
Avui Paper Barcelona http://paper.avui.cat/article/imprimir.php?imp=true&id_sec=458&id_...

1 de 1 25/12/2007 12:36

HABITATGE

El servei de borsa de pisos de lloguer
punxa a Barcelona
| L'oficina Borsa Jove d'Habitatge de la Generalitat tan sols va atendre 31.060 joves i
només va signar 255 contractes de lloguer el 2006 | La secretaria de Joventut traspassa
la gestió del servei a l'Ajuntament
M.F.

L'oficina Borsa Jove d'Habitatge que la secretaria general de Joventut té a Barcelona només va atendre
l'any passat 31.060 joves dels més d'1,2 milions d'entre 18 i 34 anys que hi ha a la ciutat, i va signar
255 contractes de lloguer. Això torna a posar de manifest el mal estat de salut del mercat de lloguer,
provocat en part pels elevats preus del mercat, que segons la Cambra de la Propietat Urbana revelen 
que a Barcelona el volum de la contractació durant el 2006 (17.586 contractes) s'ha mantingut estable
respecte a l'any anterior (17.605 contractes).

Les xifres posen de manifest el poc ressò entre els joves que tenen les ajudes i serveis públics sobre
habitatge, tenint en compte que l'habitatge, segons diferents enquestes, és el principal problema per
al 40 per cent dels joves catalans. I això que, a través de Borsa d'Habitatge Jove, els preus dels
lloguers a Barcelona poden arribar a ser "fins a un 8,60% més barats que els del mercat", segons el
secretari de Joventut, Eugeni Villalbí (ERC). El preu mitjà dels lloguers d'habitatges que ofereix la
borsa s'ha situat en 507 euros mensuals.

A partir del mes d'abril, la secretaria general de Joventut oficialitzarà el traspàs de la Borsa Jove
d'Habitatge a l'Ajuntament de Barcelona. Segons va explicar ahir el regidor de Joventut, Xavier 
Florensa (ERC), el Servei d'Habitatge Jove ampliarà l'oferta de borsa de pisos, que posa en contacte
propietaris i llogaters, "amb un servei d'assessorament tècnic i jurídic i un altre d'orientació i
informació de les promocions d'habitatge per a joves que hi ha a la ciutat".

L'Ajuntament de Barcelona ha promocionat dins el pla habitatge, des del 2004 fins al 31 de desembre 
del 2006, uns 2.500 pisos protegits de lloguer per a joves. Pel 2007 l'Ajuntament té previst
promocionar-ne 2.700 més.

Nova seu a Rius i Taulet

La nova oficina del Servei d'Habitatge Jove que l'Ajuntament de Barcelona obrirà el pròxim mes d'abril
estarà situada al districte de Gràcia, tot i que en un futur es vol descentralitzar i ampliar el servei amb
altres seus a diferents districtes. La nova oficina se situarà a la plaça Rius i Taulet, concretament i tal
com va confirmar el regidor de Gràcia, Ricard Martínez, es crearà en un local que hi ha just al costat de
la seu del Districte, que l'Ajuntament ha adquirit recentment i que en l'actualitat s'està remodelant per
habilitar-lo com a oficina.

Els requeriments per accedir a l'oferta de la Borsa Jove d'Habitatge és tenir entre 18 i 35 anys i que la
retribució salarial sigui superior als 748,8 euros.
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