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■Els barris de Montilivi i Palau, a
la ciutat de Girona, i una urbanit-
zació de Vilafant just al costat de
Figueres són les zones on més car
resulta llogar un habitatge a les
comarques gironines. En totes
aquestes zones, es lloguen sobre-
tot cases unifamiliars, i el preu su-
pera amb escreix el miler d’euros.
El barri amb els lloguers més ex-
clusius de la província seria el de
Montilivi, on la renda mensual
s’enfila fins als 1.850 euros. A la ur-
banització de Vilafant el preu de
lloguer seria de 1.254 euros, men-
tre que a Palau puja a 1.183 euros.

Són dades de l'índex de preus
del lloguer, una eina que permet
visualitzar quins són els preus de
referència dels diferents habitat-
ges d’Espanya en funció de la seva
localització. Per elaborar aquest
indicador, l'executiu central ha
analitzat més d'11,2 milions de
llars unifamiliars i plurifamiliars
durant els últims quatre anys que
consten en la informació declara-
da a efectes tributaris i de les bases
de dades cadastrals.

Llogar una casa en un dels ba-
rris rics de Girona resulta més car
que el salari que ingressa bona
part de la població. Per trobar els
preus més econòmics, cal anar a
buscar en municipis com Alba -
nyà, Molló, Llanars Sant Miquel
de Campmajor, Ribes de Freser o
alguns barris de Salt, Figueres i
Camprodon. A tots ells, es troben
pisos amb rendes mensuals d’en-
tres 200 i 300 euros.

Madrid, Barcelona i Mallorca,
figuren com les províncies amb
lloguers més cars. Dins de la pro-

víncia de Barcelona despunten la
mateixa capital (12 euros per me-
tre quadrat i mes), Sant Cugat,
Castelldefels, Esplugues i l'Hospi-
talet.

El govern ha definit l’índex de
preus de lloguer com un primer
pas per avançar en el seu compro-
mís de limitar els preus.  L'execu-
tiu analitzarà primer l'impacte de
la crisi en els preus del lloguer i
després prendrà decisions al res-

pecte, segons han precisat fonts
del ministeri de Transports, que
en paral·lel imprimirà un impuls
de la política d'habitatge amb
l'avantprojecte de la primera Llei
estatal d'habitatge previst per a
aquest any.

En roda de premsa al Ministeri
per presentar el sistema d'índexs
de referència del preu del lloguer
d'habitatge, el ministre de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urbana,

José Luis Ábalos, va destacar que
l'eina introduirà «transparència,
rigor i precisió» en el mercat de
lloguer d'habitatge.

Ábalos va explicar que el llan-
çament de l'índex estava previst
per a finals de març, però que
s’havia retardat per la pandèmia
de la covid-19, si bé va ressaltar
que l'eina va en la «bona direcció»
i compleix el compromís de Go-
vern.

El nou mecanisme «senzill, de-
tallat, precís, contrastat i fiable»,
en paraules del ministre, ha de
permetre disposar d'un índex de
preus de lloguer amb dades de
mercat per primera vegada a Es-
panya. Segons Ábalos, servirà per-
què les administracions públi-
ques, els actors del mercat immo-
biliari i els ciutadans puguin co-
nèixer en detall l'evolució dels
preus de lloguer. 

D’altra banda, l'índex també
pretén convertir-se en un sistema
perquè els joves puguin accedir a
un habitatge digne. Segons ha de-
tallat Ábalos, més del 52% dels jo-
ves de l'Estat entre 18 i 29 anys són
llogaters. «Els joves han sigut el
col·lectiu més perjudicat per la
crisi que ens va portar a la bom-
bolla immobiliària», ha dit el mi-
nistre. En aquest sentit, ha apun-
tat que ajudar els joves és «cru-
cial» perquè puguin «gaudir d'es-
tabilitat i dur a terme els seus pro-
jectes de vida».

Segons dades de l'oficina esta-
dística de la Unió Europea (Euros-
tat), el 38,1% de les llars espanyo-
les destinen més del 40% dels seus
ingressos en el pagament del llo-
guer (la UE assenyala que el cost
del lloguer no hauria de superar
el 30% dels ingressos d'una famí-
lia). A banda, el Govern espanyol
ha apuntat que, durant els últims
anys, ha detectat increments de
preu del lloguer «molt impor-
tants» en zones «tensades».

