Memòria / Informe preceptiu en relació a la determinació de l’oportunitat i
compliment dels criteris per a definir-se com a àrea amb mercat d’habitatge tens,
segons l’article 2 de la Llei 11/2020.

Aquest document l’emeten el Cap del Servei d’Urbanisme i el Cap del Servei de Drets
socials, en la funció de direcció conjunta de l’Oficina municipal d’habitatge de
l’Ajuntament de Manresa.
Antecedents
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 (Llei
11/2020), té per objecte regular la contenció i moderació de les rendes en els contractes
d’arrendament d’habitatge que estiguin situats en una àrea que hagi estat declarada àrea
amb mercat d’habitatge tens.
La Disposició transitòria segona de l’esmentada llei declara de forma transitòria, àrees
amb mercat d’habitatge tens els municipis amb índex de referència de preus de lloguer
d’habitatges que consten en l’annex del mateix text legal. Manresa consta en l’annex
esmentat i per tant, d’acord amb aquesta Disposició transitòria segona és un municipi
declarat àrea amb mercat d’habitatge tens.
En data 07-05-2021 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tramès un ofici a aquest
Ajuntament amb què comunica el procediment per renovar la declaració del municipi de
Manresa com a àrea amb mercat d’habitatge tens, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 3 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, i de modificació de la
Llei 18/2007 i de la Llei 24/2015 i 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.
La comunicació de l’Agència de l’Habitatge recorda la transitorietat de la declaració
actual, posant de manifest que deixarà de tenir efectes el 22 de setembre de 2021
segons el que preceptua la mateixa Disposició Transitòria Segona.
En data 27/05/2021 la vuitena tinent d’alcalde, a proposta del regidor delegat d’Habitatge,
ha dictat resolució per la qual s’aprova la incoació del procediment adreçat a exercir la
iniciativa per a una nova declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens als efectes que es
pugui continuar aplicant als habitatges arrendats els mecanismes de contenció i
moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de
contenció de rendes, una vegada hagi finalitzat el període de transitorietat.
Tanmateix, en la mateixa resolució es disposa que s’elabori la documentació necessària
per a formular la declaració, d’acord amb el que s’estableix als articles 3.5 i 4.1 de la Llei
11/2020 als efectes, d’acreditar, si és el cas, l’efectiva concurrència dels requisits, en el
marc de la instrucció del procediment.

Pl. Major, 1, 5 i 6 – 08241 – Manresa (Bages) – Tel.: 938782300 – Fax: 938782307 – ajt@ajmanresa.cat - P-0811200-E

Dades de l’observatori municipal d’habitatge
Amb caràcter continu es fa recull de les dades i indicadors de seguiment del Pla local
d’habitatge, fet que permet tenir una diagnosi actualitzada de la situació a la ciutat.
D’aquestes dades, s’observa un cert estancament en les possibilitats d’incrementar el
parc d’habitatge social i assequible

Que és compensat, en part, pels esforços d’aportació d’habitatge de l’Agència de
l’Habitatge

Això provoca una forta pressió, en relació a les persones demandants d’habitatge i la
seva situació de vulnerabilitat.

Amb alta incidència de processos judicials que acaben en desnonament:

I un preu de lloguer amb una línia contínua a l’alça

Informe de compliment dels requisits, mesures a desenvolupar i termini de
pròrroga
L’article 2 de la llei 11/2020, de 18 de setembre, estableix que la declaració d’habitatge
tens comporta el compliment dels següents requisits:
(Nota: L’informe s’emet seguint les recomanacions contingudes a la nota informativa
sobre la recollida de dades per a la determinació del compliment dels criteris per a definirse com a àrea amb mercat d’habitatge tens segons l’article 2 de la llei 11/2020. Així
mateix, s’utilitzen les fonts d’informació establertes en la mateixa nota).
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a) Que la mitjana de preus dels lloguer d’habitatge hi experimenti un creixement
sostingut clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya.
Aquest requisit es centra en la comparació entre l’evolució del preu de lloguer en l’àmbit
territorial que es pretén declarar com a àrea amb mercat d’habitatge tens i l’evolució de la
renda del lloguer que s’ha produït al conjunt de Catalunya. D’acord amb la recomanació
de la nota informativa, s’ha fet servir un període de 5 anys, anteriors al moment de la
declaració. El resultat és el següent:

EVOLUCIÓ PREUS DE LLOGUER
2016

2020

% var

Manresa

363,85 €

483,41 €

32,86

Catalunya

595,66 €

734,33 €

23,28

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat

b) Que la mitjana 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’habitatges hi superi el trenta per cent de
la renda mitjana de les persones menors de trenta-cinc anys.
Es fan servir els indicador oficials establerts a la nota informativa amb les recomanacions
que s’hi contenen, amb el següent resultat:
CÀRREGA COST D'HABITATGE
RFDB per habitant
2020

preu lloguer

milers d'euros

Manresa

483,41 €

16,3

Catalunya

734,33 €

17,6

RFDB
mensual

Càrrega del cost
habitatge %

1.358,33 €
1.466,67 €

35,59
50,07

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. IDESCAT

c) Que els 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.
Com es recomana, s’ha se sumat la variació percentual interanual acumulada del lloguer i
la variació interanual de l’IPC acumulada al conjunt de Catalunya. D’acord amb les
anualitats contingudes a la nota informativa, el resultat és el següent.

EVOLUCIÓ PREUS DE LLOGUER EN RELACIÓ IPC

2016
2017
2018
2019
2020

Evolució preus
Var.preus
lloguer a Manresa acumulat (%)
363,85 €
5,50%
396,41 €
8,95%
432,33 €
18,82%
469,93 €
29,15%
483,41 €
32,86%

Evolució
IPC Acum.
IPC Cat.
Catalunya
0,10%
0,10%
2,20%
2,30%
1,80%
4,10%
0,90%
5,00%
-0,40%
4,60%

Diferència
preu i IPC
acum.(%)
5,40%
6,65%
14,72%
24,15%
28,26%

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. IDESCAT

En conseqüència, cal concloure que la ciutat de Manresa compleix amb els requisits
establerts per a la seva declaració d’habitatge tens.
2.- Pel què fa a les actuacions que es desenvoluparan durant la vigència de la declaració
com a àrea amb mercat d’habitatge tens.
L’Ajuntament de Manresa disposa d’un Pla local d’habitatge 2017-2022 que conté
diferents objectius, entre els quals els següents:
A) Aconseguir un treball en xarxa entre les diferents administracions i les entitats, per
tal d’avançar en la unificació de la informació i de criteris d’accés a l’habitatge per
aquelles persones en una situació de vulnerabilitat
S’hi preveuen, entre altres, les següents actuacions:
A.04 Centralització del registre de demandes d’habitatge. Aquest registre únic canalitza i
integra totes les demandes que puguin fer-se en tots els serveis i empresa municipal
(FORUM, SA) i també amb les entitats vinculades. Això permet obtenir informació
relativa a la demanda real (volum i característiques dels demandants, nivell de renda,
situació laboral i familiar, ajudes i prestacions vinculades, tipologia d’habitatge demandat,
etc.).
A.05 Optimització de l’activitat de l’oficina d’habitatge municipal (OLH) i l’Oficina municipal
d’habitatge (OMH). Té per finalitat anar ampliant els serveis oferts i coordinar les
actuacions que s’impulsen des de l’Ajuntament, amb una acció coordinada entre l’OLH
gestionada per FORUM i la seva potenciació i protocol·lització.
B) Mesures per atendre l’emergència social i prevenir les situacions de risc d’exclusió
residencial
S’hi preveuen, entre altres, les següents actuacions:
B.08 Tramitació i gestió d’ajuts per al pagament del lloguer. Mitjançant el conveni de
l’OLH amb la Generalitat de Catalunya es tramita i gestiona el sistema d’ajuts al
pagament del lloguer.
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B.09 Programa d’ajuts municipals al pagament de l’habitatge. A més, l’Ajuntament de
Manresa té habilitades diferents partides d’ajudes individualitzades (23111 48002).
B.11 Programa de suport per pal·liar les situacions de pobresa energètica. Amb la finalitat
d’atenuar les situacions de vulnerabilitat residencial, es disposa d’un programa d’ajudes
individualitzades relativa a pobresa energètica (23111 48002). En relació a això, s’està
atent als acords que pugui celebrar la Generalitat de Catalunya amb les empreses
subministradores.
B.12. Servei d’intermediació en deutes d’habitatge. Des de fa anys es disposa d’aquest
servei, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
B.13 Estudi diagnòstic específic dels col·lectius en risc d’exclusió residencial. L’any 2020
es va presentar aquest estudi que aprofundeix en el coneixement de les característiques,
possibilitats i necessitats de la població en situació d’exclusió residencial.
C) Mobilització del parc d’habitatges buits per lluitar contra l’especulació i l’ús
inadequat de l’habitatge.

