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introducció
Actualment, aproximadament el 28% de la població Valenciana viu de lloguer1. Això implica a més de
220.000 persones que habiten en aquest règim a la
ciutat. València mai s’ha caracteritzat per una elevada proporció de lloguer, però la tendència creixent en
aquests últims anys és inqüestionable (tal com ocorre
en les altres grans ciutats espanyoles).
Si bé la generalització del lloguer com a forma recidencial pot suposar diversos avantatges, aquest fenomen ha anat fortament lligat a la precarització de
bona part de la població. Per posar un exemple, hui
dia el 80% dels desnonaments de la ciutat són en règim de lloguer2. A la nostra ciutat es desnona a quasi
mil llars inquilines a l’any.
A partir d’aquesta situació, considerem necessari
aprofundir en les problemàtiques de lloguer a la ciutat de València. Aquest és l’objecte principal de la investigació els resultats de la qual resumeix el present
document.

resum
metodològic
L’estudi que ací tractem parteix d’una enquesta realitzada a 371 llars inquilines de la ciutat de València (amb
la mostra estratificada per cohorts d’edat). Aquesta es
va realitzar majoritàriament a través d’un formulari
online, promocionat per xarxes socials. No obstant
això, una altra part dels qüestionaris va ser passada
“a peu de carrer”, sobretot per a arribar a zones de la
ciutat que estaven tenint poca representativitat (donat el caràcter digital) o per a poder arribar als grups
d’edat més avançada. El qüestionari es va dissenyar
ad hoc, contenia 59 preguntes (la majoria de resposta
tancada) i tenia una duració aproximada de 15 minuts.

L’informe complet es pot consultar en http://labarana.org/wp-content/uploads/informe_completo.pdf

Aquesta metodologia ha permés uns resultats operatius, però també ha implicat una sèrie de biaixos dels
Aquest treball busca un equilibri entre el rigor analític quals som molt conscients. Principalment, s’hi ha soi l’operativitat més pragmàtica. Sabem que només si brerepresentat a la població de major nivell formatiu,
s’entenen les problemàtiques en la seua complexitat i s’ha obtingut un nombre de respostes molt desigual
es poden dissenyar i executar solucions adequades i entre uns districtes de la ciutat i uns altres. Açò s’ha
operatives. Però de poc val investigar una realitat si tingut en compte a l’hora d’analitzar els resultats.
després no s’aprofita el coneixement adquirit per a
actuar sobre la mateixa.
L’anàlisi de resultats que es resumeix en les següents
pàgines ha sigut realitzat mitjançant l’ús de tota clasA més, l’estudi s’enquadra dins un projecte d’innova- se de dades secundàries les fonts de les quals es reció en el qual la nostra cooperativa està treballant. La ferenciaran a mesura que s’exposen.
Barana* és una iniciativa pilot que pretén generar una
entitat col·lectiva per a millorar l’estabilitat de l’habitatge i l’accés dels i les inquilines de la ciutat de València.
Com s’observarà, l’última part d’aquest informe, tracta
sobre les valoracions que un projecte com aquest, i
els seus possibles serveis derivats, provoquen en la
població enquestada.
*Més informació sobre el projecte disponible a:
www.labarana.org
1 https://cutt.ly/estadisticahabitatge
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https://cutt.ly/efectocrisis
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resultats de l’estudi
1. perfil personal
El lloguer a València és un règim majoritàriament jove i de caràcter transicional, tot i que
en els últims anys s’ha incrementat la proporció de persones de major edat que viuen en
aquest règim (en part per la generalització de la precarietat econòmica i pels qui veuen el
lloguer com a forma desitjable d’habitatge).
Si atenem a l’edat de les persones, l’inquilinat valencià mostra la següent distribució:

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de població de 2011 i l’enquesta de condicions de vida de 2018

Segons país d’origen, la majoria de persones inquilines són d’origen espanyol (84%), encara que la proporció de les d’origen estranger és major que la d’altres règims (la població
estrangera a València representa un 12.8%3, front a aquest 16% en règim de lloguer).
Pel que fa a l’ocupació laboral obtenim la següent distribució:

