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EXPEDIENT: SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DEL MUNICIPI
CARDEDEU COM A ÀREA AMB MERCAT D’HABITATGE TENS

DE

ASSUMPTE: INFORME DE LA SITUACIÓ HABITACIONAL MUNICIPI
DE CARDEDEU.
Laura Garriga Coll, tècnica d’habitatge i serveis socials de l’Ajuntament de
Cardedeu, informa
ANTECEDENTS

Estat d'elaboració: Original

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.
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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:

En l’article 3.5 de l’esmentada llei estableix el procediment per a la
declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens:
Per a formular la declaració d'una àrea amb mercat d'habitatge tens, cal:
a) Una memòria explicativa 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.
b) Un informe preceptiu de l'ajuntament o ajuntaments dels municipis
afectats.
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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, estableix en l’article 2 els
requisits per a la declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens:
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c) L'observança dels tràmits de consulta, audiència i informació pública
previstos per als procediments d'elaboració de disposicions de caràcter
general.
És voluntat de l’Ajuntament de Cardedeu declarar el municipi com àrea amb
mercat d’habitatge tens i procedim a analitzar la situació en la que es troba
actualment el nostre municipi amb la finalitat de justificar les causes que la
motiven.
OBJECTE
L’objecte del present informe és poder acreditar que el municipi de
Cardedeu compleix els requisits per ser declarat com a àrea amb mercat
d’habitatge tens per tal de regular la contenció i moderació de rendes en els
contractes d'arrendament.

Estat d'elaboració: Original

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’HABITANTS

Origen: Origen administració
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Segons dades del padró municipal a febrer de 2021 Cardedeu té una
població de 18.993 habitants. L’evolució del número d’habitants és creixent
tenint una variació de l’any 2016 al 2020 d’un 1,46%. Actualment la
densitat de població de Cardedeu és de 1.523 habitants per Km2.
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Cardedeu és un municipi situat a la Comarca del Vallès Oriental. A tant sols
37 km de Barcelona i a 7 de la capital de comarca (Granollers), gaudeix de
bones vies de comunicació - la línia fèrria de Barcelona a Portbou, l'enllaç
amb l'autopista AP7, la carretera comarcal C-251 i les locals a Cànoves,
Dosrius i la Roca - que permeten un fàcil accés i apropen el municipi a les
principals poblacions de l'entorn.
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Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

1. CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ
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La causa principal de l’augment de població és l’arribada de població de
Barcelona ciutat atès que Cardedeu és un municipi de fàcil accés a través de
la connexió ferroviària amb la ciutat de Barcelona, en un entorn natural i
social privilegiat.

Estat d'elaboració: Original
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PERCENTATGE DE LA POBLACIÓ
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POBLACIÓ CARDEDEU 2020
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El perfil de persones principal de la població són famílies d’entre 35 i 49
anys amb fills i filles d’entre 1 i 15 anys, moltes d’elles nouvingudes al
municipi.
Aquest fet ha provocat que la piràmide d’edats no creixi en la població més
envellida, com ocorre en altres part del territori.
La població en edat d'emancipació a Cardedeu es xifra en un 9,79%
(percentatge d'habitants entre 25 i 34 anys sobre el total de població).
Segons dades facilitades per l’INE el nombre de persones empadronades al
municipi que han nascut a altres països ascendeix a 1.957 i destaquen els
nascuts al Marroc (437 persones).
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Font: INE i el·laboració pròpia.

2. SITUACIÓ ECONÒMICA
Segons les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda, la renta bruta mitja per
declarant en el municipi de Cardedeu l’any 2018 va ser de 32.388€. Una
vegada descomptada la liquidació per IRPF i l’aportació a la Seguretat
Social, la renta disponible mitja per declarant es situa en 26.022€.
Segons les dades publicades per l’IDESCAT, el darrer trimestre de l’any
2020, la mitjana en nombre d’afiliats a la Seguretat Social segons la
residència de l’afiliat és de 8.091 i la mitjana del nombre d’aturats és de
976,9.
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HABITANTS SEGONS EL PAÍS DE NAIXEMENT
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El mes de desembre de 2019, el nombre de pensions contributives de la
seguretat social és de 3.437 i la mitjana de la pensió és de 1.100,56€ i el
nombre de pensionistes és de 3.048, 1.533 homes i 1.515 dones.
Segons les dades que disposa el departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Cardedeu, actualment hi ha unes 116 persones
aproximadament que són beneficiàries de la Renda Garantida Ciutadana.
A Cardedeu la renda bruta familiar disponible l’any 2019 és de 339.838,29
milers d’euros, el que suposa una renda bruta familiar de 23.033,64€ per
habitant de més de 16 anys.