S’hi preveuen, entre altres, les següents actuacions:

C.14. Procés sancionador a grans tenidors sobre habitatges desocupats. Tenim diferents
processos judicials iniciats amb la voluntat d’atenuar aquesta situació, amb la voluntat de
continuar iniciant-ne i, molt particularment també, en relació al deure de conservació.
C.15 Implantació d’un programa d’aval lloguer municipal. El ple del mes de maig d’aquest
any, s’ha aprovat un programa municipal d’avallloguer, vinculat a habitatge de lloguer
assequible, que suplementa els 6 mesos de la Generalitat de Catalunya amb 3 mesos
més.
C.16. Mediació amb grans tenidors per la cessió d’habitatges a disposició de lloguer
social. Es continua fent aquesta mediació que ha acabat amb la recent signatura d’un
acord de cessió de fins a 40 habitatges per a lloguer social amb la SAREB. Línia de
treball oberta.
C.17. Rehabilitació municipal d’edificis privats a canvi del seu destí social. Enguany s’ha
dot amb una aplicació pressupostària important aquesta línia de treball que es
desenvoluparà en coordinació amb Forum, SA.
C.18. Sensibilització ciutadana per fomentar la cessió d’habitatges per a la borsa de
lloguer social. S’ha reactivat la campanya municipal “pisos plens, barris vius”.
C.19. Impulsar noves fórmules d’accés a l’habitatge. S’està donant suport a diferents
iniciatives a la ciutat de caràcter cooperatiu, a punt de desenvolupar-se o en
desenvolupament.
C.20. Control, seguiment i ajuts per la millora de les condicions dels habitatges que es
posen a lloguer. S’està estudiant la millora de les condicions de cessió d’habitatges a la
borsa de mediació. També la possibilitat d’ajuts a fons perdut per a l’assoliment i
tramitació de les condicions d’habitabilitat de pisos buit.

d) Ampliació del parc d’habitatge assequible en règim de lloguer

S’hi preveuen, entre altres, les següents actuacions:

D.24 Parc municipal d’habitatges d’emergència. S’ha dotat una partida amb la voluntat de
poder llogar aquest 2021 dos habitatges més d’emergència.
D.25 Ajusta els preus dels lloguer socials dels pisos municipals destinats a necessitats
socials a la llei 24/2015. S’ha dotat una partida amb la voluntat d’anar fent aquest ajust de
manera progressiva a partir de noves concessions d’habitatge o renovacions.
D.26 Constitució del dret de superfície, transmissió o permuta de béns municipals
vinculats a la política d’habitatge. Està en tràmit una constitució de dret de superfície per
a la construcció per part d’una cooperativa d’una trentena d’habitatges cooperatius sènior.
D.27 Exercici del dret de tanteig i retracte sobre el parc vacant en el nucli antic. S’ha obert
aquesta opció a tota la ciutat i s’estudien totes i cadascuna de les propostes rebudes.
Actualment hi ha en tràmit una manifestació d’interès i en estudi una altra.
E.31 Arranjament d’habitatges de persones grans i discapacitades sense recursos. Es
continua participant del programa amb la Diputació de Barcelona amb la finalitat de
millorar les condicions del parc d’habitatge.
E32. Microcrèdits a petits propietaris per a l’arranjament d’habitatges en el nucli antic.
Continua desenvolupant-se el programa, que s’ha ampliat a tot a la ciutat malgrat continuï
prioritzant el centre històric.
E33. Foment de la masoveria urbana en col·laboració amb entitats del tercer sector.
Programa en desenvolupament des de fa anys, continua vigent.
Així mateix, pel què respecta a les Mesures de foment de la mobilització de sòls
municipals, de suport a la promoció d’habitatge protegit i de construcció
d’habitatge dotacional previstes al decret 17/2019 i al Decret llei 50/2020.”

