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1. OBJECTE.

Rebem sol- licitud d' informe sobre la proposta d' acord del Plenari del Consell Municipal pel

qual s' aprova la declaració del municipi de Barcelona com área de mercat d' habitatge tens.

Amb la consulta, rebem trasllat dels documents de proposta d' acord, d' informe jurídic

elaborat per la secretaria delegada el director de Serveis Jurídics, Contractació Patrimoni de

Minstitut Municipal de Habitatge la Rehabilitació de Barcelona de memoria elaborada per

l' Observatori Metropolitá de |'Habitatge de Barcelona, pendents de datar.

2. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES.

2. 1 Contingut procediment per a la declaració d' área de mercat d' habitatge tens.

La Llei 11/ 2020, de 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 de la Llei 4/ 2016, relatives a la protecció del dret a I' habitatge, introdueix al nostre

ordenament jurídic la declaració d' árees amb mercat d' habitatge tens, amb lobjecte de

regular la contenció moderació de rendes en els contractes d' arrendament d' habitatge.

La definició d' área de mercat d' habitatge tens ve referida als 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 (art. 2). Aquesta declaració
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requereix la concurrencia de qualsevol de les tres condicions establertes a l' article 2, apartats

a, b) io'.

article 3 de la Llei 11/ 2020 detalla el procediment per a declarar una área com a mercat

d' habitatge tens. Convé destacar l' atribució expressa de la competencia a l' Ajuntament de

Barcelona en relació a les declaracions fetes al seu terme municipal per article 3. 2. a). Pel

que fa ala tramitació aquesta norma exigeix:

1) Una memoria amb un contingut mínim previst a la norma.

2) Un informe preceptiu de l' ajuntament o ajuntaments dels municipis afectats.

3) L' observanca dels trámits de consulta, audiencia informació pública previstos per als

procediments d' elaboració de disposicions de caracter general".

4) La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en els portals de

la transparencia de la Generalitat dels municipis afectats.

5) la possibilitat de tramitació per via d' urgencia quan concorrin raons d' interes públici

ateses les característiques el dinamisme del mercat immobiliari.

Pel que fa al contingut de la declaració, aquesta haura d' integrar (art. 4):

1) La relació d' actuacions que les administracions implicades 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 generals de

planificacióiprogramació d' habitatge.

2) La durada del régim corresponent, que no pot excedir de cinc anys des de la

publicació de la declaració en el DOGC.

1 "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."

Aquests trámits estan previstos a l' article 133 de la Llei 39/ 2015, d' 1 d' octubre, del procediment administratiu

comú de les administracions públiques.
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D' acord amb [article 4, la declaració d' una área amb mercat d' habitatge tens pot ésser

revisada, per a escurcar- ne la durada o per a deixar- la sense efecte, si canvien les

circumstáncies que la van motivar, també pot ésser prorrogada, una o més vegades, si la

situació ho justifica se n' acredita la necessitat, per un període máxim de temps no superior a

la seva durada inicial, en els termes que regula l' article 3.

Per acabar de configurar el regim jurídic d' aquesta declaració, hem d' acudir a les disposicions

addicionals de la Llei 11/ 2020, que habiliten a Administració que prengui la iniciativa en la

declaració perque pugui:

Minorar o incrementar, fins a un máxim d' un cinc per cent, els límits máxims i

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

contractes d' arrendament d' habitatge que es concloguin en aquella area (DA

1a)

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 cinquanta metres quadrats (DA 2a)

2. 2 Memoria, informe proposta d' acord.

La documentació que es sotmet a informe compleix el regim jurídic de la declaració

d' habitatge tens descrit, amb les seguents observacions:

La memoria conté el contingut exigit per l' article 3. 5. a) de la Llei 11/ 2020:

Justifica el compliment dels requisits que permeten declarar la situació de mercat

d' habitatge tens a tot el municipi de Barcelona, on hi concorren les circumstáncies

establertes als apartats b) c) de la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre. També s' estudia la

situació en cadascun dels districtes de la ciutat, en els quals es comprova la concurrencia

de la circumstáncia prevista a l' apartat c) de Varticle de la Llei 11/ 2020. Seguint la

memoria, no ha estat possible comprovar la concurrencia de la circumstáncia establerta a

Vapartat b) de Varticle 2, pel motiu de no disposar de dades oficials sobre la Renda Familiar

Disponible per cápita per districtes.

