de la distribució de renda. La seva puntuació 

se situa entre 0 (màxima igualtat) i 1 (màxima desigualtat). 
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punts un cop descomptades: gairebé dues terceres parts en risc de pobresa induïda 

per l’habitatge el 2018-2019 (gràfic 6). Amb la crisi de 2020, la pobresa abans i 

després dels costos de l’habitatge segueixen tenint una cara essencialment 

arrendatària. El risc de pobresa afecta al 43% d’aquest col·lectiu, 8 punts més que un 

any abans. Després del pagament de l’habitatge, el risc de pobresa s’enfilaria fins a 

una forquilla d’entre el 68,4% i el 71%. Aquest risc s’allunya molt de l’experimentat pel 

propietaris reals i potencials. Per als primers, el risc de pobresa induïda és del 20%, 

mentre que per als propietaris amb pagaments pendents està entre el 28% i el 32%. 

Gràfic 4. Taxa de risc de pobresa moderada (60%) ancorada abans i després de les 
despeses d’habitatge segons grups d’edat. Total població. Barcelona, 2018-
2019―2020 

 
Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2018-2019 — 2020; IERMB, 
Estimacions de renda escenari covid-19, 2020. 

Gràfic 5. Taxa de risc de pobresa moderada (60%) ancorada abans i després de les 
despeses d’habitatge segons lloc de naixement. Total població. Barcelona, 2018-
2019―2020 

 
Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2018-2019 — 2020; IERMB, 
Estimacions de renda escenari covid-19, 2020. 
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Gràfic 6. Taxa de risc de pobresa moderada (60%) ancorada abans i després de les 
despeses d’habitatge segons règim de tinença. Total població. Barcelona, 2018-
2019―2020 

 
Font: IERMB i Idescat, Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida, 2018-2019 — 2020; IERMB, 
Estimacions de renda escenari covid-19, 2020. 
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4.Emergència habitacional en temps de covid-19 
 

4.1.La contenció dels desnonaments durant el període de la pandèmia 
 

Les dificultats per al pagament de l’habitatge vistes en l’apartat anterior no s’han 

traduït, però en unes xifres elevades de pèrdua de l’habitatge. Segons les dades de 

llançaments del Consejo General del Poder Judicial, les mesures de contenció dels 

llançaments han evitat un impacte residencial major de la crisi econòmica. Les 

moratòries pel pagament de la hipoteca i del lloguer4, afegides a la suspensió dels 

desnonaments durant les diverses fases d’estat d’alarma decretades, han frenat el que 

podria haver estat una crisi de desnonaments sense precedents, tot i que tampoc els 

ha fet desaparèixer (gràfic 7). Els llançaments totals a Barcelona s’han reduït a la 

meitat entre 2019 i 2020, passant de 2.125 a 1.028. Ara bé, les dades mostren una 

major vulnerabilitat de la població que viu de lloguer. La reducció ha estat més 

important en els llançaments vinculats a hipoteques (66,3%) que en els subjectes a la 

llei d’arrendaments (47,2%). De fet, els llançaments hipotecaris han estat força 

escassos (59), en comparació amb gairebé el miler que s’han produït en habitatges de 

lloguer (904). El menor impacte de la crisi sobre els propietaris potencials està en línia 

amb les dades precedents i, per tant, no es pot explicar únicament per les 

circumstàncies particulars de la crisi pandèmica i la major protecció que les moratòries 

públiques i les sectorials puguin haver concedit als propietaris potencials. Les dades 

de llançaments iniciats durant el període de reactivació econòmica posterior a la Gran 

Recessió i fins a l’any pre-pandèmia (2014-2019), mostren una reducció més acusada 

en els llançaments hipotecaris (45,3%) que entre els arrendataris (38,2%).  

Gràfic 3. Llançaments iniciats i executats. Número d’expedients. Partit judicial de 
Barcelona, 2001-2020 

 
Font: Consejo General del Poder Judicial, Efecto de la Crisis en los órganos judiciales, 2001-2020. 

