
 

MOCIÓ PER A LA REGULACIÓ DEL MERCAT DE LLOGUER D’HABITATGES A OLOT  

 

El preu del lloguer a la Garrotxa se situa en els 373’5€ al mes de mitjana segons les dades                   
oficials de l’Oficina d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya del 2016. Representa una puja              
del 3,7% respecte l’any passat, tot i estar tres punts per sota de la mitjana catalana. 

L’augment del preu a la Garrotxa ha estat lent però constant al llarg dels últims anys, sense                 
arribar als 400 o 425 euros dels anys 2008 o 2009, però avui es veu agreujat per la congelació                   
de sous, la precarietat laboral, l’atur de llarga durada i per tant, amb aquesta dada significaria                
que la mitjana d’ingressos per a unitat familiar per a poder fer front a aquest lloguer hauria de                  
ser de 1.870€/mes. No cal dir que moltes unitats familiars queden automàticament en exclusió              
residencial perquè no hi poden fer front o molts joves i no tant joves que es volen emancipar i                   
no poden. 

En el moment de la presentació d’aquestes dades el Govern de la Generalitat va anunciar dues                
mesures d’actuació: elaborar un índex de referència de preus de lloguer, començant per             
algunes ciutats, i formalitzar les bases per a una futura llei de lloguers catalana. 

Malgrat que en la Declaració Universal dels Drets Humans s’estableix que cada persona té dret               
a un nivell de vida adequat que li asseguri, entre d’altres, l’habitatge, les Administracions              
durant molt temps han mirat cap a un altre costat i no han actuat regulant i dirigint el mercat                   
de l'habitatge de manera que es garantís per a totes les persones un habitatge digne, en                
propietat o en lloguer, on cada persona pogués desenvolupar el seu projecte vital.  

Per aquests motius calen mesures públiques per contenir les fluctuacions de preus del mercat              
immobiliari, ja que és evident que un mercat en el que els preus creixen un 10% o 20% tots els                    
anys, abans o després explotarà. A més la Llei d’emergència habitacional de Catalunya no              
preveu cap mesura orientada a impedir lloguers avusius.  

La crisi iniciada l'any 2007-2008 que va rebentar el mercat de les hipoteques i el de la                 
compra-venta d'habitatges. Avui si alguna cosa d'evident hi ha en un mercat amb un              
creixement anual molt per sobre del PIB, és que aquest mercat està sobrecalentat. Per tant               
podem esperar a què rebenti el mercat de lloguer i que la ciutadania pagui els plats trencats,                 
com ja es va passar fa 10 anys, o podem tractar de refredar-ho.  

 

Per això i atès que:  

1- Una mesura de contenció del preu dels habitatges és la creació d'un índex de preus de                 
referència. Aquests índexs els crea l'administració i consisteix en establir un preu raonable de              
mercat per habitatges tenint en compte la zona, els metres quadrats, la mitjana d'edat del               
barri, la qualificació energètica, etc. Per tant, la persona que lloga l'habitatge sap que no hauria                
de pagar més d'aquell preu.  



2- La Generalitat de Catalunya està creant un índex de referència del lloguer per protegir els                
consumidors dels increments desproporcionats de preu dels habitatges.  

3- Una vegada elaborat aquest índex, cal estudiar molt bé com aplicar-lo per tal que esdevingui                
efectiu i no surti més a compte pels especuladors pagar una multa que complir amb l’índex.  

4- Que el Govern de la Generalitat, a través de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures                   
de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, que contempla               
la creació de l’índex de referència del lloguer, i que té com a objectius: moderar els increments                 
desproporcionats del lloguer, donar transparència al mercat de lloguer, millorar la rehabilitació            
dels habitatges per posar-los en lloguer i millorar l’oferta existent i, oferir més garanties i               
equilibri entre els drets i els deures dels llogaters i propietaris.  

5- Que la regulació del preu de l’habitatge demana de la implicació de totes les               
administracions, i en aquest sentit, el Govern de la Generalitat demanarà la implicació dels              
Ajuntaments que acullin l’índex, i també a l’Estat, per tal que amb els instruments de política                
fiscal –a través de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre la Renda (IRPF) o l’Impost                
sobre Societats (IS), es pugui beneficiar o penalitzar els lloguers que es trobin per sota o per                 
sobre d’aquest indicador.  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER.- Demanar a la Generalitat la ràpida publicació de l'Índex de preus del lloguer, així com                
tota la informació necessària per poder preveure les polítiques municipals que se’n puguin             
derivar.  

SEGON.- En el marc de la Taula d’Habitatge, amb representació tècnica, política, i de              
professionals del sector, definir les estratègies per implementar l’índex una vegada es publiqui.             
Convidar a la taula a totes les APIS d’Olot que ara no hi són representades. 

TERCER.- Les sancions i bonificacions, ajudes o subvencions, que s’estableixin en aquesta Taula             
d’Habitatge, s’incorporaran a les Ordenances Fiscals del 2018.  

QUART.- Enviar aquests acords a les entitats municipalistes, als grups parlamentaris del            
Parlament de Catalunya i al Departament de Governació, Administracions Públiques i           
Habitatge de la Generalitat.  

 

Olot, 30 de març de 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 


