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El lloguer puja gairebé
un 30% a Catalunya
entre el 2004 i el 2018
Aquesta és l’opció del 30,4% dels catalans

El PSOE guanyaria amb el 34,2%
dels vots el 10-N segons el CIS
Ciutadans recupera la tercera posició i supera per set dècimes a Unides Podem
ACN
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El lloguer i la cessió gratuïta
han registrat un increment del
29,4% entre el 2004 i el 2018
a Catalunya i ja és l’opció per
al 30,4% dels catalans, segons
el Butlletí Especial de lloguer
residencial de l’Observatori de
l’Habitatge i el Sòl del Ministeri
de Foment. A l’Estat, es manté
la mateixa tendència, amb una
disminució del 4,3% de la propietat i un increment del 16%
del lloguer. D’altra banda, el
2018 el preu mitjà del lloguer
a Catalunya era de 8,7 euros el
metre quadrat i una mensualitat de 693 euros, amb un increment del 6,7% en comparació
amb l’any anterior. Amb aquestes xifres se situa com el segon
territori més car, per darrera de
Madrid, on la mensualitat mitjana supera els 800 euros.
La informació publicada revela que al conjunt de l’Estat hi
ha més de 700.000 noves llars
en lloguer o cessió a l’Estat. Les
majors taxes de lloguer es registren a les Illes Canàries (34,5%),
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les Balears (34,1%), Catalunya
(30,4%) i Madrid (26,6%). En
el conjunt de l’Estat el percentatge assoleix el 23,9%, més de
tres punts i mig per sobre del
20,4% del 2011. El lloguer creix
especialment entre els joves.
Un 39,3% dels que s’han emancipat i que tenen entre 30 i 44
anys viuen en lloguer, mentre
que el 2007 eren el 25,7%. El
percentatge puja fins al 70,4%
entre els joves de menys de 30
anys (41,9% el 2007).
En comparació amb Europa,
l’augment del lloguer ha estat
més destacat que en el conjunt
de la UE28, ja que entre el 2010
i el 2017 es va registrar un increment del 13,4% a l’Estat i un
4,8% a la UE28. Tot i això, el lloguer representa el 30,7% a Europa i el 22,9% a l’Estat. Pel que
fals preus del lloguer, i seguint
la informació dels dipòsits de
fiança del 2018, el lloguer mitjà
era de 769 euros a les comarques de Barcelona, 514 a les de
Girona, 384 a les de Lleida i 459
a les de Tarragona.

El PSOE guanyaria les eleccions
espanyoles amb el 34,2% dels
vots i obtindria el doble de vots
que el PP (17,1%), segons l’últim
baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). Tot i
així la tendència respecte al darrer baròmetre del juliol és que els
partits d’esquerres baixen mentre que pugen les forces de dretes. Concretament, el PSOE cau
en un 7,1% respecte al darrer baròmetre. En canvi, si es compara
amb les darreres eleccions del
28-A, el partit de Pedro Sánchez
milloraria els resultats, ja que llavors va obtenir un 28,68% dels
vots.
L’enquesta del CIS està realitzada durant la primera quinzena
de setembre, quan les negociacions entre PSOE i Unides Podem
per a la investidura estaven bloquejades. Cs recupera la tercera
posició amb el 12,9% i supera
Unides Podem, que es queda
amb el 12,2%. Respecte a les darreres eleccions del 28-A, Cs baixaria gairebé tres punts mentre
que Unides Podem es mantin-

El president espanyol en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, en una imatge d’arxiu.

dria pràcticament igual amb una
variació només de tres dècimes.
El partit liderat per Pablo Casado pujaria lleugerament quatre
dècimes. Pel que fa als partits
catalans, ERC i JxCat també repetirien gairebé els mateixos resultats que les anteriors eleccions

espanyoles. El CIS dona a ERC un
3,7% dels vots i el 28-A va obtenir el 3,8%.
En canvi, si es compara amb
el darrer baròmetre del juliol, el
partit d’Oriol Junqueras perdria
vuit dècimes. En el cas de JxCat,
el baròmetre li atorga el 2%, molt

poc per sobre de l’1,9% del 28-A
i lleugerament per sobre l’últim
baròmetre del juliol. El CIS dona
a Vox un 7,5%, que suposa gairebé tres punts més que el baròmetre del juliol, però encara està per
sota el 10,26% que va obtenir el
28-A.