Estat d'elaboració: Original

Com a tots els municipis de Catalunya, la promoció d’habitatges a Cardedeu
va caure en picat l’any 2008, tres anys desprès de que Cardedeu assolís el
màxim de la seva producció d’habitatge molt per sobre de la seva zona.
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
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Al municipi de Cardedeu al 2020 hi ha 7.100 immobles d'ús residencial,
segons dades de Cadastre. D'altra banda, el Cens de població i habitatge
del 2011 comptabilitza 7.613 habitatges, un 85,25 % dels quals es destinen
a residència principal i un 9,88 % consten com a vacants. Del total
d’habitatges que figuren al Cens, un 0,2% tenen menys de 45m2 davant del
68,15 % d’habitatges que tenen grans dimensions (105m2 ó més grans). La
taxa d'habitatges buits al 2019, és de 8,22 per cada 1.000 habitants,
d'acord amb les dades del Registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats
sense títol habilitant.
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Font: https://foro-ciudad.com i el·laboració pròpia.
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3. SITUACIÓ DE L’HABITATGE
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Pel que fa a la qualitat del parc d'habitatges a Cardedeu, un 3,5 % d'edificis
estan en mal estat, deficient o ruïnós, segons dades del Cens del 2011. A
més, hi ha un 43,65% d'edificis de més de tres plantes sense ascensor.
Del total d'habitatges, un 32,7% compta amb certificat energètic i
d'aquests, un 3,36%, han obtingut una qualificació energètica alta
(qualificació A ó B).
Pel que fa a l'any de construcció, al municipi hi ha un 19,54 % d’immobles
de més de 45 anys i un 86,32 % d'immobles han estat construïts
anteriorment a l'aprovació CTE (Codi tècnic de l'edificació).
3.1 La compravenda

Estat d'elaboració: Original

Segons el Cens de població i habitatge 2011, el 16% dels habitatges
principals a Cardedeu es troben en règim de lloguer. Al 2019, el nombre de
contractes de lloguer representen el 70,54 % sobre el total d’operacions del
mercat immobiliari i la taxa de contractes de lloguer per cada mil habitants
és de 24,13%.
L’oferta de lloguer al municipi de Cardedeu és cada vegada amb preus més
elevats. Abans del 2008 la principal opció per l’accés a l’habitatge era la
compra‐venda, però a partir del 2008 augmenten de manera considerable
els contractes de lloguer alhora que augmenten també els preus, fruit de la
creixent demanda d’habitatge per l’augment de la població i l’aturada de la
promoció d’habitatge.
L’any 2020 hi ha hagut una forta davallada que l’atribuïm al confinament i
restriccions causades per la pandèmia del COVID-19.

Origen: Origen administració
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3.2 El lloguer
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Segons dades del Cens de població i habitatge (2011), el 32,74% dels
habitatges de Cardedeu són de propietat (un 43,96 % dels quals, encara
estan pendent de pagament). L'any 2019 el nombre de compravendes
d’habitatge per cada mil habitants al municipi ha estat de 10,08%.
El preu mitjà de compravenda per m² al 2019 és de 2.081,93€.