Font: enquesta pròpia

La majoria de l’inquilinat enquestat té treball (46% a temps complet, 16% a temps parcial i
7% esporàdic), però un rellevant 14% es troba en situació de desocupació (més endavant
s’aprofundirà en aquesta qüestió).
En relació amb el nivell d’estudis, com ja comentàvem a la metodologia, que existeix un
important biaix en els resultats obtinguts; ja que les persones amb estudis universitaris es
troben àmpliament sobrerepresentades (65%, i no tenim indicis per a pensar que el lloguer siga una forma de tinença especialment copada per persones de formació superior).

3

Dada extreta del Padró Municipal de 2019.
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2. tipologia de la unitat
de convivència
Quant al nombre de persones per llar, la distribució en les llars de lloguer és molt similar
a la trobada en les llars valencianes en general. Podem observar-ho en la següent gràfica:

Font: enquesta pròpia i Baròmetre municipal d’opinió ciutadana de març de 2020

Veiem una preponderància de les llars de 2 persones (39%), seguits dels de 3 i 4. Les
unipersonals tenen també bastant rellevància. De mitjana, viuen 2,64 persones en els
habitatges llogats de València. La variable que més influeix en aquesta grandària de la
llar és la dels ingressos: a mesura que augmenta el nivell d’ingressos, les llars són menys
nombroses (mitjana de 2,8 per a la meitat de la mostra que menys ingressa, i de 2,3  per
a la que més).
En relació amb la composició de les llars trobem bastant diversitat, que es reflecteix en la
següent gràfica:

Font: enquesta pròpia i Baròmetre municipal d’opinió ciutadana de març de 2020

Observem que el 26% són parella o matrimoni sense fills en casa, 27% seria la suma
de les diferents modalitats familiars i un altre 27% sumarien les llars compostes per
amics o companys de pis (una tipologia
de llar molt poc freqüent en altres formes
d’habitatge). És interessant remarcar que,
en el 91% de les famílies monoparentals,
la persona a càrrec és la mare, per la qual
cosa considerem més adequat anomenar-les “monomarentals”.

D’altra banda, la distribució i la mitjana de
menors per llar que trobem en els habitatges llogats sí que és dràsticament diferent
del total de la ciutat de València, ja que la
gran majoria de les llars enquestades no
contenen cap persona menor d’edat (79%).
El mateix succeeix amb la presència de persones dependents. El règim de lloguer concentra, per tant, una proporció substancialment més baixa d’individus no autònoms.
5

3. ingressos de la unitat
de convivència
3.1. renda de la llar
Observem ara el nivell d’ingressos mensual de la mostra:

Font: enquesta pròpia

Trobem bastant dispersió, tot i que més de la meitat de la mostra (50.7%) se situa en una
franja d’ingressos que podríem definir com a “baixa” (entre 600€ i 1800€ mensuals entre
tots els membres). Més enllà, un 10.8% mostren una manca més directa, amb ingressos
de menys de 600€ al mes. De mitjana les llars en règim de lloguer ingressen 1660€, una
xifra molt de menor a la mitjana per llar a València, que en 2017 es trobava en 2621€4.
Un major nivell de desocupació, unes proporcions rellevants de treball temporal o esporàdic i uns sous en la seua majoria baixos expliquen aquesta gran diferència. La precarietat de l’inquilinat valencià es relaciona amb la seua joventut mitjana, però en absolut es
pot atribuir només a açò la seua problemàtica econòmica.

