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Expedient núm. 2021/ 0279
Assumpte: Informe jurídic sobre la proposta d' Acord del Ple del Consell Municipal pel qual s' aprova la
declaració de Barcelona com a área de mercat d' habitatges tens, de conformitat amb la Llei 11/ 2020, de
18 de setembre de mesures urgents en materia de contenció de rendes en els contractes d' arrendament
d' habitatges

de modificació de la Llei 18/ 2007, de la Llei 24/ 2015

de la Llei 4/ 2016, relatives a la

protecció del dret a "'habitatge.

En relació a la proposta d' Acord perque l' Ajuntament de Barcelona aprovi la declaració de Barcelona com a
area amb mercat d' habitatge tens, s' emet el seguent informe de valoració:

ANTECEDENTS:

Primer.- En data 7 de maig de 2021, la Generalitat va demanar a l' Alcaldessa de l' Ajuntament de Barcelona
que expressés en el termini d' un mes la seva voluntat o no, com Ajuntament,
estableixen els apartats 1

2 de l' article 3 de la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en

materia de contenció de rendes en els contractes d' arrendament d' habitatges
18/ 2007, de la Llei 24/ 2015
iniciativa

d' acord amb el que

de modificació de la Llei

de la Llei 4/ 2016, relatives a la protecció del dret a 'habitatge, d' exercir la

la competencia per efectuar una nova declaració d' área amb mercat d' habitatge tens.

En data 21 de juny de 2021, l' Alcaldessa de Barcelona va respondre afirmativament a l' assumpció de
l' esmentada iniciativa

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

declari la ciutat de Barcelona com a área amb mercat d' habitatge tens, tot acompanyant, d' acord amb
article 4 de la llei de referencia

tal i com demanava la Generalitat en els seus escrits, la relació d' actuacions

a dur a terme a fi d' atenuar o capgirar la situació de mercat tens.
Segon. En data 21 de setembre de 2020 es va publicar en el DOGC núm. 8229 l' esmentada Llei 11/ 2020 que
tenia 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 l' arrendatari

que

l' habitatge estigui situat en una area que hagi estat declarada area amb mercat tens.
En la Disposició Transitoria Segona de la Llei 11/ 2020, es van 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
lannex de la Llei (entre els que es troba inclos el de Barcelona), que són aquells en que 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.
En la mateixa Disposició es preveu que aquesta declaració té una durada d' un any, a comptar de l' entrada en
vigor d' aquesta llei,

deixara de tenir efectes, en cada un dels termes municipals afectats, si els organs

competents formalitzen una nova declaració d' área 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 consequéncia, en data 21 de setembre de 2021 s' esgotaran els efectes de la declaració legal, de manera
que si es pot justificar que la realitat es manté en la mateixa situació que en el moment d' aprovar- se la llei i
la voluntat municipal, com s' ha anunciat, és la de sostenir aquest tipus de regulació per fer- hi front, resulta
normativament necessari procedir per part de l' ens municipal a formular una nova declaració d' área amb
mercat d' habitatge tens.

Il

VALORACIÓ JURIDICA

1. En 'l article 2 de la Llei s' estableix la definició general de l' area de mercat tens.
En aquest sentit s' explicita que "Són árees amb mercat d' habitatge tens els municipis o les parts de municipi
que estan especialment 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."
Afegeix al respecte que "aquesta situació de risc pot venir determinada pel compliment de qualsevol de les
condicions segiients:
a) Que la mitjana del preu dels lloguers d' habitatge hi experimenti un creixement sostingut clarament
superior al de la mitjana del territori de Catalunya.
b) Que la cárrega del cost del lloguer de l' habitatge en el pressupost personal o familiar hi superi de mitjana
el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars, o que la mitjana del preu dels lloguers d' habitatge hi
superi el trenta per cent de la renda mitjana de les persones menors de trenta- cinc anys.
c) 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."
En aquest sentit, queda clar en la memoria técnica justificativa de la declaració, que consta
l' expedient, que Barcelona compleix amb el tercer d' aquests requisits

fonamenta

que ho fa en la integritat de la ciutat,

perque lobjecte de la declaració és el conjunt de la ciutat de Barcelona.

2. Pel que fa a la justificació del procediment per a la declaració d' árees amb mercat d' habitatge tens, cal
tenir en compte les previsions de 'l article 3 de la Llei 11/ 2020.
Si bé es preveu amb carácter general la competéncia del departament de la Generalitat competent en
materia d' habitatge per efectuar la declaració

la seva revisió, en el cas de la ciutat de Barcelona pot ésser

exercida també per l' Ajuntament de Barcelona, mitjangant un acord de l' organ municipal competent, que en
aquest cas és el Ple del Consell Municipal, atesa la caracterització jurídica del procediment per a la
declaració, que s' equipara al de l' elaboració de disposicions de caracter general.
En aquest sentit, queda justificat en l' expedient que l' Ajuntament de Barcelona ha comunicat ja aquesta
voluntat a l' altra Administració competent, la Generalitat de Catalunya, com exigeix l' article 3 en el seu
apartat tercer. També consta que ho ha comunicat a l' Area Metropolitana de Barcelona.

