
 

 Amb el suport de: 

Jornada ‘Els nous sistemes de control de lloguers a debat’ 

 

L’O-HB convoca una jornada de debat sobre les noves 

mesures de control del lloguer de l’habitatge 

L’O-HB i el CUIMPB organitzen dues sessions on els principals experts 

internacionals debaten sobre els avantatges i inconvenients de les mesures de 

regulació de rendes 

Barcelona, setembre del 2022 

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) i el Consorci Internacional 

Universitat Menéndez Pelayo Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB) organitzen els dies 20 

i 21 d’octubre la jornada ‘Els nous sistemes de control de lloguers a debat’ al Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona (CCCB).  

L’objectiu de la jornada és debatre en profunditat sobre els avantatges, inconvenients i limitacions 

de les mesures de control dels lloguers a Catalunya, a partir de l’avaluació de la Llei 11/2020, a 

Espanya, en el marc de la nova Llei d’habitatge, i en el conjunt d’Europa. 

La directora del CUIMPB, Margarita León, i la presidenta de l’O-HB, Carme Trilla, inauguren la 

jornada, que compta amb la presència de representants de les administracions públiques 

(Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Àrea 

Metropolitana de Barcelona), així com d’experts locals i internacionals. 

Entre altres qüestions, el debat se centrarà en els pros i contres del control de lloguers avui en 

els països occidentals, la situació del mercat del lloguer a Barcelona, el seu entorn metropolità i 

les principals ciutats espanyoles, l’impacte de la Llei 11/2020 de control del lloguer a Catalunya, 

el control de lloguer a Espanya en la nova Llei d’Habitatge i una mirada més social de la situació 

en el conjunt de la Unió Europea. 

Programa i inscripcions de la jornada aquí. 

 

Jornada ‘Els nous sistemes de control de lloguers a debat’: 

Dies: 20 i 21 d’octubre 

Horari: de 9:30 a 14:00 

Format: en línia i presencial a la sala 1 del CCCB (C/Montalegre, 5) 

 

Per a més informació: 

Comunicació O-HB 

comunicacio@ohb.cat 

93 002 32 55 / 666 542 379 

https://cuimpb.cat/ca/curs/270-control-lloguers

