Expedient 2021/ 0279

AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

El Gerent de l' Institut Municipal de l' Habitatge
d' habitatge

Rehabilitació (IMHAB), eleva a la consideració de la Regidora

Rehabilitació de 'l Ajuntament de Barcelona la segient,

PROPOSTA D' ACORD:
Atés que durant les dues darreres decades el mercat de lloguer ha anat guanyant pes de manera generalitzada
als municipis de l' área metropolitana de Barcelona, inclos el municipi de Barcelona, passant l' any 2001 del
20, 9% al 31, 2% l' any 2019.
Atés que, durant els darrers 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

que els ingressos de la població no han crescut amb

la mateixa intensitat, de tal manera que la distáncia entre el preu mitja del lloguer
s' ha anat eixamplant

que aquestes dinamiques, quantificades

els ingressos de les llars

publicades per I' Observatori Metropolita de

"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.
Atés que aquesta tendencia ha estat encara més acusada a la ciutat de Barcelona en afegir- s" hi l' alga del
turisme urba, que va desviar habitatges cap a usos no residencials

les dades recents ja indiquen que l' esforc

necessari per accedir a l' habitatge esta superant els dels anys d' inici de la crisi immobiliaria de l' any 2008

que

la sobrecárrega 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 i la seva Area Metropolitana.

Atés que tota aquesta situació s' ha agreujat encara més per la pandemia de la Covid- 19, que ha provocat una
crisi sanitária sense precedents

alhora una nova crisi economica

social.

Atés que per tal de fer- hi front, una de les propostes legislatives dutes a terme pel Parlament 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

de la Llei 4/ 2016, relatives

a la protecció del dret a l' habitatge, publicada en el DOGC núm. 8229.
Atés que l' esmentada llei té per objecte la regulació de la contenció

moderació de rendes en els contractes

d' arrendament

destinat

larrendatari

d' habitatge

en

qué

l' habitatge

arrendat

estigui

a

residencia

permanent

de

que l' habitatge estigui situat en una área que hagi estat declarada área amb mercat tens.

Atés que en la Disposició Transitoria Segona de la mateixa llei, es van declarar de forma transitoria arees 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.
Atés que 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

órgans 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' area amb
mercat d' habitatge tens relativa a aquell municipi.
Atés que en conseqúuencia, en data 21 de setembre de 2021 s' esgotaran els efectes de la declaració legal, i
amb la justificació del compliment dels requisits habilitants de la declaració

la voluntat municipal 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.
Atés que 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,
els apartats 1

contenció de rendes en els contractes d' arrendament d' habitatges
24/ 2015

d' acord amb el que estableixen

2 de 'l article 3 de la Lleí 11/ 2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en materia de
de modificació de la Llei 18/ 2007, de la Llei

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

la competéncia

per efectuar una nova declaració d' área amb mercat d' habitatge tens.
Atés que consta que VAlcaldessa de Barcelona va respondre afirmativament a l' assumpció de l' esmentada
iniciativa

la competencia perque sigui l' 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 Particle 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.
Atés que l' Ajuntament de Barcelona va publicar en data 1 de juliol de 2021 a la seva web de transparencia la
consulta ciutadana previa prevista en article 3. 5 c) de la Llei 11/ 2020 com a trámit legalment necessari per a
formular la declaració d' una área amb mercat tens.
Atés que l' Ajuntament també ha comunicat a l' Area Metropolitana de Barcelona la seva voluntat d' exercir
directament la iniciativa i competencia per declarar la ciutat de Barcelona com a área amb mercat d' habitatge
tens.
Atées que l' Ajuntament ha ultimat recentment els treballs preparatoris per a la declaració

ha elaborat la

pertinent memoria técnica justificativa de la declaració del conjunt del municipi de Barcelona com a área de
mercat tens d' habitatge, en tant que per cadascun dels Districtes s' ha justificat que compleix amb un dels
requisits previstos en Varticle 2 de la Llei de 11/ 2020 per ala declaració d' arees 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.
Atés que en la memoria s' acredita també que es compleix amb el requisit de Varticle 2 apartat b, essent la
carrega del cost del lloguer de I' habitatge en el pressupost personal al municipi de Barcelona l' any 2020 del
49, 1%, valor superior al llindar del 30% marcat a la Llei.
Atés que 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, a partir de la previsió de l' índex de
referencia,

en els termes dels articles 6- 13 de la Llei 11/ 2020.

