Aquesta és un altre via per buscar un habitatge generalment de lloguer. Et recomanem que vagis en compte ja
que molts dels pisos que apareixen estan llogats, o semblen particulars i en realitat són agències. Si et fan
signar qualsevol paper, assegura’t bé del que estàs signant, demana una còpia i si veus qualsevol irregularitat,
no dubtis a denunciar-ho a una associació de consumidors.
L’increment considerable del preu de l’habitatge fa que els joves es llencin a la primera oferta que creuen que
és la més econòmica o la que els hi pot oferir més avantatges. Per això fan cas als anuncis en premsa que
sovint ofereixen pisos a un preu aparentment inferior al del mercat. En moltes ocasions aquests anuncis no són
més que fraus que pretenen aconseguir clients amb la clara intenció de defraudar-los i al final ens quedem
sense diners i sense el pis.
Cada dia ens podem arribar a trobar diaris i revistes que publiquen anuncis d’habitatges con si fossin
immobiliàries; el preus que ens ofereixen no són el que ens pensem, ja que no corresponen al lloguer en si, sinó
a un preu que nosaltres hem de pagar per tal que ens subministrin informació sobre determinats pisos. La
majoria d’aquests llistats contenen pisos que ja han estat llogats, o bé no es corresponen a les nostres
peticions, o simplement són habitatges que no es lloguen perquè no existeixen; en moltes ocasions també
succeeix que els habitatges en lloguer estan en unes condicions d’habitabilitat incorrectes.
Per evitar problemes a l’hora de trobar pis o en cas de dubtes en aquest tema, cal dirigir-se a institucions i
organismes que compten amb professionals que poden assessorar sobre cada cas en concret, com és el cas de
les Associacions de Consumidors i les OMICS (Oficines Municipals d’Informació al Consumidor).
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