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DICTAMEN PER A LA DETERMINACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DEFINIDES PER LA
LLEI 11/2020 PER A LA DECLARACIÓ D’ÀREES AMB MERCAT D’HABITATGE TENS EN EL MUNICIPI
DE SANT FRUITÓS DE BAGES

DICTAMEN que emet l'arquitecte Jordi Perarnau i Vendrell, colꞏlegiat al Colꞏlegi d'Arquitectes de
Catalunya amb el número 24.909/2, membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials,
Forenses i Mediadors de Catalunya (AAEPFMC), integrant de les llistes de perits judicials com
especialista en valoracions i urbanisme, diplomat amb Arquitectura Legal i Forense (DALF) per la
Universitat Pompeu Fabra amb l’especialització de Valoracions Urbanístiques, amb despatx
professional al Passeig Pere III, 28, 3r del municipi de Manresa (08241).
Actuo com a perit, designat per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb NIF número P-0821200
per emetre el dictamen per a la determinació del compliment de les condicions definides per la Llei
11/2020 per a la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens en el municipi de Sant Fruitós de Bages.

Declaració de tatxes
En compliment del que disposa l’article 343 de la Llei 1/2000, de set de gener d’enjudiciament Civil, i com
a perit manifesto el següent:
1r – No sóc cònjuge ni parent per consanguinitat o afinitat, dins el quart grau civil d’una de les parts o dels
seus advocats o procuradors.
2n – No tinc interès directe o indirecte en l’afer o en un altre de semblant.
3r – No tinc ni he estat en situació de dependència o de comunitat o contraposició d’interessos amb
alguna de les parts o amb els seus advocats o procuradors.
4t – No tinc amistat intima o enemistat amb cap de les parts o dels seus advocats o procuradors.
5è – No conèixer cap altre circumstància, degudament acreditada, que em faci desmerèixer en el
concepte professional.
Jurament
En compliment del que estableix l’art. 335.2 de la Llei 1/200, de 7 de gener d’enjudiciament Civil,
manifesto sota promesa de dir la veritat, que en l’emissió de l’Informe he actuat i, si s’escau, actuaré
amb la màxima objectivitat possible, que he pres en consideració tan el que podia afavorir com el que era
susceptible de causar prejudici a qualsevol de les parts, i que conec les sancions penals en que puc
incórrer si incompleixo el meu deure com a perit.
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1_DADES PRELIMINARS
1.1_OBJECTE DEL DICTAMEN
L’objecte d’aquest dictamen és la determinació del compliment de les condicions per a la declaració
d’àrees amb mercat d’habitatge tens en el municipi de Sant Fruitós de Bages, segons determina la Llei
11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els
contractes d’arrendament d’habitatge i 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.
Les condicions necessàries per a la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens venen definides per
l’article 2 de la Llei 11/2020:
“Article 2. Requisits per a la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens
Són àrees amb mercat d’habitatge tens en 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.
Aquesta situació de risc pot venir determinada pel compliment de qualsevol de les condicions següents:
a)

Que la mitjana del preu de lloguer de l’habitatge hi experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la

mitjana del territori de Catalunya.
b)

Que la càrrega 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 preus 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.”
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1.2_IDENTIFICACIÓ
El municipi de Sant Fruitós de Bages es troba situat a la comarca del Bages, al nord-est del municipi de
Manresa (capital de la comarca). L’accés principal a aquest es produeix per la carretera N-141c i per
l’autopista C-16. El terme municipal té una superfície de 22,20 km2 i disposa d’una densitat de 398,10
habitants/km2. Aquest es situa a 247 m per sobre el nivell del mar.

Situació del municipi

Ortofotomapa del nucli urbà

Situació del municipi
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Actualment, el municipi disposa d’una població de 8.837 habitants segons les dades obtingudes de la
web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Segons la gràfica del Padró continu de l’INE, el
municipi ha tingut un creixement sostingut els últims anys, passant d’una població de 8.243 habitants
l’any 2014, als 8.837 habitants l’últim any.
La població, segons les dades extretes de l’IDESCAT, és dedica principalment a la indústria i als serveis,
degut a l’important nombre de polígons industrials de què disposa el municipi. El producte interior brut
(PIB) per habitant de Sant Fruitós és molt superior a la mitja de Catalunya.