4

Dades extretes de l’INE 2017 (https://cutt.ly/rentamedia), no disposa de dades més actualitzades.
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3.2. diferències d’ingressos
segons perfils

Pel que fa a la quantitat de persones que formen la unitat de convivència, les llars de grandària intermèdia són les que més ingressen. Les més xicotetes ingressen menys, la qual
cosa resulta relativament normal (menys fonts d’ingressos); però les més grans ingressen
menys que aquestes, revelant una relació clara i preocupant entre pobresa i llars llogades
nombroses (les de 5 ingressen sols 319€ per persona i les de 6 o més, únicament 168€).
Veiem els ingressos per individu en la següent gràfica:

Font: enquesta pròpia

Quant a l’edat, les llars més joves que viuen
de lloguer no es diferencien massa en ingressos mitjans a la població general de
les seues edats, però a mesura que avança
l’edat, les diferències augmenten (sembla
un indicador de què molta de la població
de major edat que viu en aquest règim ho
fan perquè manquen dels mitjans econòmics per a accedir a la propietat). En relació
Si tractem els ingressos en funció de la al nivell d’estudis, resulta que a major forvariable país d’origen, comprovem que les mació, més mitjana d’ingressos s’atribueix.
persones estrangeres inquilines tenen uns
ingressos mitjans un 21% menors que les Per tant, dins de l’inquilinat valencià, seran les llars familiars nombroses, d’origen
espanyoles.
estranger, feminitzades, d’edat avançada i
Segons gènere, si comparem les mitjanes formació acadèmica baixa les que més vulde dones que viuen soles i homes que nerabilitat econòmica concentren.
viuen sols aquests últims ingressen un 27%
més.
Si mesurem ara els ingressos per tipologia
de la unitat de convivència, trobem una
gran diferència entre els tres grups que ingressen més (llars formades per amics/es
i companys/es, les parelles sense fills i les
famílies biparentals) i la resta, trobant-se en
l’altre extrem les famílies monomarentals i
les famílies extenses.
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3.3. subvencions públiques
d’habitatge

La majoria de les llars en règim de lloguer
(85%) no ha rebut cap prestació econòmica que els ajude a pagar l’habitatge en l’últim any. Però un important 15% sí que n’ha
rebut.
En global, la mitjana de diners rebuda a
l’any per les llars beneficiàries és de 1063€.
Si dividim aquesta xifra per tota la mostra,
tindrem, com a indicador, que el total de les
llars valencianes de lloguer reben anualment de mitjana 163€ de diners públics
destinats a pagar l’habitatge.
Aquestes ajudes procedeixen tant de subvencions específiques per al lloguer de la
Generalitat Valenciana o l’Ajuntament, com
de subvencions més genèriques que serveixen per a costejar les rendes de lloguer a
les llars inquilins demandants. Així, podem
estimar que l’inquilinat valencià està rebent
uns 14 milions d’euros a l’any en ajudes públiques relacionades amb el pagament del
lloguer (procedents de diferents administracions). Quantitat important que podem
contrastar amb el pressupost de l’Ajuntament per a accés a habitatge, que no arriba
als 9 milions5.

5

https://cutt.ly/pressupost2019
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4. característiques de
l’habitatge llogat
4.1. preu de la renda
i subministraments

En la següent gràfica observem la distribució per franges de les rendes de lloguer de la  
mostra:

Font: enquesta pròpia

Podem esmentar alguns factors que influeixen sobre aquest preu. Com pot semblar obvi, els habitatges més grans són normalment més cars que els xicotets. També
resulta comprensible que les unitats de
convivència amb menys ingressos busquen
(o es poden permetre) lloguers més barats.
La localització de l’habitatge també és una
Si tenim en compte que les rendes que pa- altra variable de pes, amb els districtes de
guen les persones enquestades correspo- Pla del Reial, Algirós, Poblats Marítims i Benen a habitatges que es van llogar en algun nimaclet com els més cars.
moment anterior (normalment diversos
anys), és entenible que la xifra siga menor, Al marge de les rendes de lloguer, les llars
ja que el preu del lloguer s’està incremen- de persones inquilines també han de fer
tant de manera molt ràpida a aquesta ciutat front a uns importants costos mensuals
(segons dades del portal Fotocasa, el preu en subministraments com l’aigua, la llum
del lloguer a la ciutat de València s’ha en- o el gas. La mitjana per llar de pagament
carit un 44% des de gener de 2015, encara mensual en aquests subministraments és
que els preus semblen haver-se estabilitzat de 107€. Aquest fet, sumat a la mitjana de
des de l’esclat de la crisi de la COVID-19).
la renda de lloguer, suposa uns costos mitjans de 625€ al mes.
Veiem com la majoria dels enquestats (un
24,6%) paguen entre 400 i 500€ al mes,
seguits molt de prop pels que paguen 500600€ (22,6%) o 300-400€ (18,5%). De mitjana de lloguer mensual obtenim 518€,
preu inferior al que trobem actualment en
diversos portals immobiliaris.