/ Sol·licitud de declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens

Signatura 1 de 2
Laura Garriga Coll

Signatura 2 de 2
07/04/2021

Miriam Villa Cosi

07/04/2021

Coordinadora
Serveis Socials

Pàgina 6 de 11

Plaça de Sant Joan, 1

T 938 444 004

www.cardedeu.cat

08440 Cardedeu

F 938 711 477

NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

SPDS-HABITATGE / Tramesa a altres Administracions

Evolució dels contractes de lloguer a Cardedeu

Estat d'elaboració: Original
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Mitjana del lloguer contractual

Font: habitatge.gencat.cat i elaboració pròpia

La mitjana anual del lloguer contractual al municipi de Cardedeu ha anat
augmentant gradualment els darrers anys, essent de 529,68€ l’any 2015 i
de 687,67€ l’any 2020. Això suposa un increment del preus del lloguer del
22,98% els darrers 5 anys.
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Font: habitatge.gencat.cat i elaboració pròpia
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Cardedeu està lleugerament per sota de la mitjana de Catalunya, essent de
539,53€ l’any 2015 i de 737,54€ l’any 2020, suposant un increment de
preus els darrers 5 anys del 24,42%.
Segons dades extretes de la pàgina web “el idealista”, l’any 2015 el preu
del m2 en habitatges de lloguer era de 6,3€/m2, ascendint fins el 8,9€7m2
el mes de març de 2020.
Actualment, segons l’estudi de mercat d’elaboració pròpia fet el mes de
febrer de 2021, la mitjana de preu de la oferta de lloguer a Cardedeu és de
10€/m2.
Amb l’estudi de mercat, s’ha trobat una mostra de 26 pisos de lloguer a
Cardedeu. La mitjana de m2 dels habitatges de la mostra és de 81,11 m2 i
la mitjana de cost per habitatge és de 809€ mensual.

Estat d'elaboració: Original

A Cardedeu, l’any 2019, hi ha 159 habitatges amb règim de protecció
oficial, el que suposa un 22,54% respecte el total d'habitatges del municipi.
L'habitatge de protecció en règim de lloguer al municipi és de 13,84%.
L’Ajuntament disposa de dues parcel·les de titularitat municipal per destinar
a la promoció d’habitatges socials i assequibles. A través de la Diputació de
Barcelona, s’ha realitzat un estudi de viabilitat on es plantegen diferents
alternatives de gestió per a la construcció d’un edifici de 12 habitatges i un
altre de 6 habitatges en règim de protecció social.

Origen: Origen administració
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3.3 Habitatge protegit

Pel que fa a la demanda d’Habitatge de Protecció Oficial, l'any 2019 hi
constaven al registre un total de 73 sol·licituds vigents, que suposa el
3,98% per cada mil habitants.
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Segons l’informe publicat per la Diputació de Barcelona sobre els
“Indicadors Municipals d’Habitatge de la demarcació de Barcelona”, l’any
2019, la despesa econòmica del lloguer suposa un 35,49% del pressupost
familiar.

2021/2078

3.4 L’emergència habitacional.
Hi ha un augment constant de la necessitat d’habitatge social al municipi i
una creixent emergència habitacional.
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L’any 2018 s’han derivat a 11 famílies a la Mesa d’Emergències
Econòmiques i Socials de Catalunya, l’any 2019 a 6 famílies i l’any 2020 a 8
famílies.
L’Ajuntament de Cardedeu ha creat un parc públic d’habitatge municipal i
actualment consta de 7 habitatges, tres dels quals han estat adquirits
mitjançant el dret a tanteig i retracte en els darrers tres anys.
Aquests habitatges es destinen a persones i/o famílies del municipi en
situació d’emergència econòmica i social i amb resolució favorable de la
Mesa d’emergències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
L’any 2019 es va tenir coneixement de 13 desnonaments, dels quals 8 es
van poder aturar o aplaçar i 5 van ser efectius. L’any 2020 s’ha tingut
coneixement de 20 desnonament, dels quals 12 s’han aturat o aplaçat i 8
han estat efectius.

Estat d'elaboració: Original

També ens trobem a famílies que els hi finalitza el contracte de lloguer
vigent i la propietat no vol renovar i no poden accedir a un altre habitatge
del mercat privat perquè no poden assumir el cost del lloguer ofertat.
Una altre casuística en augment és les finalitzacions de contractes de
lloguer i la propietat oferta un nou contracte augmentant considerablement
el preu, oscil·lant aquest increment entre 100€ i 200€ mensuals.

Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Url de validació

Segons les necessitats detectades pels Servei d’Habitatge i els Serveis
Socials de l’Ajuntament de Cardedeu, la demanada d’habitatge al municipi
és principalment de joves en edat d’emancipació, que amb la pujada de
preus de lloguer no tenen possibilitats d’emancipar‐se en el propi municipi, i
també una demanda de famílies monoparentals amb menys capacitat
econòmica.

La càrrega econòmica de la quota de lloguer suposa en moltes ocasions que
les famílies mantinguin el lloguer al corrent de pagament però generen
deute en altres àmbits com per exemple els subministraments.
En aquesta línia, des de Serveis Socials s’ha vist incrementada l’emissió
d’informes de vulnerabilitat per a les companyies subministradores de llum,
aigua i gas, per tal d’evitar-ne el tall.
Una dada rellevant és l’increment notori de les sol·licituds de les ajudes del
lloguer (MIFO).
Per poder accedir a aquestes ajudes, els
ingressos de la unitat de
convivència de la persona sol·licitant no poden ser superiors a 2 vegades
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4. SITUACIÓ DE LA DEMANDA D’HABITATGE AL MUNICIPI.
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l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas
de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat si
es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3
vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb
gran dependència. La ponderació dels ingressos es fa d'acord amb els
coeficients establerts pel Pla per al dret a l'habitatge vigent.

Estat d'elaboració: Original

Segons estableixen l’art. 12.5 de la Llei 18/2007 i el Decret 75/2014, de 27
de maig, del Pla pel al dret a l’habitatge (ampliat per la Disposició final
segona de la Llei 4/2016, del 23 de desembre de mesures de protecció del
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial) Cardedeu és
un dels municipis que es consideren àrees de demanda residencial forta i
acreditada. Aquestes àrees es determinen tenint en compte, com a mínim,
les variables següents: la proporció de persones inscrites en el Registre de
sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial i la quantitat d’habitatges
disponibles i de sòl urbanitzable disponible, la densitat demogràfica de la
zona, la necessitat d’habitatge derivada de les característiques geogràfiques
o econòmiques i els preus dels lloguers a la zona, i el nombre de situacions
d’exclusió residencial.

Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

5. CONCLUSIONS
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Font: Oficina habitatge Vallès Oriental.

A partir de l’anàlisi de l’habitatge i la demanda al municipi, podem extreure
les següents conclusions:
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Url de validació



Augment de la demanda d’habitatge: Cardedeu cada vegada té més
demanda d’habitatge, sobretot d’habitatge de lloguer i cada vegada més
la demanda de lloguer social i d’emergència.



Oferta d’habitatge: Cardedeu ha incrementat la
d’habitatge en règim de lloguer respecte els darrers anys.



Preus elevats de lloguer: El preu de lloguer de Cardedeu cada vegada
està més alt i menys accessible per a més gruix de la població. La
mitjana de lloguer està al voltant de 10€/m2.
El preu del lloguer s’ha increment un 24,42% en els darrers 5 anys.



Increment de les ajudes per pagar el lloguer: Les famílies de
Cardedeu cada vegada tenen més dificultats per poder assumir el cost
del lloguer i necessiten suport per afrontar-lo.



Càrrega del cost del lloguer per les famílies: la càrrega del cost de
l'habitatge en el pressupost personal i/o familiar correspon al 35,49%
dels ingressos habituals de les llars.



Dificultat per accedir a un habitatge de lloguer per als joves:
Molts joves de Cardedeu marxen a viure a altres municipis que disposen
d’habitatges en lloguer a un preu més assequible.



Increment dels desnonaments: Hi ha un notable creixement dels
desnonaments per finalització del contracte. Les famílies desnonades
tenen greus dificultat per accedir a un nou habitatge pels preus elevats
ofertats.

seva

oferta

Per tant, és necessari que es regulin la contenció i moderació de rendes en
els contractes d'arrendament d'habitatge de Cardedeu per atendre el més
aviat possible la demanda de la població del municipi.
La tècnica d’habitatge i
serveis socials,

Vist-i-plau
La Coordinadora de Serveis Socials,

Laura Garriga Coll

Miriam Villa Cosi

(signat electrònicament a peu de pàgina)
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