El municipi disposa de diferents nuclis o barris diferenciats, tan d’ús, tipologia constructiva o existència de
mercat de lloguer:
- El nucli urbà i el barri de Torroella de Baix, on hi predominen els edificis plurifamiliars i
unifamiliars entre mitgeres. En aquestes zones és on existeix el mercat de lloguer principalment del
municipi.
- Urbanitzacions: Pineda de Bages, Les Brucardes, La Rosaleda,... allunyades del nucli urbà. En
elles hi predominen els habitatges unifamiliars aïllats (preferentment) o entre mitgeres. El mercat de
lloguer és gairebé inexistent, i/o no es considera que no són àrees on es pugui declarar que són
àrees amb mercat d’habitatge tens, degut que no són barris habitats per persones amb baix nivell
d’ingressos, segons fa referència el preàmbul de la Llei.
- Polígons industrials: Santa Anna, El Grau, Sant Isidre, La Serreta, Riu d’Or,... existeixen
nombrosos polígons industrials al llarg del terme, tan de naus aïllades com adossades que donen
feina a part de la comarca. Alguns d’aquests són polígons on hi predominen les naus comercials. No
són àrees objecte d’aquest informe.
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2_DETERMINACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS SEGONS
L‘ARTICLE 2 DE LA LLEI 11/2020
2.1_DETERMINACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA CONDICIÓ DE L’APARTAT A DE L’ARTICLE 2
L’apartat a de l’article 2 de la Llei 11/2020 defineix el següent:
“ a) Que la mitjana del preu de lloguer de l’habitatge hi experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la
mitjana del territori de Catalunya.”

2.1.1 MITJANA DEL PREU DE LLOGUER DEL MUNICIPI DE SANT FRUITÓS DE BAGES
A partir de la consulta del “Lloguer per àmbits geogràfics” a la web de la Generalitat de Catalunya, s’obté
l’evolució de la mitjana del preu de lloguer al municipi de Sant Fruitós de Bages. Aquestes dades
s’extreuen de l'explotació estadística de les fiances de lloguer de l'INCASÒL relacionada amb el nombre
de lloguers constituïts i renda mitjana mensual a Catalunya.
Tot i que la Llei no defineix en quin període de temps s’ha de realitzar aquest creixement, s’analitzen els 5
anys anteriors a la declaració (2016-2020), el mateix període de temps que defineix l’apartat c.

S’analitza l’evolució de la mitjana del preu de lloguer del municipi de Sant Fruitós de Bages, i s’obtenen
les següents variacions de preu entre els últims 5 anys, així com l’evolució acumulada al llarg d’aquest
període:

ANY
2016
2017
2018
2019
2020

MITJANA ANUAL
LLOGUER (€/mes)
433,41
409,47
419,38
485,20
496,47

-

409,47
419,38
485,20
496,47
526,66

CREIXEMENT
INTERANUAL
(%)
-5,524
2,420
15,695
2,323
6,081

INCREMENT ACUMULAT PREU LLOGUER
2016-2020
433,41 - 526,66
21,515
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2.1.2 MITJANA DEL PREU DE LLOGUER DEL TERRITORI DE CATALUNYA
A partir de la consulta a la web de la Generalitat de Catalunya del “Lloguer per àmbits geogràfics”, s’obté
l’evolució de la mitjana del preu de lloguer a Catalunya. Aquestes dades s’extreuen de l'explotació
estadística de les fiances de lloguer de l'INCASÒL relacionada amb el nombre de lloguers constituïts i
renda mitjana mensual a Catalunya.
Tot i que la Llei no defineix en quin període de temps s’ha de realitzar aquest creixement, s’analitzen els 5
anys anteriors a la declaració (2016-2020), el mateix període de temps que defineix l’apartat c.

S’analitza l’evolució de la mitjana del preu de lloguer a Catalunya i s’obtenen les següents variacions de
preu entre els últims 5 anys, així com l’evolució acumulada al llarg d’aquest període:

ANY

MITJANA ANUAL
LLOGUER (€/mes)

2016
2017
2018
2019
2020

557,50
595,66
654,83
698,36
735,36

-

595,66
654,83
698,36
735,36
734,33

CREIXEMENT
INTERANUAL
(€)
6,845
9,934
6,648
5,298
-0,140

INCREMENT ACUMULAT PREU LLOGUER
2016-2020
557,50 - 734,33
31,718
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2.1.3 COMPARATIVA DE LA MITJANA DEL PREU DE LLOGUER ENTRE SANT FRUITÓS DE BAGES I
EL TERRITORI DE CATALUNYA
A partir de les dades de l’evolució de la mitjana del preu de lloguer del municipi de Sant Fruitós de Bages
i al territori de Catalunya, es realitza el següent quadre comparatiu dels darrers 5 anys, per tal de
determinar si compleix la condició de l’apartat a de l’article 2 de la Llei 11/2020:

ANY

SANT FRUITÓS DE BAGES
CREIXEMENT
MITJANA ANUAL INTERANUAL
LLOGUER (€/mes)
(%)

2016
2017
2018
2019
2020

433,41
409,47
419,38
485,20
496,47

-

409,47
419,38
485,20
496,47
526,66

-5,524
2,420
15,695
2,323
6,081

INCREMENT ACUMULAT PREU LLOGUER
21,515
2016-2020
433,41 - 526,66

CATALUNYA
CREIXEMENT
CREIXEMENT
CLARAMENT
MITJANA ANUAL INTERANUAL DIFERÈNCIA SUPERIOR
LLOGUER (€/mes)
(%)
(%)
557,50
595,66
654,83
698,36
735,36

-

595,66
654,83
698,36
735,36
734,33

557,50 - 734,33

6,845
9,934
6,648
5,298
-0,140

-12,368
-7,513
9,047
-2,975
6,221

NO
NO
SI
NO
SI

31,718

-10,203

NO

Davant de la manca de definició d’aquest apartat de l’article respecte a quin període de temps s’ha
d’analitzar, s’ha tingut en compte l’evolució dels 5 anys, així com l’evolució de l’últim any. Considerant
aquestes dues hipòtesis, es pot determinar el següent:
1_ A partir de les dades definides anteriorment, es pot determinar que el municipi de Sant Fruitós de
Bages no ha experimentat un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana del territori
ens els últims 5 anys (2016-2020). L’evolució acumulada des de l’any 2016 és inferior a la catalana.
Considerant aquesta hipòtesi, es pot concloure que el municipi de Sant Fruitós de Bages NO compleix la
condició per ser declarat àrea amb mercat d’habitatge tens.
2_ Si es considera l’anàlisi de l’últim any (2020), el municipi de Sant Fruitós de Bages ha tingut un
creixement superior a la mitjana de Catalunya, considerant aquesta hipòtesi, es pot concloure que el
municipi de Sant Fruitós de Bages SI compleix la condició per ser declarat àrea amb mercat
d’habitatge tens.
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2.2_ DETERMINACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA CONDICIÓ DE L’APARTAT B DE L’ARTICLE 2
L’apartat a de l’article 2 de la Llei 11/2020 defineix el següent:
“ b) Que la càrrega 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.”

2.2.1 COST DE LLOGUER DE L’HABITATGE
A partir de la consulta del “Lloguer per àmbits geogràfics” a la web de la Generalitat de Catalunya, s’obté
cost mitjà del lloguer en cada llar al municipi de Sant Fruitós de Bages. Aquestes dades s’extreuen de
l'explotació estadística de les fiances de lloguer de l'INCASÒL relacionada amb el nombre de lloguers
constituïts i renda mitjana mensual a Catalunya.
Tot i que la Llei no defineix en quin període de temps s’ha de realitzar aquest creixement, s’analitzen els 5
anys anteriors a la declaració (2016-2020), el mateix període de temps que defineix l’apartat c.

A partir de l’import mensual de lloguer, es determina el pressupost total que cada llar destina
anualment a lloguer en el municipi de Sant Fruitós de Bages:

ANY

COST MENSUAL
LLOGUER
(€/mes)

COST ANUAL
LLOGUER
(€)

2016
2017
2018
2019
2020

409,47
419,38
485,20
496,47
526,66

4.913,64
5.032,56
5.822,40
5.957,64
6.319,92

DICTAMEN PER A LA DETERMINACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DEFINIDS PER LA LLEI 11/2020 PER A LA
DECLARACIÓ D’ÀREES AMB MERCAT D’HABITATGE TENS EN EL MUNICIPI DE SANT FRUITÓS DE BAGES

- 10 -

2.2.2 INGRESSOS HABITUALS DE LES LLARS
A partir de la consulta a la web de la Generalitat de Catalunya, de l’anuari estadístic de Catalunya
realitzat per l’Institut Estadístic de Catalunya (IDESCAT), s’obté la renda mitjana neta anual de les llars de
Catalunya, que es considera que són la mitja dels ingressos habituals de les llars que defineix l’article. No
es disposa de les dades concretes del municipi de Sant Fruitós de Bages.

Un cop obtingut la renda mitjana neta anual, i considerant que els ingressos es corresponen a l’any
natural anterior a l’enquesta, definirem els ingressos nets anuals i mensuals de les llars en els 5 anys
anteriors a aquest dictamen (2016-2020):

ANY

RENDA
MITJANA NETA
MENSUAL
(€/mes)

RENDA
MITJANA NETA
ANUAL
(€)

2016
2017
2018
2019
2020

2.617,58
2.730,25
2.776,75
-

31.411,00
32.763,00
33.321,00
-
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2.2.3 RENDA MITJANA DE LES PERSONES MENORS DE 35 ANYS
A partir de la consulta a la web de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), s’obté la renda mitjana anual
de les persones menors de 35 anys. Aquestes dades es corresponen a la mitjana d’Espanya, ja que no
es disposen de les dades concretes de Catalunya ni de les del municipi de Sant Fruitós de Bages.

