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Informe justificatiu de Vinterés municipal en Vaprovació de la declaració de Barcelona com a mercat

d' habitatge tens d' acord amb la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre.

Durant les dues darreres decades el mercat de lloguer ha anat guanyant pes de manera generalitzada als

municipis de Area Metropolitana de Barcelona, inclós el municipi de Barcelona, passant l' any 2001 del

20, 9% al 31, 2% l' any 2019.

En els últims anys, els preus de lloguer han iniciat una fase alcista que, en termes mitjans, els ha portat a

máxims histórics des que es disposa de dades i els ingressos de la població no han crescut amb la mateixa

intensitat, de tal manera que la distancia entre el preu mitjá del lloguer i els ingressos de les llars s' ha anat

eixamplant que aquestes dinámiques, quantificades publicades per l' Observatori Metropolita de

l' Habitatge de Barcelona, s' han traduit en un increment de les dificultats d' accés permanéncia en

l' habitatge que afecta cada vegada a més llars.

Aquesta tendéncia ha estat encara més acusada a la ciutat de Barcelona en afegir- s' hi alga del turisme urba,

que ha desviat habitatges cap a usos no residencials les dades recents ja indiquen que l' esforg necessari per

accedir a l' habitatge está superant els dels anys d' inici de la crisi immobiliaria de Vany 2008 que la

sobrecarrega dels llogaters que tenen lloguers a preus de mercat ultrapassa ja el quaranta per cent dels

ingressos personals o familiars de les llars a Barcelona la seva Area Metropolitana.

Tota aquesta situació s' ha agreujat encara més per la pandemia de la Covid- 19, que ha provocat una crisi

sanitaria sense precedents alhora una nova crisi economica i social.

Per tal de fer- hi front, una de les propostes legislatives dutes a terme pel Parlament de Catalunya ha estat la

Llei 11/ 2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en materia de contenció de rendes en els contractes

d' arrendament d' habitatge de modificació de la Llei 18/ 2007, de la Llei 24/ 2015 i de la Llei 4/ 2016, relatives

a la protecció del dret a l' habitatge, publicada en el DOGC núm. 8229 de 21 de setembre de 2020 que va

entrar en vigor en data 22 de setembre de 2020.
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Aquesta llei té per objecte la regulació de la contenció moderació de rendes en els contractes

d' arrendament d' habitatge en que l' habitatge arrendat estigui destinat a residencia permanent de

larrendatari i que l' habitatge estigui situat en una area que hagi estat declarada area amb mercat tens.

La Disposició Transitória Segona de la llei, va declarar de forma transitoria árees amb mercat d' habitatge

tens els municipis amb índex de referencia de preus de lloguer d' habitatges que consten en l' annex de la

Llei, entre els que es troba inclós el de Barcelona, que són aquells en qué les rendes del lloguer han sofert un

increment de més d' un vint per cent en el període compres entre els anys 2014 2019, pertanyents a l' Area

Metropolitana de Barcelona o amb una població de més de vint mil habitants.

Aquesta declaració té una durada d' un any, a comptar de l' entrada en vigor de la Llei 11/ 2020, de 18 de

setembre, deixara de tenir efectes, en cada un dels termes municipals afectats, si els órgans competents

formalitzen una nova declaració d' area amb mercat d' habitatge tens relativa a aquell municipi, o si, un cop

transcorregut el termini esmentat, no s' ha formulat una nova declaració d' área amb mercat d' habitatge tens

relativa a aquell municipi.

En consequencia, en data 21 de setembre de 2021 s' esgotaran els efectes de la declaració legal.

En data 7 de maig de 2021, la Generalitat va demanar a lAlcaldessa de l' Ajuntament de Barcelona que

expressés en el termini d' un mes la seva voluntat o no, com Ajuntament, d' acord amb el que estableixen els

apartats 1 i 2 de l' article 3 de la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre, d' exercir la iniciativa la competéncia per

efectuar una nova declaració d' área amb mercat d' habitatge tens de conformitat amb el procediment

previst en aquesta llei.

L' Alcaldessa de Barcelona va respondre afirmativament a lassumpció de l' esmentada iniciativa la

competéncia perque sigui l' organ competent de l' Ajuntament de Barcelona qui declari la ciutat de Barcelona

com a área amb mercat d' habitatge tens.

Per procedir a aquesta nova declaració de Barcelona com a mercat d' habitatge tens cal que el municipi

compleixi amb els requisits previstos en article 2 de la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre, seguir el

procediment de l' article 3 que aquesta tingui el contingut determinat per l' article 4.
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En aquest sentit, en la memoria que consta en el present expedient s' ha justificat per cadascun dels

Districtes que es compleix amb un dels requisits previstos en l' article 2 de la Llei de 11/ 2020 per a la

declaració d' árees amb mercat d' habitatge tens per trobar- se el municipi o parts d' aquest en risc de no

disposar de la dotació suficient d' habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti d' accedir- hi a tota

la població, concretament el de lapartat c, com és el que el preu dels lloguers d' habitatge hagi

experimentat, en els cinc anys anteriors al moment de la declaració, un creixement interanual acumulat

d' almenys tres punts percentuals per damunt de la taxa interanual de l' índex de preus al consum de

Catalunya.

Així mateix, a la memoria s' acredita que també es compleix amb el requisit de l' article 2 apartat b, atés que

la carrega del cost del lloguer de l' habitatge en el pressupost personal al municipi de Barcelona l' any 2020 va

ser del 49, 1%, valor superior al llindar del 30% marcat ala propia Llei.

