
 

 

LÍMIT AL PREU DELS LLOGUERS A CATALUNYA PER UNA LLEI DE LA 
QUAL ES QÜESTIONA LA SEVA LEGALITAT I L’APLICACIÓ DE LA QUAL 
QUEDA PENDENT DE LA SEVA PUBLICACIÓ EN EL DOGC.  
 
Ahir, 9 de setembre, el Parlament de Catalunya va aprovar una Llei de Mesures 
Urgents per a la contenció dels lloguers, que ja s’anuncia que serà objecte de 
recurs d’inconstitucionalitat però que, fins que el Tribunal Constitucional es 
pronunciï, estarà vigent i vincularà als propietaris.   
 
A l’espera de la seva publicació al DOGC, (en el moment de la redacció 
d’aquesta nota encara no s’ha publicat), s’apunta algunes de les qüestions 
objecte de regulació. 
 
Sota la premissa de limitar l’alça dels preus s’han establert barems que 
restringeixen l’increment d’aquests amb alguna excepció com és el cas dels 
propietaris amb ingressos iguals o inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, 
aproximadament 2.000.-€ al mes (inclòs el preu del lloguer), que no quedaran 
subjectes al límit sempre que els ingressos de l’arrendatari no siguin iguals o 
inferiors a 3,5 vegades l’IRSC, aproximadament 3.000.-€ al mes.  
 
Amb aquesta regulació es pretén que el lloguer s’ajusti a l’índex que elabora la 
Generalitat de Catalunya sobre la base dels contractes dipositats en l’Institut 
Català del Sòl (INCASÒL), buscant que el preu en una determinada zona s’ajusti 
a la mitjana.  
 
Es permetran els increments en el lloguer per sobre de l’índex en els supòsits 
que en l’any anterior a la pujada es realitzin actuacions de millora de 
l’habitabilitat, seguretat, confort i eficiència energètica i fins a un límit del 5%. 
També es podrà incrementar fins a un 5% si l’habitatge disposa de tres dels 
següents elements: ascensor, aparcament, mobles, calefacció o aire 
condicionat, zones d’ús comunitari compartit de jardí o terrat, piscina o anàlegs, 
servei de consergeria o vistes rellevants. Ambdós supòsits no podran aplicar-se 
de manera concurrent.  
 
Sota sancions que van des dels 3.000.-€ fins als 90.000.-€, a partir de l’entrada 
en vigor els nous contractes que se signin no podran superar la renda de 
l’anterior contracte. En cas de ser inferior a l’índex de referència hauran de 
mantenir-lo i, en cas de ser superior, haurà d’acomodar-se a la baixa al preu que 
fixi l’índex. De cobrar-se rendes que superin els límits la Llei estableix un dret de 
l’arrendatari a obtenir la restitució de les quantitats abonades en excés.  
 
En els supòsits de pisos de nova construcció (menys de 3 anys) no s’aplicarà la 
Llei.  
 
Podrà establir-se el pagament de despeses generals i serveis individuals al 
marge de la renda i, això, sense subjecció al límit de l’índex de referència. 
Anualment l’arrendador haurà de lliurar a l’arrendatari una liquidació de les 
despeses efectivament abonades i, si són inferiors, procedir a la devolució de 
l’excés.  