Per tant, la pandèmia no ha canviat una relació desigual, en la que al voltant del 80% 

dels llançaments ja afectaven a llogaters. Aquesta relació només es va veure alterada 

durant el període de la crisi financera de 2008, quan es va incrementar el pes dels 

desnonaments hipotecaris iniciats fins a un màxim del 28% el 2013, per posteriorment 

                                                      
4
 Entre les quals, cal considerar les dels habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les dels habitatges 

municipals de l’Ajuntament de Barcelona —en aquest cas, també les quotes hipotecàries dels habitatges de promoció 
pública en propietat—, així com els ajuts econòmics municipals per al pagament dels lloguers. 
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caure a les xifres prèvies, al voltant del 7% el 2019. Les dades sobre llançaments 

executats mostren una pauta similar. Però, no s’ha d’obviar que l’experiència indica 

que un cop acabats els períodes de moratòria hipotecària, i a l’espera del que pugui 

succeir amb la recuperació de l’activitat econòmica i l’ocupació, els desnonaments es 

podrien incrementar de manera substancial tal com va ocórrer amb la Gran Recessió 

(gràfic 8). A falta de dades del partit judicial de Barcelona, les dades de la província de 

Barcelona poden oferir una aproximació al que ha estat l’evolució de les execucions 

hipotecàries presentades als jutjats de primera instància. Durant els quatre trimestres 

de 2020, les execucions s’han incrementat en taxa interanual a raó d’un 4,8%, 19,6%, 

26,1% i 36,9%, en total un 22,3% entre 2019 i 2020, després de la caiguda del 30% 

que s’han havia produït entre 2018 i 2019. La tendència ascendent obliga a estar 

atents a l’evolució durant el 2021, especialment quan finalitzin les mesures protectores 

si aquestes no són renovades. 

Gràfic 4. Llançaments iniciats. Número d’expedients. Partit judicial de Barcelona, 2001-
2019 (2008=100) 

 
Font: Consejo General del Poder Judicial, Efecto de la Crisis en los órganos judiciales, 2001-2020. 

 

4.2.Crisi pandèmica i sensellarisme 
 

L’impacte de la crisi pandèmica també s’ha materialitzat en un creixement del 

sensellarisme. Tanmateix, una primera aproximació a les dades de persones 

pernoctant al carrer poden oferir una imatge diferent. Entre febrer i desembre de 2020, 

el nombre de persones sense sostre en situació de carrer es va reduir fins un 10,5% 

(113 persones menys) (gràfic 9). L’estat d’alarma va provocar un descens encara molt 

més acusat entre els mesos de març i abril (150 persones menys), degut a les 

mesures de protecció habilitades per l’Ajuntament de Barcelona.  

Són precisament aquestes mesures les que permeten copsar l’impacte de la crisi 

econòmica i social generades per la pandèmia. Així, un primer indicador revelador de 

la dimensió de d’aquest impacte és l’increment de la despesa municipal dedicada a 

sufragar ajuts econòmics destinats a l’habitatge. Des de els serveis socials de 

l’Ajuntament de Barcelona s’ha incrementat aquesta despesa en un 126%, passant de 
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cobrir despeses d’allotjament com ara el pagament de les rendes de lloguer 

(Ajuntament de Barcelona, 2021). A aquest respecte, i tal com apuntava Albert Sales 

(2020), el nombre de persones sense llar s’hauria incrementat durant les primers 

mesos de la pandèmia en un numero indeterminat, però de manera significativa, ja que 

l’Ajuntament de Barcelona va habilitar més de 700 places d’allotjament per a persones 

sense sostre que es trobaven en situació de carrer, però que incloïen també població 

desallotjada per no poder pagar habitacions de relloguer, expulsades per la situació de 

confinament o que provenien d’altres municipis, entre d’altres situacions.  

Gràfic 5. Persones pernoctant al carrer. Barcelona, febrer-desembre (2020) 

 
Font: Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic, Ajuntament de Barcelona. 

Entre març i novembre de 2020 els equipaments d’emergència habilitats per 

l’Ajuntament de Barcelona van atendre prop de 1.500 persones, un 45% de les quals 

no provenien de situacions de carrer, el 85% eren homes, el 63% no tenia cap vincle 

previ amb entitats o serveis socials i el 68% eren de nacionalitat estrangera, la seva 

majoria extracomunitària, fonamentalment de Llatinoamèrica i del Magreb, i el 31% es 

trobaven en situació d’irregularitat administrativa (Ribera-Almandoz et al., 2021).  

Relacionat amb l’impacte diferencial del sensellarisme en funció de l’origen, el Servei 

d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) i d’altres entitats també han 

detectat que el problema de l’habitatge s’ha agreujat entre la població d’origen migrant. 

L’assessorament jurídic ha estat desplaçat per les necessitats materials bàsiques, 

entre elles l’habitatge, passant a representar el 70% de les demandes dels usuaris del 

SAIER (Ribera-Almandoz et al., 2021).  