3. Pel que fa a la justificació de l' expedient, en l' apartat cinque de article 3 de la Llei es preveuen els
documents que l' han d' integrar, que són els seguents:

"a) Una memoria explicativa dels motius que aconsellen formular- la, de les circumstáncies que la justifiquen
dels fets que n' acrediten la conveniencia, així com dels motius que en justifiquen la durada concreta.
b) Un informe preceptiu de l' ajuntament o ajuntaments dels municipis afectats.
c) L' observanca dels tramits de consulta, audiencia

informació pública previstos per als procediments

d' elaboració de disposicions de caracter general."
En l' expedient a tramitar per Ajuntament de Barcelona s' hi ha d' incloure,

així es pot justificar que succeeix

en aquest cas, la memoria técnica explicativa, en la qual s' esgrimeixen les circumstancies que la justifiquen,
amb els requisits previstos en l' article 2 i s' acrediten els fets que en justifiquen la durada concreta, en aquest
cas de 5 anys, que es troba doncs dins del llindar máxim previst en 'l article 4. 2 de la Llei, de 5 anys des de la
publicació de la declaració en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cal tenir present el carácter revisable de la durada de la declaració, ja que, d' acord amb l' apartat tercer de
article 4 de la Llei, la declaració d' una área amb mercat d' habitatge tens pot ésser revisada amb el mateix
procediment utilitzat per a la formulació, per a escurgar- ne la durada o per a deixar- la sense efecte, si
canvien les circumstáncies que la van motivar,
situació ho justifica

també pot ésser prorrogada, una o més vegades, si la

se n' acredita la necessitat, per un període máxim de temps no superior a la seva durada

inicial, en aquest cas de cinc anys.
La present declaració de Barcelona com a área de mercat d' habitatge tens preveu, tal com estableix la Llei
11/ 2020, l' extensió de les arees de mercat d' habitatge tens a tot el municipi, amb una durada de cinc anys
revisables
Tot

amb una reducció del 5

sobre l' índex de referéncia de preus del lloguer.

que no s' expressi en aquests termes en la llei, acord d' aprovació de la declaració té la naturalesa o

caracter d' inicial, com deriva de les exigencies procedimentals de la lletra c) de l' apartat cinque de l' article 3
abans detallades.
En aquest sentit, en el propi acord municipal caldrá preveure la realització dels tramits d' audiéncia i
informació pública, de conformitat amb les previsions del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, i
caldraá, segons l' apartat sise de 'l article 3 de la Llei, publicar en el DOGC i en els portals de transparencia de la
Generalitat

de l' Ajuntament de Barcelona l' acord conferint el termini d' audiéncia

d' informació

exposició

pública, i
amb la previsió expressa que en cas que no es presentessin al:- legacions o reclamacions l' aprovació
de la declaració esdevindria definitiva.
Pel cas de presentar- se al:- legacions o reclamacions, caldrá informar- les

resoldre- les expressament i

aprovar, si s' escau, definitivament la declaració.
Simultániament, caldrá comunicar l' Acord al departament competent de la Generalitat de Catalunya.
Es justifica també en l' expedient lobservanga

compliment del trámit de consulta previa a la ciutadania,

durant deu dies hábils, des del dia u al quinze de juliol de 2021, d' acord amb el referit apartat c) de l' apartat
cinque de l' article 3 i com a trámit propi dels procediments d' elaboració de disposicions de carácter general.
Les aportacions que s' hi puguin efectuar seran valorades i, si s' escau, incorporades a la memoria técnica
justificativa abans de la seva aprovació.
No obstant, la tramitació del procediment per a la declaració de Barcelona com a área amb mercat
d' habitatge tens, considerant que es tracta de renovar la declaració inicial efectuada directament en la Llei
perque no caduqui el dia 21 de setembre de 2021, s' hauraá de dur a terme per via d' urgéncia, prevista en
lapartat sete de l' article 3 per raons d' interées públic

ateses les característiques

el dinamisme del mercat

immobiliari. Es tracta d' evitar que la declaració decaigui a la ciutat de Barcelona

generi situacions

d' inseguretat jurídica.
La tramitació d' urgencia implica la reducció dels terminis a la meitat
es reduirá a quinze dies.