 A la zona més exclusiva de la capital, es pot pagar prop de 2.000 euros al mes per una casa Municipis del Ripollès i barris
de Salt i Figueres compten amb els lloguers més econòmics Madrid, Barcelona i Mallorca són les províncies més cares

Montilivi, Palau i un barri de Vilafant tenen
els preus de lloguer més cars de Girona
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La patronal de la micro, petita i
mitjana empresa PIMEC va oferir
ahir una trobada digital dirigida a
donar consells a les pimes de Gi-
rona per aconseguir una reducció
dels costos energètics i va explicar
les claus d'una bona gestió ener-
gètica. La conferència digital, amb
el títol Oportunitats per reduir els
costos energètics i que va tenir una
durada d’una hora i mitja, estava

dirigida a empreses del territori de
Girona i tenia com a objectiu di-
vulgar les accions prioritàries que
es poden emprendre per aconse-
guir una reducció dels costos en-
ergètics i millorar la competitivitat
de les empreses a través de la im-
plantació de l’autoconsum i l’au-
tosuficiència energètica i l’efi-
ciència energètica.

El director tècnic de la Comis-
sió de Sostenibilitat i Economia
Circular de la patronal, Joan Bar-
full, va dir que «és fonamental que
les pimes valorin les diferents op-
cions en funció del retorn de la in-
versió, del seu consum energètic
i de l'estalvi que poden aconsegu-
ir», ja que la reducció dels costos

energètics «millora la competiti-
vitat de les empreses i aporta valor
afegit».

Davant els canvis legislatius en
l'autoconsum elèctric establerts
pel RD 244/2019 i amb relació a
l'abaratiment del cost de les pla-
ques fotovoltaiques i els avanços
tecnològics, Joan Barfull va posar
de manifest que l'empresa no pot
fer una bona gestió energètica si
no coneix amb detall els seus
punts de consum ni té indicadors
de mesura i control. 

Eficiència energètica
D'altra banda, el director d'efi-
ciència energètica de Factor En-
ergia, Antoni Franquesa, va expli-

car als participants les accions
prioritàries que es poden em-
prendre per aconseguir una re-
ducció dels costos energètics a
través de la implantació de l'auto-
consum i l'autosuficiència ener-
gètica. «El màxim estalvi s'acon-
segueix quan el consumidor pot
adaptar al màxim el seu consum
d'electricitat a les hores de Sol; la
instal·lació de plaques fotovoltai-
ques és molt senzilla i és rendible
i té bon retorn econòmic; cal que
aprofitem els sostres de les nos-
tres empreses per millorar el nos-
tre cost energètic», va explicar.

En la seva intervenció, Antoni
Franquesa va fer una introducció
al concepte d'autoconsum i va ex-
plicar com funciona un sistema
d'autoconsum fotovoltaic, així
com els diferents incentius fiscals
i la compensació d'excedents, tot
afegint casos d'èxit a tall d'exem-
ple. «Avui dia les bateries encara
són cares i, a no ser que sigui una

instal·lació aïllada o que existeixi
alguna problemàtica concreta,
aquesta inversió no s'amortitzaria
en un temps raonable», va matisar
després d'assegurar que «els pa-
nells fotovoltaics garanteixen 25
anys amb un rendiment del 80% i
12 anys al 90%».
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PIMEC forma les pimes en la
reducció de costos energètics

La patronal organitza una
trobada digital per explicar
les mesures priotiràries per
millorar l’eficiència energètica



La implantació
de l’autoconsum
i l’autosuficiència
són algunes de les
claus per millorar
l’eficiència en el
consum d’energia

 ELS PREUS DE LLOGUER DEL TEU BARRI A «DIARIDEGIRONA.CAT» El
Govern espanyol ha fet públic l’índex de preus de lloguers, que permet conèixer
les dades de tots els municipis, permetent fins i tot consultar-la per seccions
censals. Consulta les dades de totes les poblacions gironines a la nostra web.
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