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mercat d’habitatge tens

declaració del municipi d’Igualada com a àrea amb

ANTECEDENTS
En data 22 de setembre de 2020, va entrar en vigor 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, l’objecte de la qual és regular la contenció i moderació de
rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge en què concorrin les circumstàncies
següents:
a) Que l'habitatge arrendat sigui destinat a residència permanent de l'arrendatari.
b) Que l'habitatge arrendat estigui situat en una àrea que hagi estat declarada àrea amb
mercat d'habitatge tens.
Resten exclosos de l'aplicació d'aquesta llei els contractes d'arrendament d'habitatge
subjectes a règims especials de determinació de la renda, i en tot cas els contractes
d'arrendament següents: a) Els subscrits abans de l'1 de gener de 1995; b) Els que tenen per
objecte habitatges subjectes a un règim 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 caràcter
assistencial; i, e) Els que se subscriguin d'acord amb les disposicions legals aplicables al
lloguer social obligatori.
D’acord amb la disposició transitòria segona del text legal esmentat, Igualada es troba inclosa
dins la declaració transitòria d'àrees amb mercat d'habitatge tens.
Posteriorment, mitjançant escrit de data 7 de maig de 2021, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya fa avinent a aquest ens local que, d’acord amb la disposició transitòria segona de
la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes
en els contractes d’arrendament d’habitatge, la declaració d’Igualada com a àrea amb mercat
d’habitatge deixarà de tenir efectes el dia 22 de setembre d’enguany, llevat que l’òrgan
competent de l’Ajuntament d’Igualada manifesti la voluntat de renovar la declaració en aquest
sentit. Per aquest motiu, afegeix que, d’estar interessat en la formalització d’una nova
declaració i per tal donar compliment als tràmits exigits per l’article 3 del text legal esmentat,
cal comunicar-ho, junt amb un informe justificatiu, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la recepció d’aquest escrit.
A l’efecte expressat es redacta el present informe justificatiu dels motius que aconsellen
formular-la, de les circumstàncies que la justifiquen i dels fets que n'acrediten la conveniència,
així com dels motius que en justifiquen la durada concreta.
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CONSIDERACIONS TÈCNIQUES
Primera. Normativa d’aplicació
De conformitat amb l’ article 2 de 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, són àrees 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. Aquesta situació de risc pot venir
determinada pel compliment de qualsevol de les condicions següents:
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 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 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.
Segona. Anàlisi de les situacions assenyalades a l’article 2 en el municipi d’Igualada
2.1. Sobre la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge
A partir de l’explotació de les dades del lloguer mitjà contractual de 2020 i de 2016 a Igualada
i a Catalunya, es calcula la diferència en percentatge.
PREUS CONTRACTES DE LLOGUER
Igualada

Catalunya

2016

368,47 €

595,66 €

2017

416,74 €

654,83 €

2018

447,84 €

698,36 €

2019

481,80 €

735,36 €

2020

492,24 €

734,33 €

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

Diferència 2016 - 2020
Increment

Comparativa creixement
Igualada
Catalunya
123,77 €
138,67 €
33,59%
23,28%
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De la lectura d’aquestes dades resulta, la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge a Igualada
ha experimentat un creixement sostingut superior a la mitjana de Catalunya.
2.2. Sobre la càrrega del cost del lloguer de l'habitatge en el pressupost personal o
familiar
Si comparem la Renda Familiar Disponible Bruta per habitant al municipi publicada l’IDESCAT
amb la darrera dada publicada del lloguer mitjà contractual a tancament d’any al municipi. La
dada de RFDB publicada per l’IDESCAT la dividirem per 12 mensualitats i s’estableix el
percentatge.

Esforç econòmic per persona dedicat al lloguer
Preu mitjà lloguer 2020
492,24€
RFDB anual
16.500,00€
RFDB mensual
1.375,00€
Esforç econòmic
35,80%
De la lectura d’aquestes dades deduïm que el percentatge entre la RFDB mensual i el lloguer
contractual mensual mitjà de 2020 al municipi és superior al valor de referència (30%).
2.3. Sobre el creixement interanual acumulat del preu dels lloguers d’habitatge
Si fem la comparació entre l’evolució del preu del lloguer d’Igualada i l’evolució de l’IPC
acumulats en els 5 anys anteriors, període 2016-2020.
Sumem per una banda la variació percentual interanual acumulada del preu del lloguer i
obtenim el valor acumulat en percentatge, i per l’altra la variació interanual de l’IPC
acumulada al conjunt de Catalunya.
Creixement interanual acumulat
Lloguer mitjà Variació percentual Variació interanual
a Igualada
lloguer a Igualada
IPC Catalunya
2015

343,75 €

2016

368,47 €

7,19%

2017

416,74 €

13,10%

2018

447,84 €

7,46%

2019

481,80 €

7,58%

2020

492,24 €

2,17%

ACUMULAT

37,50%

0,10%
2,20%
1,80%
0,90%
-0,40%
4,60%

L’increment acumulat de la renda de lloguer contractual mitjana a Igualada és un 3% superior
al valor obtingut de la suma de la variació interanual de l’IPC a Catalunya durant els 5 anys
del període.
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CONCLUSIÓ
Atès tot el que s’ha exposat anteriorment, Igualada compleix les tres condicions establertes a
l’article 2 de la Llei 11/2020 com a indicadors per trobar-se en situació de risc i poder ser
declarada àrea amb mercat d'habitatge tens.

Igualada, 5 de juliol de 2021
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