Així mateix, de conformitat amb l' article 4 de la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre, la memoria técnica inclou

un annex amb la relació de les actuacions mesures que l' Ajuntament de Barcelona ha anat implementant ja

durant la vigencia de la declaració legal d' area amb mercat d' habitatge tens que es podran intensificar i

incrementar quan es formuli la nova declaració a fi d' atenuar o capgirar la situació de mercat tens, en

exercici de les competéncies respectives en col- laboració amb altres administracions, en el marc dels

instruments locals, supralocals generals de planificació programació d' habitatge.

Algunes d' aquestes actuacions, que s' enuncien a tall d' exemple, són:

Treballar per aconseguir lobjectiu de que tots els habitatges de protecció oficial (HPO) no es pugin

desqualificar i d' aquesta manera, es pugi disposar d' un estoc fixe d' habitatges en lloguer.

Augment de les reserves de sól per HPO (40% en sol urbanitzable sól urbá no consolidat 30% en

sol urba consolidat) per sobre dels mínims estatals (30%, excepte el sol urba consolidat que no

s' exigeix cap mínim), assegurant que la meitat d' aquestes són en regim de lloguer. Obligació

d' incloure el 30% dels habitatges assequibles (HPO) en les rehabilitacions o reconstruccions integrals

d' habitatge en el sol consolidat.

Contribuir a generar un mercat de lloguer privat amb operadors professionalitzats, de major

dimensió, que a llarg termini puguin obtenir uns beneficis estables, segurs moderats.

Optimitzar els sistemes de producció i/ogestió públics a través de IMHAB amb la col- laboració

d' altres organismes públics.
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Promoció d' habitatges nous sobre sól de IIMHAB mitjancgant diverses fórmules: la construcció

d' habitatge propi, a través dels programes de construcció industrialitzada a través de la promoció

delegada, amb la creació lentitat Habitatge Metropolis Barcelona i la signatura de convenis amb

fundacions cooperatives.

Diversificar la promoció de nou habitatge assequible: principalment de lloguer peró també en cessió

d' ús o en dret de superfície que, en tot cas, garanteixin el manteniment de la titularitat pública del

sol

Impulsar mesures que permetin mobilitzar l' habitatge privat per augmentar el parc d' habitatge

social assequible a la ciutat:

o mobilització dels habitatges d' arrendament per a l' ús turístic cap al mercat de lloguer social i

assequible

captació d' habitatges buits del mercat privat a través de diverses actuacions: borsa de

lloguer social, conveni entre l' Ajuntament Fundació Habitat3, convenis amb grans tenidors

d' habitatge, etc.

mobilització de l' habitatge buit mitjangant l' adquisició d' habitatges en exercici dels drets de

tanteig retracte

Polítiques de rehabilitació:

o convocatories d' ajuts a la rehabilitació per captar habitatges de propietaris privats per cedir-

los a l' Ajuntament;

convenis amb propietaris d' edificis on hi ha habitatges buits que no poden fer front a la

rehabilitació, de manera que l' Ajuntament o l' entitat delegada (mitjancgant el cohabitatge o

l' entitat Habitatge Metropolis Barcelona) rehabiliti l' edifici a canvi de destinar part dels

habitatges de la finca a lloguer social;

rehabilitació dels habitatges adquirits per l' Ajuntament, mitjangant l' exercici del dret de

tanteig retracte, que no disposen de les condiciones d' habitabilitat;

línies d' ajuts específiques per reconvertir immobles amb ús no residencial en habitatges de

lloguer assequible sempre que sigui compatible amb el planejament urbanístic

Ajuts al pagament del lloguer, per exemple:

o destinats a atendre a la gent gran que disposa d' habitatges la prestació d' altres serveis,

o els ajuts d' emergéncia que, es gestionen coordinadament amb el departament de benestar

social, amb la finalitat d' evitar la perdua de l' habitatge,

o els ajuts al pagament del lloguer d' habitatges públics dels habitatges privats.
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Seguir amb el Programa detecció d' habitatges turístics il- legals.

Seguir amb el desenvolupament de l' activitat general de disciplina d' habitatge per a mitigar les

situacions anomales de l' habitatge (desocupació permanent, infrahabitatge, sobreocupació demés),

impulsar l' expropiació temporal de l' ús dels habitatges, abordar específicament l' aplicació del reégim

sancionador previst en la própia Llei 11/ 2020 la Llei 18/ 2007, del dret a l' habitatge per a vetllar pel

compliment de les obligacions de contenció de les rendes d' oferiment del lloguer social, a través de

l' equip de disciplina inspecció de IMHAB, que es posa a disposició d' aquests nous objectius.

Pel que fa ales característiques particulars de la nova declaració de Barcelona com a área de mercat

d' habitatge tens seran les segients:

Una durada de 5 anys amb possibilitat de prórroga d' acord amb les previsions de l' article 4. 2;

Una minoració en un 5% del preu de referéncia, en virtut de la disposició addicional primera;

la inclusió d' habitatges d' una superfície útil superior als 150 m2 de conformitat amb la disposició

addicional segona.

Aquesta tipologia d' habitatges representa un 3, 1% en el conjunt del municipi de Barcelona, en

alguns districtes de la ciutat pot arribar a un percentatge encara més significatiu, una xifra gens

desdenyable atesa la greu situació que pateix la ciutat que, per tant, té la potencialitat d' afectar a

un nombre important d' habitatges de families.

Per tot aixo, es considera justificat l' interées general públic de l' Ajuntament de Barcelona en l' aprovació de

la nova declaració de mercat d' habitatge tens d' acord amb la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre.

Barcelona, 8 de juliol de 2021.

El gerent d' habitatge, El gerent de IMHAB,
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Burón Cuadrado Fuentes digitalmente

por GerardDNI

Le de Capo Fuentes
2021. 07. 08 08: 37: 03

+02' 00' (SIG) (SIG)

Sr. Javier Burón Cuadrado Sr. Gerard Capó Fuentes


