
Precio del alquiler de las viviendas de segunda mano por m2 / Preu per m2 del lloguer dels habitatges de segona mà

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6,6 6,2 5,8 6,9 6,2 6,9 7,6 8,1 9,2 9,6

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Precio del alquiler de las viviendas de segunda mano por m2 Preu per m2 del lloguer dels habitatges de segona mà

Código: Codi:

04102110 04102110

Tema: Tema:

Edi�cación y vivienda Edi�cació i habitatge

Subtema: Subtema:

Mercado de la vivienda Mercat de l'habitatge

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Se obtiene como media aritmética de los cuatro trimestres
del año. Precios medios según las últimas actualizaciones
realizadas por los propietarios de las viviendas que
tienen anunciadas en aquellos portales que publican dicha
información.

S'obté com a mitjana aritmètica dels quatre trimestres
de l'any. Preus mitjans segons les últimes actualitzacions
realitzades pels propietaris dels habitatges que tenen
anunciats en aquells portals que publiquen l'esmentada
informació.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

www.idealista.com www.idealista.com

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en euros por metro cuadrado Expressat en euros per metre quadrat

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

Información realizada por el portal inmobiliario Idealista
(www.idealista.com) en colaboración con la Sociedad
Pública de Alquiler. Todos los precios que se analizan
corresponden a las últimas actualizaciones realizadas por
los propietarios a los precios de las viviendas que tienen
anunciadas en dicho portal, excluyéndose las viviendas
unifamiliares y aquellos inmuebles cuyos precios de oferta
representaban valores extremos en sus correspondientes
áreas geográ�cas.

Informació realitzada pel web de la immobiliària Idealista
(www.idealista.com) en col·laboració amb la Societat
Pública de Lloguer. Tots els preus que s'analitzen
corresponen a les últimes actualitzacions realitzades
pels propietaris dels preus dels habitatges que tenen
anunciats en l'esmentat web, excloent-se els habitatges
unifamiliars i aquells immobles, els preus d'oferta dels quals,
representaven valors extrems en les seues corresponents
àrees geogrà�ques.


