
ANUNCIS

DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

ANUNCI pel qual se sotmet a informació pública el procediment de declaració d’àrea amb mercat
d’habitatge tens.

En compliment de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes
en els contractes d'arrendament d'habitatges 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, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya està tramitant la
declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens en relació amb els municipis que figuren a l'Annex d'aquest
Anunci, els quals han instat la declaració.

Amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el procés de declaració d'aquests municipis com
àrees amb mercat d'habitatge tens, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, se sotmet a
informació pública per un termini de 7 dies hàbils.

La documentació relativa a la tramitació d'aquest procediment es pot consultar a la pàgina web de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya:

https://bit.ly/2SWTDTN

En cas que es presentin observacions, suggeriments o al·legacions, en l'apartat de l'assumpte cal fer constar la
referència següent: “Tràmit d'Informació Pública Declaració d'Àrees Llei 11/2020”.

Les observacions, els suggeriments o les al·legacions s'han de presentar per mitjans electrònics, mitjançant el
tràmit de “petició genèrica”, al qual s'accedeix mitjançant l'enllaç següent:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c

Barcelona, 15 de juliol de 2021

Jaume Fornt i Paradell

Director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Annex

Municipi

Arenys de Munt

Blanes

Canet de Mar

Cardedeu
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2SWTDTN&data=04%7C01%7Cariadna.nogues%40gencat.cat%7C312421eaa3fe4196010d08d94204ad49%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637613410109165966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uNe2vrhH3o6V%2FLAxW8f%2FUXo8Rm%2B5ocSCkzgV9XTEOYc%3D&reserved=0
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Figueres

Girona

Igualada

La Garriga

Lleida

Manresa

Masnou, el

Mataró

Mollet del Vallès

Olesa de Montserrat

Palafolls

Palau-solità i Plegamans

Rubí

Sabadell

Salt

Sant Fruitós de Bages

Sant Julià de Ramis

Sant Pere de Ribes

Santa Perpètua de la Mogoda

Sant Quirze del Vallès

Sant Sadurní de d'Anoia

Tarragona

Terrassa

Viladecavalls

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú
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