9

4.2. proporció d’ingressos
destinats al lloguer

Com que partim d’aquesta xifra de 625€ mensuals de cost en habitatge i si recordem els
ingressos mitjans de les llars inquilines (1661€), aquestes llars valencianes en règim de
lloguer destinen una mitjana del 37,6% dels seus ingressos als costos del seu habitatge.
Sembla una xifra elevada donat que entitats com Amnistia Internacional, la PAH o l’Eurostat parlen de sobrecàrrega en habitatge quan la proporció d’ingressos gastats en aquesta
se situa entre el 30 o el 40% (varia segons cada font).
Però podem aprofundir un poc més en els resultats. La següent gràfica presenta la mostra dividida per percentatge d’ingressos gastats en habitatge:

Font: enquesta pròpia

La majoria (42,1%) de llars enquestades destinen entre un 21 i un 40% dels seus ingressos
als costos de l’habitatge. I només un 10% de les unitats de convivència gasten menys del
20% en habitatge.
El 22% de les llars gasten entre un 41 i un 60%. Quantitats que deixen poc marge per
a altres costos i possibles imprevistos. Més preocupant fins i tot serà la situació de les
unitats de convivència que gasten del 61 al 80% (un 11% del total). Però sobretot, resulta
preocupant la situació d’aquelles que destinen més del 80% dels seus ingressos a l’habitatge (un altíssim 14% del total). Parlem ací de gent que viu en una situació residencial
pràcticament insostenible.
D’aquesta manera, tenim la molt preocupant dada que quasi la meitat d’aquestes llars
experimenten en cert grau una “sobrecàrrega” en habitatge.
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4.3. propietat dels
habitatges llogats

En la següent gràfica observem l’estructura de la propietat de les vivendes en règim de
lloguer a la ciutat de València:

Font: enquesta pròpia

La majoria (69%) dels habitatges de lloguer a València són propietat de “xicotets propietaris” i un quart d’aquests casos compta amb una empresa immobiliària que fa d’intermediària. Els habitatges en règim de lloguer de “propietaris particulars amb diversos
immobles de lloguer” representen el 24%, mentre que els habitatges que són titularitat
d’entitats o empreses privades signifiquen el 7%.
La propietat pública és molt minoritària en el nostre territori, i només l’1% d’aquests habitatges llogats serien de titularitat de les administracions.

4.4. contracte
La gran majoria (un 92%) de les llars valencianes en règim de lloguer sí que compta
amb un contracte escrit. Només un 8% manca d’aquest document contractual. Aquesta
absència de contracte es dóna amb més freqüència en la franja d’habitatges més barats.
Cal aclarir que, encara que no existisca físicament aquest document signat, la relació entre les persones propietàries i inquilines s’atindrà a l’estipulat en la vigent Llei d’Arrendaments Urbans. No obstant això, l’absència d’aquest contracte podria suposar una major
vulnerabilitat de les persones inquilines en algunes circumstàncies.
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4.5. grandària
En la següent gràfica podem apreciar la grandària dels habitatges de la mostra:

Font: enquesta pròpia

Trobem ací una dispersió considerable, tot i que la majoria de cases en règim de lloguer
a València tenen entre 61 i 90m². En conjunt, obtenim una grandària mitjana de 81m²,
menor al dels habitatges a València (91m²)6.
D’altra banda, es dóna un relatiu bon ajust entre el nombre de persones que formen la llar
i la grandària de l’habitatge (cosa que ocorre en menor mesura si comptabilitzem el parc
general de la ciutat: amb un 22% d’infrautilització com el 8% de sobreutilització)7.
En aquesta mostra tenim 14% d’infrautilització i 5% de sobreutilització, la qual cosa sembla indicar que el lloguer implica un millor grau d’adequació en aquest sentit que altres
règims de tinença.