Atés que, en el marc de discrecionalitat que la llei confereix, especialment es preveuen les segúents
característiques particulars en la declaració:
Una durada de 5 anys, amb possibilitat de prorroga.
Una minoració en un 5% del preu de referencia, d' acord amb la disposició addicional primera de la Llei

La inclusió també dels habitatges de més de 150 metres quadrats.
Ates que 'l article 4. 1 de la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre, preveu que la declaració d' una área amb mercat
d' habitatge tens ha d' incloure una relació de les actuacions que les administracions implicades duran a terme
durant tot el període de vigencia del régim corresponent, a fi d' atenuar o capgirar la situació de mercat tens,
en exercici de les competéncies respectives
instruments locals, supralocals

en col: laboració amb altres administracions, en el marc dels

generals de planificació

programació d' habitatge.

Ates que l' Ajuntament de Barcelona ha anat inplementant ja mesures durant la vigencia de la declaració legal
d' área amb mercat d' habitatge tens que es podran intensificar

incrementar quan es formuli la nova

declaració, com es preveu expressament en I' Annex de la memoria técnica.
Atés que en l' expedient consten el conjunt d' informes justificatius

jurídics pertinents per a l' aprovació de la

Declaració de Barcelona com a área de mercat tens d' habitatge.
Per tot aixo,
PROPOSO:
Primera.- APROVAR inicialment la declaració de tot l' ambit del municipi de Barcelona com a área de mercat
d' habitatge tens, d' acord amb l' 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
la Llei 24/ 2015

de modificació de la Llei 18/ 2007, de

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

contingut de la memoria técnica explicativa

de conformitat amb el

els informes justificatius que s' incorporen a l' expedient, i amb

les segients característiques particulars:
Una durada de 5 anys, amb possibilitat de prorroga.
Una minoració en un 5% del preu de referencia, d' acord amb la disposició addicional primera de la Llei
11/ 2020.
La inclusió també dels habitatges de més de 150 metres quadrats.
amb lespecial inclusió constant en /'Annex de la memoria técnica explicativa de la relació de les
actuacions

mesures que l' Ajuntament de Barcelona durá 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
competeéncies respectives

en col- laboració amb altres administracions, en el marc dels instruments

locals, supralocals i generals de planificació

programació d' habitatge.

Segona.- DECLARAR la urgencia en la tramitació d' aquest acord, segons l' article 3. 7 de la Llei 11/ 2020, de 18
de setembre, per raons d' interes públic

per intentar evitar una situació d' inseguretat jurídica, durant unes

setmanes, en atenció a que la declaració inicial del municipi de Barcelona prevista en la Llei 11/ 2020 caduca
el proper 21 de setembre de 2021, en virtut de la disposició transitoria segona de l' esmentada llei.
Tercera.- SOTMETRE l' acord a informació pública, mitjangant un anunci al BOPB i al DOGC, per un
termini de 15 dies, d' acord amb la declaració d' urgéncia en la tramitació d' aquest procediment; i
TENIR per aprovada definitivament la declaració del municipi de Barcelona com a área de mercat
d' habitatge tens si durant aquest termini no s' hi formulen reclamacions

al- legacions.

L' entrada en vigor de la declaració es produira lendemá de la publicació al DOGC de l' acord
d' aprovació definitiva, havent de publicar- se previament un anunci al BOPB, al DOGC
transparencia de la Generalitat de Catalunya

de l' Ajuntament de Barcelona.

als portals de

Quarta.- COMUNICAR, d' acord amb l' article 3. 6 de la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre, aquest acord a la
Generalitat de Catalunya per a la seva publicació al seu portal de transparencia.
Cinguena.- DONAR TRASLLAT d' aquesta resolució ala Secretaria d' Habitatge
de Drets Socials

al Departament d' Acció Exterior

Inclusió Social del Departament

Govern obert de la Generalitat de Catalunya, als membres

de la Comissió de Seguiment que ha creat el Govern per a la Llei 11/ 2020, de 18 de setembre,

a
les entitats

representatives potencialment afectades per la futura declaració identificades pels serveis municipals.

Barcelona, 8 de juliol de 2021
Gerard Capo Firmado
Fuentes DNI digitalmente por
Gerard Capo
Fuentes DNI
(SIG)
(SIG)
Gerard Capó Fuentes
Gerent de Institut Municipal de
l' Habitatge

Rehabilitació de Barcelona (IMHAB)

Dono la meva conformitat a la precedent proposta
Barcelona, 8 de juliol de 2021
Lucia Martin
Gonzalez
(AUT)

DNI

Signat digitalment
per Lucia Martin
Gonzalez DNI
(AUT)

La Regidora d' Habitatge
Lucía Martín González

Rehabilitació

la sotmeto a l' aprovació del Plenari del Consell Municipal.