L’INE disposa de les dades per grups d’edat i per sexe. Aquestes es corresponen a l’any natural anterior
a l’enquesta. Es consideraran les dades mitjanes entre homes i dones dels últims 5 anys, pel grup d’edat
comprès estre els 16 i 29 anys, ja que és el període d’edat que es correspon a persones menors a 35
anys.
RENDA MITJANA NETA ANUAL
(€)
ANY

HOME

DONA

MITJA

RENDA
MITJANA NETA
MENSUAL
(€/mes)

2016
2017
2018
2019
2020

9.813,00
10.510,00
-

9.818,00
9.785,00
-

9.815,50
10.147,50
-

817,96
845,63
-
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2.2.4 COMPARATIVA DEL COST DE LLOGUER DE L’HABITATGE AMB ELS INGRESSOS HABITUALS
DE LES LLARS I LA RENDA MITJANA DE LES PERSONES MENORS DE 35 ANYS
A partir de les dades del cost de lloguer al municipi de Sant Fruitós de Bages, dels ingressos habituals de
les llars catalanes i de la renda mitjana espanyola de les persones menors de 35 anys, es realitzat el
següent quadre comparatiu per determinar si compleix la condició l’apartat b de l’article 2 de la Llei
11/2020:
ST FRUITÓS
DE BAGES

ANY
2016
2017
2018
2019
2020

INGRESSOS HABITUALS LLAR

30 %
COST
RENDA
RENDA
ANUAL MITJANA MITJANA
LLOGUER
NETA
NETA
(€) ANUAL (€) ANUAL (€)
4.913,64
5.032,56
5.822,40
5.957,64
6.319,92

31.411,00
32.763,00
33.321,00
-

COST
ANUAL
LLOGUER >
30% RENDA
MITJANA
NETA
ANUAL

9.423,30
9.828,90
9.996,30
-

NO
NO
NO
-

RENDA MITJANA MENORS 35 ANYS

30 %
RENDA
RENDA
MITJANA MITJANA
NETA
NETA
ANUAL (€) ANUAL (€)
9.815,50
10.147,50
-

2.944,65
3.044,25
-

COST
ANUAL
LLOGUER >
30% RENDA
MITJANA
NETA
ANUAL
SI
SI
-

Davant de la manca de definició d’aquest apartat de l’article respecte a quin període de temps s’ha
d’analitzar, s’ha tingut en compte les dades des de l’any 2016 (que són els 5 anys anteriors al moment de
la declaració), i es pot determinar el següent:
1_ El cost del lloguer de l’habitatge en els anys 2016-2018 en el municipi de Sant Fruitós de Bages, no
supera el 30% dels ingressos habituals de les llars catalanes, pel que es pot concloure, que segons
aquesta el municipi de Sant Fruitós de Bages NO compleix la condició per ser declarat àrea amb
mercat d’habitatge tens.
2_ El cost del lloguer de l’habitatge en els anys 2016-2017 en el municipi de Sant Fruitós de Bages,
supera el 30% de la renda mitjana espanyola de les persones menors de trenta-cinc anys, pel que
es pot concloure, que el municipi de Sant Fruitós de Bages SI compleix la condició per ser declarat
àrea amb mercat d’habitatge tens.
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2.3_ DETERMINACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA CONDICIÓ DE L’APARTAT C DE L’ARTICLE 2
L’apartat a de l’article 2 de la Llei 11/2020 defineix el següent:
“ c) Que el preus 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.”

2.3.1 PREUS DE LLOGUER DEL MUNICIPI DE SANT FRUITÓS DE BAGES
A partir de la consulta a la web de la Generalitat de Catalunya del “Lloguer per àmbits geogràfics”, s’obté
els preus de lloguer al municipi de Sant Fruitós de Bages. Aquestes dades s’extreuen de l'explotació
estadística de les fiances de lloguer de l'INCASÒL relacionada amb el nombre de lloguers constituïts i
renda mitjana mensual a Catalunya.
Tal i com defineix l’article, es consideren els 5 anys anteriors al moment de la declaració.