6 https://cutt.ly/indicesalquiler
7 Dades del cens de població i habitatge de l’INE de 2011.
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5. satisfacció
i problemàtiques
5.1. grau de satisfacció
i raons al·legades
Amb la següent gràfica veiem com les persones de la mostra es posicionaven subjectivament quant a la seua satisfacció residencial:

Font: enquesta pròpia

Les raons de satisfacció més al·legades tenen a veure amb la “bona zona”,   el “bon
estat” de l’habitatge, la bona relació amb la
persona propietària o la bona convivència
en general. Unes altres tenen a veure amb
el preu, encara que la majoria de les persones que l’esmenten ho relacionen amb
la possibilitat que fora més car donats els
preus generals. Per tant, aquestes opinions,
que en principi són positives, se sustenten
principalment en una crítica a la situació
Existeixen certs factors que condicionen general de preus elevats.
poderosament aquestes distribucions. Les
persones amb treball valoren la seua situa- Per altra part, la majoria de raons d’insació molt millor que les aturades, i les llars tisfacció tenen a veure amb els preus eleamb més ingressos estan més satisfets que vats. Encara que també amb el mal estat
els que en tenen menys. Les llars d’“amics/ de l’habitatge, amb una mala relació amb la
es” com les de “parella sense fills/es” re- persona o entitat propietària. En aquestes i
sulten els més satisfets, amb mitjanes que altres problemàtiques ens detindrem en els
ronden el 3,2, i les famílies amb fills/es que següents apartats.
viuen de lloguer semblen ser les llars més
descontentes.
La majoria de les persones enquestades
valoren com a “moderada” la seua situació
general de lloguer. També bastants la valoren com a “bona” o “mediocre”. Són menys,
encara que rellevants, els que la qualifiquen
de “molt bona”, “dolenta”, o “molt dolenta”.
Així, la satisfacció sembla ser bastant diversa, encara que obtenim una mitjana que
estaria un poc per davall de “moderada”
(2,85 sobre 5).
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5.2. profundització en
l’increment de les rendes de lloguer

Per a observar aquest increment, preguntàrem a les persones enquestades si en els
últims cinc anys havien experimentat alguna pujada en els preus del seu lloguer. A
més de la meitat de les llars (55%) sí que els
han pujat el preu en aquest marge temporal. Amb açò comprovem que l’encariment
dels preus de lloguer ha afectat d’una manera o altra a la majoria de llars inquilines
de la nostra ciutat.

Encara que els increments són generalitzats, algunes zones s’han encarit especialment, com els districtes d’Algirós, l’Eixample, Poblats Marítims, Benimaclet, Ciutat
Vella i Extramurs, on la proporció de llars
que han experimentat una pujada de preu
envolta o supera el 60%.

Podem estudiar, però, més a fons la forma en què es produeixen aquests increments
de la renda de lloguer i les seues repercussions per a les llars. La següent gràfica així ho
resumeix:

Font: enquesta pròpia

Aproximadament la meitat de les pujades de lloguer resulten “assumibles”, però un 15%
de la mostra ha experimentat pujades que “suposen un esforç”. Per a un 6% l’increment
del lloguer els “dificultaria arribar a fi de mes” i per a l’últim 5% hauria “suposat una expulsió de l’habitatge o ho faria prompte”. Quasi la meitat dels increments es produeixen en
acabar el contracte de lloguer, i aquests són els que impliquen la majoria de les situacions
de risc de pèrdua de l’habitatge.