  

1.077 1.058

908 921

996
1.026

1.012 1.009 982 981 964

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

N
º 
p

e
rs

o
n
e
s 

p
e
rn

o
ct

a
n
t a

l c
a
rr

e
r



18 
 

5.Conclusions 
 

El present informe ofereix una aproximació a les problemàtiques socioeconòmiques 

vinculades amb l’habitatge desencadenades al municipi de Barcelona arrel de la 

pandèmia de la covid-19. S’ha destinat una primera secció a explicar l’evolució dels 

principals trets distintius del sistema residencial barceloní, amb un creixement 

sostingut del lloguer des de principis de segle que actualment representa la forma de 

tinença del 40% de la població de la ciutat. A més, també s’observa una tendència a 

l’alça dels preus durant les darreres dècades, tant en els habitatges de lloguer com de 

compra-venda. Això no obstant, durant l’última part de l’any 2020, els preus de lloguer 

han frenat el seu ascens, motivat per una major oferta i una menor demanda, 

fonamentalment. També s’ha de tenir present en aquest sentit l’efecte que hagi pogut 

tenir la regulació de rendes de lloguer activada per la Generalitat de Catalunya en la 

segona meitat de l’any, tot i que per tal de copsar de manera més acurada aquest 

efecte caldrà analitzar-lo en un context més normalitzat, quan se superi plenament la 

pandèmia. 

En la segona secció de l’informe s’ha analitzat l’impacte de l’habitatge sobre la 

economia de les llars en temps de pandèmia. Evidentment, la crisi econòmica ha 

afeblit els ingressos de les llars, la qual cosa ha fet augmentar el pes relatiu dels 

costos de l’habitatge, especialment entre els col·lectius més afectats, com ara la 

població jove, la població d’origen migrant i la població arrendatària. Això ha fet també 

que l’habitatge hagi intensificat en el context de la pandèmia el seu paper com a 

mecanisme amplifacador de la desigualtat socioeconòmica entre les llars barcelonines.  

L’emergència habitacional ocasionada per la incapacitat d’un nombre significatiu de 

llars per fer front a les despeses de l’habitatge és un dels reptes més importants a curt 

termini per al municipi. Tal com s’ha mostrat en la tercera secció de l’informe, l’escut 

social ha mitigat fins ara l’impacte de la pandèmia, evitant desnonaments que 

s’haguessin materialitzat sense aquesta protecció habilitada per les administracions 

públiques. Ara bé, cal afegir que els desnonaments no s’han aturat completament, 

havent població que malgrat l’excepcionalitat pandèmica i les accions protectores 

implementades durant el 2020 ha estat expulsada de la seva llar. A més, caldrà estar 

atents a quina situació es configurarà amb l’aixecament d’aquestes mesures, sobretot 

si aquesta es produeix en un context on encara no hi hagi una recuperació plena de 

l’activitat econòmica. 

Els resultats recollits en aquest informe, per tant, assenyalen la necessitat d’atenció 

que precisa la dificultat que representa per a moltes llars de la ciutat el propi 

manteniment de l’habitatge, especialment per la població que resideix en habitatges de 

lloguer, una situació que s’ha agreujat encara més amb la crisi pandèmica. L’habitatge 

continua essent, doncs, una de les principals problemàtiques en el municipi de 

Barcelona, afectant cada cop a més persones i generant un impacte molt important 

sobre les condicions de vida d’aquesta població.  
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Annex estadístic 
 

Taula A1. Fonts de dades i paràmetres de la simulació de rendes 

Referència Valor 

Territori Barcelona 

n 2.514 individus 

Base de dades de rendes EMCV 2018-2019 

Referència temporal EPA 3r trimestre, 2020 (s’utilitzen les dades dels tres trimestres) 

Referència temporal ERTO/IMV Octubre 2020 (s’utilitzen les dades acumulades fins a aquesta data) 

  

 Escenari I Escenari II 

Població aturada 

Persones que, no havent treballat 

durant la setmana de referència, 

estaven disponibles i volien fer-ho, 

i van buscar feina. 

Persones que, no havent 

treballat durant la setmana de 

referència, estaven disponibles i 

volien fer-ho. 

Taxa d’atur projectada* 12,14% 14,97% 

Proporció d’aturats amb prestació 29,6% 28,4% 

Població afectada per ERTO 

(màxim) 
28,3% 28,3% 

Població beneficiària de l’IMV sobre 

la població elegible 
7,8% 7,8% 

Nombre d’iteracions simulació 100.000 100.000 

* Nota: es correspon amb la taxa d’atur mitjana dels 3 trimestres de 2020 de l’EPA per a la província de Barcelona. 
Font: elaboració pròpia. 
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