S’analitza l’evolució dels preus de lloguer al municipi de Sant Fruitós de Bages, s’obté l’evolució
acumulada dels últims 5 anys (2016-2020):

ANY
2016
2017
2018
2019
2020

MITJANA ANUAL
LLOGUER (€/mes)
433,41
409,47
419,38
485,20
496,47

-

409,47
419,38
485,20
496,47
526,66

CREIXEMENT
INTERANUAL
(%)
-5,524
2,420
15,695
2,323
6,081

INCREMENT ACUMULAT PREU LLOGUER
2016-2020
433,41 - 526,66
21,515
L’increment acumulat dels preus de lloguer entre l’any 2016 i l’any 2020 en el municipi de Sant Fruitós de
Bages és de + 21,515 %.

DICTAMEN PER A LA DETERMINACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DEFINIDS PER LA LLEI 11/2020 PER A LA
DECLARACIÓ D’ÀREES AMB MERCAT D’HABITATGE TENS EN EL MUNICIPI DE SANT FRUITÓS DE BAGES

- 14 -

2.3.2 TAXA INTERANUAL DE L’ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM DE CATALUNYA

Es realitza consulta a l’Instituto Nacional de Estadística (INE) per tal d’obtenir la taxa interanual de
l’índex de preus al consum de Catalunya en els cinc anys anteriors al moment de la declaració. Es
considera l’evolució de l’IPC entre el gener del 2016 i el desembre del 2020.

La variació de l’Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya, entre el gener de 2016 i el desembre
de 2020 és de + 6,70 %.
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2.3.3 COMPARATIVA ENTRE ELS PREUS DE LLOGUER DEL MUNICIPI DE SANT FRUITÓS DE
BAGES I LA TAXA INTERANUAL DE L’ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM DE CATALUNYA

A partir de les dades dels últims 5 anys (2016-2020) de l’evolució dels preus de lloguer al municipi
de Sant Fruitós de Bages i de la taxa interanual de l’índex de preus al consum, es pot determinar si
compleix la condició de l’apartat c de l’article 2 de la Llei 11/2020:

PERÍODE
2016-2020

CREIXEMENT
MITJANA ANUAL INTERANUAL
LLOGUER (€/mes)
(%)
433,41 - 526,66

21,515

CREIXEMENT
INTERANUAL >
IPC (%) 3 PUNTS A IPC
6,700

SI

Els preus de lloguer de l’habitatge en el municipi de Sant Fruitós de Bages, han experimentat en
els cinc anys anteriors un creixement interanual acumulat superior a tres punts percentuals per
damunt de la taxa interanual de l’índex de preus al consum de Catalunya, pel que es pot concloure,
que el municipi de Sant Fruitós de Bages SI que compleix la condició per ser declarat àrea amb
mercat d’habitatge tens.
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3_CONCLUSIONS
1_ La mitjana dels preus de lloguer dels habitatges situats a Sant Fruitós de Bages, en el conjunt
dels últims 5 anys (2016 – 2020), no han experimentat un creixement sostingut superior al de la
mitjana del territori de Catalunya, pel que es pot considerar que en aquesta hipòtesis no compleix la
condició de l’apartat a de l’article 2 de la Llei 11/2020 per ser declarat àrea amb mercat d’habitatge
tens. Si es considera l’últim any (2020), la mitjana dels preus de lloguer a Sant Fruitós de Bages han
experimentat un creixement superior al de la mitjana del territori de Catalunya pel que es pot
concloure que compleix la condició de l’apartat a de l’article 2 de la Llei 11/2020 per ser declarat
àrea amb mercat d’habitatge tens.
2_ La càrrega del cost del lloguer de l’habitatge en el pressupost personal o familiar en el municipi
de Sant Fruitós de Bages, no supera de mitjana els 30% dels ingressos habituals de les llars, però
supera el 30% de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys, pel que es pot concloure
que compleix la condició de l’apartat b de l’article 2 de la Llei 11/2020 per ser declarat àrea amb
mercat d’habitatge tens.
3_ Els preus dels lloguers dels habitatges situats a Sant Fruitós de Bages, han experimentat en els
cinc anys anteriors al moment de la declaració, un creixement interanual acumulat superior a tres
punts percentuals respecte a la taxa interanual de l’índex de preus al consum de Catalunya, pel que
es pot concloure que compleix la condició de l’apartat c de l’article 2 de la Llei 11/2020 per ser
declarat àrea amb mercat d’habitatge tens.
4_ El municipi de Sant Fruitós de Bages compleix les condicions definides pels tres apartats de
l’article 2 de la Llei 11/2020, pel que pot ser declarat àrea amb mercat d’habitatge tens.

Aquest informe que formula el tècnic que subscriu, a Manresa a 22 de març del 2021

El present informe disposa de 17 fulles.
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