14

5.3. profundització sobre
els impagaments de lloguer
En estreta relació amb les pujades de lloguer, però també determinat per altres factors,
en aquesta enquesta hem detectat un considerable nombre d’unitats de convivència
que havien incorregut en impagaments en l’última temporada. Analitzem ara, per tant,
la quantitat de llars que han tingut dificultats per a pagar la seua renda del lloguer en
aquests últims cinc anys:

Font: enquesta pròpia

Si bé el 51% de les unitats de convivència
enquestades assegura “no” haver tingut
problemes per a costejar les despeses relatives al lloguer, un molt rellevant 49% sí
que els ha experimentats en algun grau: el
32% ha tingut dificultats per a pagar, però
sense incórrer en retards, el 12% sí que
s’hauria retardat i per a l’últim 5% ha sigut
impossible pagar alguna mensualitat.

relacionades amb la precarietat econòmica pròpia, com la pèrdua d’un o diverses
ocupacions en la llar, la reducció d’una altra
mena d’ingressos o l’escassetat d’ingressos
prolongada.

Sembla, per tant, que, sota aquesta important proporció de dificultats per a pagar,
subjau, afegit a l’acusat increment del preu
de lloguer, un problema més profund de
Com pot semblar obvi, a menys ingressos precarietat econòmica.
té una llar, més dificultats per a pagar es
produiran. Pràcticament el 70% de les llars Cal aclarir que el panorama ací dibuixat
més pobres tindrien dificultats per a pagar correspon a la situació de la ciutat prèvia a
els costos del seu habitatge en règim de la crisi de la COVID-19. Aquesta pandèmia
lloguer. Aquestes dificultats s’acumulen en i les seues conseqüències han disminuït
major proporció en les llars amb aturats, en considerablement els ingressos de moltes
les d’origen estranger i en les de menor ni- unitats de convivència, i per tant han augvell formatiu.
mentat les dificultats per a pagar el lloguer
de moltes d’elles. El període posterior a
Si bé un 27% de les llars que han tingut aquesta crisi sanitària i econòmica es preproblemes amb les despeses del lloguer senta especialment complicat per als perindiquen que el motiu hauria sigut l’incre- fils vulnerables que viuen de lloguer, impliment dels preus, un 89% assenyalen raons cant greus riscos de perdre l’habitatge.
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5.4. profundització en les
problemàtiques
de no renovació
La incertesa davant la possible no renovació, o la certesa que aquesta no s’anava a
produir, era un altre dels motius de descontentament més esmentats. Al voltant d’un
20% de les llars de lloguer a València han
hagut d’abandonar el seu habitatge en els
últims cinc anys, perquè no se’ls ha renovat
el contracte.
Els motius que poden portar a l’arrendador
a no renovar un contracte són múltiples:
pretendre la venda de l’habitatge, voler disposar d’aquesta per a ell mateix o un familiar, buscar un altre tipus d’inquilí amb més
recursos que puga costejar-se una pujada
de lloguer, dedicar l’immoble al negoci turístic.

5.5. profundització en les
problemàtiques
de mal estat

5.6. profundització en
problemes amb
la persona/entitat
propietària
El 62% de la mostra afirma “no” haver tingut
problemes amb la persona o entitat propietària en aquests últims cinc anys, i un 14%
els haurien tinguts, però haurien sigut resolts de manera amistosa. Queda per tant
un 24% de llars en règim de lloguer que sí
que hauria tingut algun tipus de conflicte
irresolt amb el propietari del seu pis.

El 59% de la mostra ha viscut en un immoble en règim de lloguer en mal estat en els
últims cinc anys. La majoria d’aquests problemes (35%) eren considerats “problemes
menors”, el 18% parlaria de “desperfectes
rellevants” i el 7% es referiria a un immoble
en “molt mal estat”.

Aquests problemes tenen una incidència
molt diferenciada segons a qui pertanga
la propietat de l’immoble. Amb els xicotets
propietaris particulars es dóna poc conflicte (9% de les llars amb aquests titulars manifesten problemàtiques mitjanes o greus),
amb els propietaris trobem més nivell de
problemàtiques (15%), però són els pisos
Aquests problemes de “mal estat” afecten d’entitats privades els que resulten més
més les unitats de convivència amb menys conflictius en aquest sentit per a l’inquilinat
ingressos i, en contra del que podria sem- (22%).
blar, a les persones llogades més joves.
Les principals problemàtiques esmentades
fan referència a la desatenció a l’hora de
fer-se càrrec de desperfectes, la no devolució de fiances, els increments abundants
del preu del lloguer, la redacció de contractes abusius.
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6. dificultats
d’accés al lloguer
En la gràfica següent es reflecteix la percepció de la dificultat sobre l’accés al lloguer a
València:

Font: enquesta pròpia

Trobem una gran majoria (un 73%) de valoracions negatives. La mitjana general puntua
1.5 sobre 5, la qual cosa remarca la gran dificultat a l’hora de buscar un lloguer.
Com pot paréixer obvi, són les llars amb menor nivell d’ingressos els que valoren aquest
accés a un nou lloguer com més complicat. Encara que, com veiem, pràcticament tots els
perfils es decanten cap a considerar complicat l’accés al lloguer en València.
En relació amb els motius de la dificultat de l’accés més al·legats, la gran majoria menciona els “preus generals elevats”; però també abundants respostes al·ludeixen a complicacions per a trobar vivenda de lloguer en la zona desitjada o adequada a uns interessos
concrets. També són importants alguns arguments com “fiances exigides elevades”, “problemes per a complir requisits de les immobiliàries” o “falta d’avals”.
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7. opinió sobre la situació general
de lloguer en la ciutat
En la següent gràfica veiem com es distribueix la valoració de les persones enquestades
respecte a la situació general de lloguer en València:

Font: enquesta pròpia

Com veiem, la percepció és molt negativa. Trobem una gran quantitat de mesures
La nota mitjana és un 0,8 en una escala del proposades, però destaca el 27% que opi0 al 5. És a dir, es té la concepció que la na que s’hauria de “regular o limitar el preu
situació de lloguer en la ciutat és completa- del lloguer”, el 19% que pretén que l’inquilinat compte amb servicis d’assessorament
ment problemàtica.
jurídic, revisió de contractes, informació geAquest resultat tan negatiu contrasta amb neral sobre el mercat del lloguer; i el 12%
la valoració que feien les persones enques- que relata que són necessàries “més ajutades de la seua pròpia situació de lloguer, des econòmiques focalitzades” cap a deperò s’explica d’una certa forma quan re- terminats perfils o col·lectius inquilins que
cordem que part de les raons que es ma- mostraren vulnerabilitat d’algun tipus.
nifestaven com a positives eren en realitat
mostres de resignació.
També són de pes les opinions que encoratjaven a incrementar el parc públic de
Davant d’aquest malestar, es preguntava lloguer social, a generar mecanismes que
per la conveniència de prendre mesures. eviten abusos amb les fiances i avals, a
El 81% considera que s’haurien de pren- comptar amb una mediació amb els prodre mesures “clarament i amb urgència”, pietaris, a exercir un major control cap a les
un 17% es mostrarien menys contundents i immobiliàries o a crear mecanismes d’aunomés un 2% expressaria que “no cal”.
toprotecció de persones inquilines.
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8. opinions sobre
el projecte pilot, la barana
Els serveis que podria contemplar una entitat col·lectiva com La Barana  i pels que es
va preguntar en l’enquesta són, en resum,
els següents:

A pesar que no s’observen diferències
enormes (es mouen en un rang d’un punt
de diferència) podem considerar-les com
significatives.

- Cobertura anti-impagament: fons econò- Els avals i el segur anti-impagament reben
mic de garantia que protegiria a la llar al les respostes més temperades, al voltant
soci inquilí davant de l’eventualitat de no del 2,75. Els perfils de major vulnerabilitat
poder pagar alguna mensualitat de lloguer. són els que més interés mostren per ells, i
resulten poc atractius per a llars amb esta- Aval: l’entitat exerciria de garant de pa- bilitat econòmica i laboral.
gament en la firma d’un nou contracte de
lloguer.
La mediació amb propietaris i comunitat té
una valoració millor, de 3,2. Les diferències
- Mediació: disposició, dins de l’organi- més rellevants en quant la seua valoració
grama de l’entitat col·lectiva, de personal per part de determinats perfils les trobem
qualificat que mitjançara en el cas que es en comprovar que persones joves i majors
produïra algun conflicte relacionat amb aprecien més el servici que les franges inl’habitatge.
termèdies.
- Assessoria jurídica: persones professionals de l’advocacia especialitzades atendrien dubtes o problemàtiques legals relacionades amb la vivenda.
- Estudi de la situació del lloguer i incidència social: un equip especialitzat investigaria periòdicament la situació general de
lloguer i els seus resultats servirien per a
generar propostes, conscienciació social i
reivindicació política respecte d’això.

