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Evolució al 2017 del 
lloguer mig d’habitatge 
en la ciutat de 
L’Hospitalet 
Segons les dades consultades, durant el primer 
trimestre de 2017, el lloguer mig d’habitatge a la 
ciutat de L’Hospitalet es situava entorn al  650 € 
mensuals.

Al tercer trimestre, s’ha pogut constatar un increment 
del preu del lloguer mig entorn a 715 €/mensuals.

Segons les previsions, s’espera que al quart 
trimestre, es mantingui la tendència de l’últim 
trimestre, sense canvis substantius.

Consells i curiositats
Com pot obtenir millor rendiment del lloguer del seu 
habitatge? 

Segons un estudi de marketing immobiliari, si disposa 
d’un habitatge per llogar, s’ha de tenir en compte dife-
rents aspectes per obtenir el màxim rendiment i seguretat 
al llogar. 

Tot i que pugui semblar obvi, és important recordar-ho: 

1) Realitzar les millores necessàries. Actualment és molt 
important que l’ habitatge no estigui descuidat. El lloga-
ter desitja un habitatge que estigui en bones condicions. 
Es molt aconsellable donar una mà de pintura, revisar 
l’enrajolat dels banys i cuina, la caldera i realitzar les pe-
tites reparacions que faran que el seu habitatge es llogui 
més fàcilment i amb un millor preu. 

2) Cuidar la neteja. En el moment que marxa un llogater 
s’ha d’aprofitar a netejar a fons l’habitatge. 

 Si l’habitatge està moblat, s’ha de netejar fundes, 
sofàs, cortines i tots els elements tèxtils que disposi 
l’habitatge, substituir el mobiliari si està en mal estat o 
deteriorat. 

 Pensi que cuidar aquets detalls farà que el seu l’habitat-
ge estigui impecable i donarà un plus per llogar-lo. 

3) Establir un preu de lloguer adequat. Per poder ob-
tenir el màxim rendiment, hi ha que investigar els preus 
de mercat i deixar-se aconsellar per professionals que 
coneguin la zona. D’aquesta manera es podrà establir 
un preu adequat.

4) Destacar per oferir alguna cosa única. La competèn-
cia al mercat és molt alta. Per això és molt important que 
sempre es pugui triar un valor afegit a l’habitatge: pot 
ser el mobiliari, climatització, eficiència energètica, etc 

 S’ha de pensar com una inversió i d’aquesta manera es 
llogarà més ràpid i amb més garanties. 

5) Deixi assessorar-se. Tal i com hem comentat, es fo-
namental que estigui assessorat per professionals. A la 
Cambra, li podem ajudar a obtenir el màxim rendiment i 
promocionar el seu immoble, trobar un llogater adequat, 
fixar el lloguer d’acord amb paràmetres com el barri, su-
perfície de l’habitatge, estat de conservació, i especial-
ment, a triar amb el màxim de seguretat i eficiència. 


