
Resultat Enquesta a Amfitrions de  
Llars Compartides de Barcelona 

 
Durant els mesos de març i abril de 2021 hem dut a terme un estudi per conèixer en detall quin és el perfil 
mitjà de l'Amfitrió de Llar Compartida a Barcelona. 
 
Hem creat una enquesta amb preguntes relacionades amb la situació professional, econòmica i social 
dels amfitrions de Llars Compartides, així com per entendre com els ha afectat la situació de la Covid19 
en el seu dia a dia i com els afectarà una prohibició d'aquesta activitat com proposa l'Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Basant-nos exclusivament en les dades que es desprenen d'aquesta enquesta, a continuació definim 
quins són els trets que descriuen el perfil mitjà de l'amfitrió que lloga una habitació a casa seva a la ciutat 
de Barcelona. 
 
Pel que fa a la unitat familiar, podem concloure que a la llar hi viuen d'una o dues persones, majors de 45 
anys i sense fills a càrrec seu actualment. 
 
Només una de les persones de la llar treballa, i cobra al voltant dels 1200 € al mes. Majoritàriament són 
propietaris de l'habitatge i destinen més de 900 € al mes al pagament de la hipoteca i els subministraments 
de la llar. Això els deixa amb només 300 €1 per passar el mes i fer front a altres despeses com alimentació, 
transport, etc., ja que no compten amb cap mena de subsidi o ajuda. 
 
Aquesta situació de vulnerabilitat, ha fet que molta gent hagi trobat en la Llar Compartida l'única solució 
per poder complementar els seus ingresos i poder arribar a final de mes. Pràcticament la totalitat dels 
enquestats posen una o dues habitacions a disposició de viatgers. 
 
Com a amfitrions de Llar Compartida, en temps de normalitat, ofereixen l'habitació entre 15 i 20 dies al 
mes. Això els permet no haver de tenir sempre hostes a casa i disposar d'un temps d'intimitat a la llar i 
poder tenir l'habitació disponible en cas de necessitat. Ingressen al voltant de 800 € bruts al mes d'on 
s'han de descomptar les despeses que es desprenen de l'activitat (increment en el consum dels 
subministraments, manteniments i adequació de l'habitació, etc.) i els impostos que paguen anualment en 
la declaració de la renda. 
 
En el context actual de pandèmia, la gran majoria han vist reduïts a la meitat o més, els ingressos derivats 
de la seva activitat laboral (pèrdua del lloc de feina pels treballadors per compte aliena o baixada de 
facturació pels treballadors per compte propi). Durant l'any 2020 només han pogut llogar l'habitació dos 
dies al mes de mitjana, això els ha obligat a viure dels pocs estalvis i haver de demanar ajut econòmic a 
amics o familiars com a solució a la seva situació precària, una solució temporal, ja que els estalvis o les 
ajudes s'acaben. 
 
Si definitivament es prohibeixen les Llars Compartides a Barcelona, la gran majoria de persones d'aquest 
col·lectiu confirmen que tindrien molts problemes per arribar a final de mes, i una tercera part declara que 
perdrien la llar. 
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1 Dada extreta del resultat de restar les despeses dels ingressos. 
 