Així mateix, el document de memoria (apartat 4) proposa de manera fonamentada que la

declaració tingui una durada de 5 anys, seguint allo establert a l' article 4. 2 de la Llei

11/ 2020, de 18 de setembre, fonamenta una minoració del 5% del preu de referencia del

lloguer, a lempara dels percentatges correctors que permet la disposició addicional
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primera de la Llei 11/ 2020. Es fonamenta la procedencia de l' adopció d' aquesta durada i

de l' aplicació del factor de correcció en tota la ciutat,ien cadascun dels districtes de la

ciutat.

L' informe jurídic elaborat per la secretaria delegada el director de Serveis Jurídics,

Contractació Patrimoni de Institut Municipal de l Habitatge la Rehabilitació de Barcelona

detalla els antecedents de la proposta la normativa d' aplicació. Convé destacar que es

refereix al compliment del trámit de consulta previa, a la necessitat d' incorporar reflectir el

resultat de la consulta previa a la memoria de l' expedient amb anterioritat a sotmetre la

proposta a acord d' aprovació inicial, el que és procedent per donar compliment als trámits

procediments exigits a l' article 3. 5. c) de la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre.

Pel que fa a la tramitació del procediment, l' informe justifica l' aplicació del tramit d' urgéncia

que permet per raons d' interés públic ateses les característiques el dinamisme del mercat

immobiliari Particle 3. 7 de la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre.

El document de proposta d' acord per la qual s' aprova la declaració d' área de mercat

d' habitatge tens del municipi de Barcelona té el contingut exigit als apartats 1i 2 de l' article 4

de la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre, excepte pel que fa a la concreció de la "relació de les

actuacions que les administracions implicades, tant l' administració que la formula com, si és

diferent d' aquesta, la que Tha instada, duran a terme durant tot el període de vigéncia del

régim 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 generals de planificació programació d' habitatge" de l annex

de la memoria. Aquestes actuacions s' han d' incorporar al document de memória per donar

compliment a article 4. 1 de la Llei així integrar el contingut de la proposta d' acord.

La proposta d' acord aprova l' obertura dels tramits d' informació pública audiéncia, i hi aplica

la reducció de terminis própia del procediment d' urgéencia proposada i justificada en informe

jurídic, s' eleva a l' aprovació del Plenari del Consell Municipal de Barcelona.

Varticle 3. 2. a) de la Llei 11/ 2020 estableix que en el cas de Barcelona la competéncia per a la

declaració correspon a lórgan municipal competent, per mitja d' un acord. Tenint en compte

que article 11. 1. e) de la Carta municipal de Barcelona, aprovada per Llei 22/ 1998, de 30 de

desembre, atribueix a aquest organ representatiu la competencia per a l aprovació de normes,

sempre que no estigui atribuida a un altre organ, que la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre,

subjecta acord que ens ocupa a una tramitació similar a la de les disposicions de carácter

general, sense prejutjar la naturalesa jurídica de la declaració, que la Llei 11/ 2020 no precisa,

entenem que esta justificat pels seus efectes generals que la competencia per aprovar la

declaració del municipi de Barcelona com área amb mercat d' habitatge tens correspongui al

Plenari del Consell Municipal.
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3. CONCLUSIONS.

D' acord amb les anteriors consideracions, s' informa favorablement la proposta d' acord

d' aprovació inicial de la declaració de tot lámbit del municipi de Barcelona com a area de

mercat d' habitatge tens, d' acord amb V' article 2 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 de modificació de la Llei 18/ 2007, de la Llei 24/ 2015 de la Llei 4/ 2016, relatives

a la protecció del dret a l' habitatge, amb les observacions que s' han fet al llarg d' aquest

informe.

Vist i plau,

CPISR- 1 C Maria Signat digitalment per
JUAN ANTON

Ajuntament Massana Marba Ajuntament RODRIGUEZ FRANCO
de Barcelona 2021 07. 08 de Barcelona DNI (AUT)
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Maria Massana Marba Joan- Anton Rodríguez Franco

Lletrada consistorial Director de l' Area de Regim Jurídic


