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L’inform@tiu

El passat 21 de juny la Consellera de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs i el secre-
tari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Cata-
lunya, Carles Sala, van presentar en una roda de premsa 
la posada en marxa de l’anunciat Índex de referència del 
preu de lloguer.

Aquest índex és un indicador de consulta pública amb 
caràcter informatiu que permet conèixer una estimació 
del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitat-
ge ubicat en una zona i població determinada, amb unes 
característiques definides per qui fa la consulta, alhora 
que també orienta sobre el preu mínim i màxim de la zona 
d’ubicació de l’habitatge.

En la seva primera fase d’implantació, es podrà consultar 
l’índex en un total de 27 municipis catalans: 

Badalona, Barcelona, Blanes, Castelldefels, Cerdanyola del Vallés, 
Cornellà de Llobregat, Figueres, Girona, Granollers, Igualada, L’Hos-
pitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallés, Olot, 
Reus, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, 
Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vila-
nova i La Geltrú.

Per poder introduir les variables específiques de cada ha-
bitatge s’ha d’accedir a la següent pàgina web que s’ha 
habilitat des de la Generalitat de Catalunya:

http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

Aquesta innovadora eina, té com a objectius principals, 
segons s’ha explicat, aportar més transparència i co-
neixement al mercat de lloguer donant una informació 
als ciutadans, a les empreses i a les administracions pú-
bliques, i fomentar la seva aplicació mitjançant incen-
tius fiscals, ajudes a la rehabilitació i l’avalloguer, 
entre d’altres.

En el cas de la ciutat de l’Hospitalet, la alcaldessa Núria 
Marín, considera que “els municipis tenim que coordinar 
els incentius que estiguin relacionats amb les ordenances 
fiscals per evitar diferències entre territoris.”
La Cambra considera útil establir un Índex que proporcioni 
informació i transparència, sense que es converteixi  en un 
mecanisme sancionador i limitador dels lloguers, ja que la 
política més efectiva és multiplicar l’oferta d’habitatge de 
lloguer. 
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Si precisa més informació poden contactar trucant als telèfons 
93 337 00 02; 93 296 80 57, al mail infolh@cpulh.com o demanar visita on line 

a través de la nostra web www.cpulh.com 
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