per tant el trámit d' informació pública

4. La declaració requerirá aplicar en tot el territori de Barcelona el mecanisme legal de contenció de rendes
en els contractes d' arrendament previstos en l' article 1 de la Llei (Objecte
a continuació, a partir de la previsió de l' índex de referencia,

ambit d' aplicació) que es detallen

en els termes dels articles 6 al 13 de la Llei

11/ 2020:
Els contractes previstos en l' article 1, apartat primer, són els seguents:
a) Que l' habitatge arrendat sigui destinat a residencia permanent de l' arrendatari.
b) Que l' habitatge arrendat estigui situat en una área que hagi estat declarada área amb mercat d' habitatge
tens."
No obstant, en lapartat segon de l' article 1 es preveuen l' exclusió de certs contractes sobre els que no seran
d' aplicació els efectes de la declaració
"2. Resten exclosos de la declaració

la propia llei, amb el segiúent detall:
l' aplicació d' aquesta llei els contractes d' arrendament d' habitatge

subjectes a régims especials de determinació de la renda,

en tot cas els contractes d' arrendament segiients:

a) Els subscrits abans de 1' 1 de gener de 1995.
b) Els que tenen per objecte habitatges subjectes a un régim de protecció oficial.
c) Els que tenen per objecte habitatges integrats en xarxes públiques d' habitatges d' inserció o de mediació
per al lloguer social o en el Fons d' habitatge de lloguer destinat a polítiques socials.
d) Els de caracter assistencial.
e) Els que se subscriguin d' acord amb les disposicions legals aplicables al lloguer social obligatori."
així es preveu en la memoria técnica justificativa.

5. A lensems, segons l' article 4. 1 de la Llei, la declaració d' una area amb mercat d' habitatge tens ha
d' incloure una relació de les actuacions que les administracions implicades, tant l' administració que la
formula com, si és diferent d' aquesta, la que I' ha instada, duran a terme durant tot el període de vigencia del
regim corresponent, 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 i

generals de planificació i
programació d' habitatge.
Es justifica en l' expedient que l' Ajuntament de Barcelona, en aquest cas l' administració que insta

formula la

declaració, ha inclós una relació de les actuacions que ja ha dut a terme durant la vigencia inicial de la
declaració legal

que seguirá duent a terme durant la vigéncia de la nova declaració que ara es projecta.

Concretament, consten incorporades en el darrer Annex de la memoria técnica justificativa

estan a

l' ensems recollides en un informe justificatiu específic constant en l' expedient.
Aquestes mesures d' intervenció pública resulten raonables

proporcionades als fins de millora de la situació

que es preveuen a la Llei, sense que contradiguin cap norma legal o reglamentaria.

6. Habilitació per a l' aplicació de percentatges correctors. La declaració d' una área com a área amb mercat
d' habitatge tens pot incloure, de forma motivada, a iniciativa de I' Administració que la formula o de
I' Administració que I' ha instada, la possibilitat de minorar o incrementar, fins a un máxim d' un cinc per cent,
els límits maxims

mínims establerts per aquesta llei per a la determinació de la renda dels contractes

d' arrendament d' habitatge que es concloguin en aquella area.

En la memoria técnica, com ja s' ha mencionat, es justifica una reducció del 5% que es considera raonableii
proporcionada ala situació dels arrendaments a la ciutat i no revesteix cap objecció jurídica.

7. Exclusió d' habitatges de gran superfície del regim de contenció de rendes
En la Disposició addicional Segona de la llei, s' estableix igualment que "La declaració d' una área com a área
amb mercat d' habitatge tens pot determinar, de forma motivada, que quedin exclosos del régim de
contenció de rendes regulat per aquesta llei els habitatges que tinguin una superfície útil superior als cent
cinguanta metres quadrats".
Tot

que el percentatge d' habitatges de superfície superior a 150 m2 útils en el conjunt de la ciutat és forca

limitat, en determinades zones és més significatiu

podrien escapar- se un nombre important d' habitatges

que poden afectar moltes famílies amb uns ingressos igualment limitats, la qual cosa demana esgotar també
en aquest punt el potencial de la llei, sense que la própia llei demani pero a tal efecte una específica
motivació.

8.- El conjunt de les consideracions descrites
resulten proporcionades a la finalitat

contingudes en la memoria técnica explicativa de la Declaració

exigéncies de la Llei 11/ 2020, s' ajusten a dret

públic municipal en garantia del mandat constitucional
Catalunya gaudeixin d' un habitatge digne

responen a l' interes

estatutari de que les ciutadanes

els ciutadans de

assequible.

llI.- CONCLUSIONS:
S' INFORMA favorablement la proposta d' acord per a l' aprovació inicial

per urgencia de la declaració del

conjunt de la ciutat de Barcelona com a área de mercat d' habitatge tens.
Barcelona, 7 de juliol de 2021.
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