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Dades del segon trimestre de 2022 
 

El preu de l’habitatge de lloguer puja mentre 
que els nous contractes continuen en 
descens 
 

 Els preus s’han incrementat a tot Catalunya, tot i que per sota de 
l’IPC 
 

 La signatura de nous contractes continua la tendència a la baixa i se 
situa per sota dels nivells pre-pandèmics de 2019 

 

La Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, a través de l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya, del Departament de Drets Socials, ha fet públiques les dades del 

mercat de lloguer del segon trimestre de 2022.   

 

El Departament de Drets Socials ha publicat les dades sobre l’evolució del 

mercat de lloguer a Catalunya del segon trimestre de 2022. Són dades 

obtingudes a partir de les fiances dipositades a l’INCASOL, i que reflecteixen les  

operacions efectivament  formalitzades.  

 

      
 2021  2022 (gener-juny) 

 Nombre Variació  Nombre Variació 

Nombre de contractes   21/20 %     22/21 % 

Catalunya 167.842 23,9  75.868 -11,2 

    Barcelona 57.158 41,4  23.670 -17,0 

    Catalunya sense BCN 110.684 16,4  52.198 -8,3 

       · Àrea metropolitana (AMB) 28.503 18,6  13.276 -9,3 

       · Àmbit metropolità (sense AMB) 28.660 13,8  13.559 -8,5 

       · Resta de Catalunya 53.521 16,6   25.363 -7,6 

 
 
El nombre de contractes signats  entre els mesos de gener i juny de 2022 

continua en descens, essent d’un 11,2% menys  que el 2021. Els anys 2020 i 

2021 van està marcats per la pandèmia que va provocar unes dinàmiques de 

mercat totalment extraordinàries. No obstant això, si ho comparem amb l’any 

2019 (pre-Covid)  la caiguda de contractes continua essent del 7,5%.  

 

 
 
 

https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/mercat_de_lloguer/
https://incasol.gencat.cat/ca/inici
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Lloguer mensual contractual mitjà 
  

2021 
 

Variació  
2022 Variació  

(mitjanes anuals) 
(mitjana 

anual) 
 

21/20 % (1)   (gener-juny)  22/21 % (1)  

Catalunya 724,09  -1,4  748,86 5,0  

    Barcelona 918,84  -4,8  980,45 8,4  

    Catalunya sense BCN 623,53  -2,0  643,84 4,3  

       · Àrea metropolitana (AMB) 774,05  -2,5  790,45 3,2  

       · Àmbit metropolità (sense AMB) 675,19  -2,3  694,72 3,6  

       · Resta de Catalunya 515,70  -1,5   539,90 5,9  

  
 

     
 (1) Variació interanual de les mitjanes anuals.      
 Font: Elaboració del Servei d'Estudis i Documentació d’Habitatge, a partir de les fiances de lloguer presentades a l’INCASOL. 

 

 
 

Pel que fa a la renda mensual, en el segon trimestre de 2022 s’ha situat en 

759.91 euros mensuals, que ha representat un increment interanual d’un 6,6%, 

encara per sota de la inflació que, aquest trimestre, ha estat d’un 9,1%. La renda 

mensual del conjunt de l’any (de gener a juny) és de 748,86 €/mes, un 5% més 

que el 2021. 

 

 
Evolució trimestral del mercat de lloguer a Catalunya 
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La caiguda de l’activitat del mercat és generalitzada a tot el territori 

 

A Barcelona ciutat el nombre de contractes ha baixat un 17%, a l’Àrea 

metropolitana (sense Barcelona) un 9,3%, a la resta de municipis de l’Àmbit 

metropolità ha caigut un 8,5% i a la resta de Catalunya un 7,6%.  

 

En canvi les rendes mensuals, encara que s’incrementen a tot Catalunya, no 

segueixen la mateixa pauta territorial. A Barcelona ciutat és on creixen més els 

preus, un 10,3% durant el segon trimestre (un 8,4% si considerem la mitjana de 

gener a juny), seguit de la resta de Catalunya amb uns increments d’un 8,4% el 

segon trimestre i el 5,9% el conjunt de l’any. 

 

Barcelona ciutat 

 

Aquesta dinàmica de caiguda del mercat i preus creixents es reflecteix també a 

Barcelona ciutat.  

 

De gener a juny s’han registrat 23.670 contractes, un 17% menys que l’any 

2021 (un 6.4% menys que gener-juny de 2019, pre-COVID).  

 

 
 

 

Renda mitjana

Contractes formalitzats Euros/mes Variació interanual

Habitatges

Variació 

22/21 % 2t 2022

mitjana 

anual

2t22/2t21 % 

(1) 22/21 % (2)

1. Ciutat Vella 2.006 -18,6 966,24 993,86 15,1 19,2

2. Eixample 5.034 -21,9 1.103,34 1.085,28 10,4 9,0

3. Sants-Montjuïc 2.441 -17,9 883,55 860,68 12,0 8,3

4. Les Corts 1.006 -17,5 1.133,73 1.105,70 9,8 7,4

5. Sarrià- Sant Gervasi 2.575 -9,0 1.362,37 1.311,90 10,0 6,3

6. Gràcia 2.363 -18,4 973,17 966,88 10,5 8,9

7. Horta-Guinardó 1.998 -14,1 804,80 783,15 5,4 2,7

8. Nou Barris 1.502 -7,2 714,00 698,04 4,9 2,7

9. Sant Andreu 1.464 -15,0 794,57 786,52 4,8 3,8

10. Sant Martí 2.669 -18,4 968,01 938,02 13,2 8,0

Barcelona (3) 23.670 -17,0 996,56 980,45 10,3 8,4

(1) Variació interanual dels lloguers mensuals corresponents al 2n trimestre.

(2) Variació interanual de les mitjanes anuals.

(3) Les dades del conjunt de Barcelona no coincideixen amb la suma dels districtes ja que

hi ha alguns habitatges que no s'han pogut georeferenciar.

Font: Elaboració del Servei d'Estudis i Documentació d’Habitatge, a partir de les f iances de lloguer presentades a l’INCASOL.
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Evolució trimestral del mercat de lloguer a Barcelona ciutat 

 
 

 

Pel que fa a la renda mensual, en el segon trimestre s’ha situat en 996.56 euros 
mensuals,  que ha representat un increment interanual d’un 10,3%, i en aquest 
cas 1,2 punts per sobre de la inflació que, aquest trimestre, ha estat d’un 9,1%.  
 
La renda mensual del conjunt de l’any és de 980.45 euros mensuals, un 8,4% 
més que el 2021. 
 
15 de setembre de 2022 