El POUM de Manresa, vigent des del 30 d’octubre del 2017, conté en ell mateix, les
estratègies i eines encaminades a la mobilització de sòls municipals per a la promoció
d’habitatge protegit:
1. Per la delimitació d’àmbits de planejament derivat o gestió urbanística, amb propietat
majoritària de sòl públic, a preveure el seu desenvolupament al primer sexenni i amb
sistema de gestió d’iniciativa pública –modalitat de cooperació.
2. Reserva de sòls destinats a HPO en àmbits de gestió i planejament derivat d’iniciativa
privada, definint aquells que per les seves característiques, context i antecedents,
també s’han previst en el primer sexenni.
3. Regulació normativa específica per a la possibilitat de construcció d’habitatge
dotacional dins dels sistemes públics d’equipament en el marc de la legislació
urbanística vigent.
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El àmbits de planejament i/o gestió dins del primer sexenni, són els següents, que
incorporen una reserva per a sostre d’HPO per a la construcció de 403 habitatges, sense
tenir en consideració aquelles obligacions derivades de la iniciativa privada i emmarcades
també dins del primer sexenni –sistema de reparcel.lació per compensació bàsica-.

En el marc del Pla local de l’habitatge, es varen prioritzar els àmbits de PMU Barreres 1,
PMU Barres 2 i PMU Hospital, i que pel seu estat de maduresa, també els àmbits de PAU
Mossèn Serapi Ferrer, PAU Rosselló que tot i do preveure de forma específica habitatge
de protecció pública, el resultat del seu desenvolupament permetia a l’Ajuntament
disposar de nou sòl per efectuar polítiques públiques d’habitatge. Així mateix, els àmbits
de desenvolupament a partir de la iniciativa privada, també permeten a curt termini,
preveure la disponibilitat de nou sostre d’HPO a la ciutat, com el desenvolupament del
PMU Alcholera, amb 22 unitats habitable d’HPO.
En aquest sentit, les iniciatives públiques o privades en procés d’execució i/o
desenvolupament urbanístic es corresponen als següents:

Per altra banda, l’Ajuntament té previst la cessió en dret de superfície d’un edifici
residencial del nucli antic, dins de zona d’equipament públic, que amb necessitats de
rehabilitació, es pugui destinar de forma provisional com a habitatge dotacional públic,
essent compatible el desenvolupament com a equipament de la zona durant la vigència
del Dret de superfície. La previsió de 12 unitats d’habitatge inicial pot modificar-se en
funció del desenvolupament del projecte, preveient que aquest es pugui desenvolupar
durant el període 2022-2023.
Complementàriament a l’exposat, cal incidir en la voluntat municipal d’explorar diferents
vies administratives i jurídiques que permetin mobilitzar el sòl de titularitat pública que es
pugui destinar a habitatge protegit, o a noves formes/formules d’accés a l’habitatge. En
aquesta línia, cal destacar les tres iniciatives fins ara treballades:
1. Dret de superfície al carrer Zamenhof per a la promoció de 17 habitatges de protecció
pública amb règim de lloguer assequible, amb permuta de 2 habitatges a favor de
l’Ajuntament, amb inici d’obres imminent.

2. Dret de superfície per a la construcció de 16 habitatges en règim de cooperativa, 8
dels quals amb qualificació d’HPO, amb cànon associat a la utilització pública de local
en planta baixa i amb objectius afegits de rehabilitació urbana per trobar-se dins del
centre històric. Redactat el planejament i pendents de la cobcessió de la llicència per a
l’inici de les obres.
3. Fase inicial per establir també un dret de superfície de parcel.la pública edificable en
sòl urbà consolidat per a la promoció d’habitatges assistits, destinats a gent gran, i
promogut per entitat sense ànim de lucre, amb una previsió mínima de 63 unitats amb
règim de protecció oficial, i un màxim de 7 amb règim lliure
Pel què fa al termini pel què se sol·licita la pròrroga, pel desenvolupament de les accions
i l’impacte previst, proposem que sigui pel termini màxim permès per la llei 11/2020, que
és de cinc anys des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Manresa,
En l’àmbit de les competències funcionals de l’Oficina Municipal d’Habitatge,
El Cap del Servei d’Urbanisme
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