Finalment, els servicis que més interés desperten són l’assessoria jurídica i els estudis
sobre la situació del lloguer i la reivindicació
social, ambdós amb valoracions al voltant
del 3,7. En general, aquests serveis resulten
més atractius per a persones de majors recursos econòmics i formació, encara que
són valorats molt positivament per la majoria de la mostra.

En el gràfic podem comprovar la puntuació mitjana que van rebre aquests serveis per les
persones enquestades (en una escala del 0 al 5):

Font: enquesta pròpia
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conclusions
El lloguer és actualment un règim de tinença àmpliament estés en la ciutat de
València, amb un 28% de la població vivint
d’aquesta manera.

algun grau de “sobrecàrrega” en habitatge, ja que hi destinen més del 40%. Com
a conseqüència, un 5% de la mostra havia incorregut en impagaments del lloguer en els últims 5 anys, amb el risc de
No obstant això, continua sent un règim pèrdua de vivenda que això comporta.
relacionat a la joventut i de marcat caràcter transicional. Gran part de les persones Més enllà dels problemes directament
que viuen hui de lloguer en la ciutat ho veu- econòmics, també trobàvem un cert imen com un “pas” cap a la propietat, o direc- pacte d’habitatges en mal estat, de contament com un escenari poc desitjable en tractes no renovats que comporten moquè es troben al no poder permetre’s com- bilitat forçosa, d’altres contractes que
prar una vivenda.
resulten abusius (o ni tan sols es formalitzen per escrit) i de relacions conflictives
Per tant, en aquest estudi hem vist com amb la persona o entitat propietària (que
precarietat i lloguer són conceptes que es donaven en molt major grau quan la titudesgraciadament solen anar de la mà. La laritat era d’una empresa). Per descomptat,
mitjana d’ingressos per llar de la mostra l’accés a un nou lloguer en València tamera de 1660€ al mes, quan la mitjana ge- bé es considera molt complicat, sobretot
neral en València se situa en 2621€. Mil daus els elevadíssims preus actuals.
euros mensuals de diferència que no sols
s’expliquen per la major joventut de la gent Tot això implica una visió clarament neque viu en lloguer, ja que, de fet, les llars in- gativa de la situació general del lloguer
quilines de més edat mostraven ingressos en València. De fet, un 81% de la mostra
inferiors a la mitjana.
considerava que s’hi havien de prendre
mesures contundents i d’urgència. En
Açò es combina amb uns preus de lloguer aquesta tessitura, el projecte de La Baraque porten anys incrementant-se (55% na presentat rebia una molt bona acollida,
de les llars han viscut un encariment del principalment en les seues facetes d’estudi
seu lloguer en els últims 5 anys) . Hui arri- i incidència polític social i assessoria jurídiben als 520€ al mes, que al sumar-se a la ca. Però també quant al servici de mediació
mitjana de 105€ en despesa en subminis- amb el propietari i a la possibilitat de destraments, impliquen uns costos mensuals envolupar mecanismes d’aval i cobertura
de 625€. Xifra massa elevada per a moltes d’impagaments. A pesar que s’apuntaven
d’aquestes llars humils. I que implica també certes necessitats de control, implicació i
una despesa per a l’administració, ja que el eficàcia, la població enquestada veia en La
14% de la mostra hauria rebut algun tipus Barana un mitjà útil per a millorar una situade subvenció pública que els hauria ajudat ció de lloguer en la ciutat que es percebia
a cobrir els costos del lloguer.
com directament perillosa.
A pesar de la inversió pública, quasi la meitat de les llars enquestades experimenten
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