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LLICÈNCIES CONCEDIDES
EN ELS ÚLTIMS 5 ANYS

EL PERIÓDICOFont: Ajuntament de Barcelona
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Els efectes dels canvis socials  

La conversió de comerços en 
pisos es triplica en cinc anys

Barcelona ha accelerat la concessió de noves 
llicències des del 2013, i Madrid, des del 2016

Més del 20% dels establiments de les grans 
ciutats es podrien convertir en vivenda

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 
BARCELONA

E
l 2015, l’Ajuntament 
de Madrid va tramitar 
nou llicències de canvi 
d’ús de local comercial 

en vivenda. El 2018 van ser 360 
llicències i fins a l’abril del 
2019, el nombre arribava a les 
100 llicències. En total 778 can-
vis d’ús a la capital de l’Estat, 
quan tot just cinc any abans 
pràcticament no se n’havia pro-
duït cap. A Barcelona, les xifres 
són semblants: el 2013 es van 
tramitar 63 llicències i el 2018 
van ser ja 176, a les quals en cal 
sumar 116 del primer semestre 
del 2019. L’agregat de canvis de 
llicències des del 2015 és 
d’unes 700. El creixement és ex-
ponencial: s’han triplicat des 
del 2013 a Barcelona i el mateix 
ha passat des del 2016 a la ca -
pital espanyola. 

«Tenim en marxa 15 projec-
tes de reforma en aquest mo-
ment, dels quals dos són la 
transformació d’un local comer-
cial en habitatge», explica Gise-
la Farrè, sòcia i coordinadora 
d’obres de Global Projects, una 
constructora especialitzada en 
reformes que constata l’auge de 
la demanda en la transformació 
d’usos. «En els últims tres anys 
no n’havíem tingut cap i, de sob-
te, dos», puntualitza. 

 
UNA ALTERNATIVA / El cert és que la 
transformació s’ha convertit en 
una alternativa. El canvi en els 
hàbits de consum, particular-
ment pel que fa al comerç online, 
té un efecte secundari sobre els 
establiments que s’allunyen 
dels principals eixos comer-
cials. «Molts locals es veuen obli-
gats a tancar i passa a molts ba-
rris, tot i que sobretot en els 
més allunyats del centre», expli-
ca Sandra Bestraten, presidenta 
de la demarcació de Barcelona 
del Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes de Catalunya (COAC). 

Segons les dades de què dis-
posa l’òrgan col·legial, el 50% 
dels locals buits que hi ha a Bar-
celona són susceptibles de con-
vertir-se en vivenda. Això signi-
fica que entre 20.000 i 30.000 es-
tabliments podrien canviar 

33 Antics locals comercials, a peu de carrer, reconvertits en habitatges.
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precedents

FÓRMULA PROVADA

Els joves estudiants i els ar-
tistes novaiorquesos amb 
poc poder adquisitiu ja van 
veure en els anys 50 en boti-
gues i magatzems una gran 
oportunitat d’abaratir els 
seus lloguers i, de passada, 
muntar el seu taller a casa. 
Amb el temps s’han acabat 
construint lofts i residències 
prime en alguns d’aquests 
locals, reformats amb aire 
avantguardista. Aquest és el 
model pel qual opten algu-
nes de les constructores que 
es dediquen a la renovació 
arquitectònica d’aquests es-

pais. La superfície mitjana 
oscil·la entre els 60 i 70 metres 
quadrats i al seu interior so-
len comptar amb una o dues 
habitacions, un bany i una 
cuina integrada a la sala. 
 Comprar un local i conver-
tir-lo en vivenda té un cost més 
baix que comprar un pis di-
rectament. La inversió neces-
sària per culminar la reforma 
comença per contractar un ar-
quitecte per a la redacció d’un 
projecte tècnic, més el tràmit 
per fer el canvi d’ús. La refor-
ma depèn de les qualitats dels 
materials utilitzats, però el 
pressupost mínim és de 50.000 
euros per a una superfície de 
65 metres quadrats, fet que su-
posa un cost mitjà de 800 eu-
ros per metre quadrat, apunta 
Global Projects.

Una casa  
a un preu 
assequible

d’ús només a Barcelona. En el 
cas de Madrid, el 20% de les boti-
gues podrien donar cabuda a 
una casa, segons les dades que 
maneja Globla Projects. 

El Col·legi d’Arquitectes tre-
balla amb l’ajuntament en el 
desenvolupament d’un model 
de transformació d’espais co-
mercials en vivendes, i ho fa 

amb el doble objectiu de prote-
gir determinades àrees urbanes 
perquè no s’imposi la desertit-
zació comercial i poder oferir 
una vivenda a les persones amb 
més dificultats de mobilitat. 
«L’ajuntament està buscant fór-
mules jurídiques que en facili-
tin l’accés, a través de la compra 
d’espais o de les subvenció di-

recta a les persones o col·lec-
tius», apunta Bestraten. 

El consistori barceloní reco-
neix la necessitat de millorar 
l’accés a la vivenda. I aquesta 
necessitat no només es tra-
dueix en construcció de noves 
promocions, sinó també en fór-
mules diferents que passin per 
reconvertir baixos en pisos. 

El pressupost  
mínim per renovar 
una botiga de 65 
metres quadrats  
és de 50.000 euros
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«Per aquesta raó, les llicències 
concedides en els últims anys 
han crescut», es destaca des de 
l’àrea d’Urbanisme. Agreguen 
que vetllen perquè «en cada 
operació es compleixin els re-
quisits i que les vivendes tin-
guin les condicions d’habitabi-
litat exigibles». 

 
MÉS FLEXIBILITAT / Els professio-
nals del sector immobiliari 
aplaudeixen la iniciativa que 
duen a terme els ajuntaments 
en aquest sentit, tot i que sigui 
una mica tard, però reclamen 
una flexibilitat més gran en la 
normativa. «A Barcelona hi ha 
una densitat de vivendes mar-
cada per cada zona i aquesta cir-
cumstància no facilita la trans-
formació de locals en vivenda», 
explica Inmaculada Amat, co-
presidenta de la immobiliària 
del mateix nom, que en el seu 
moment va traslladar al consis-
tori barceloní una proposta per 
a canvi d’usos de locals comer-

cials en vivendes. «Si el precep-
te de la densitat s’aplica molt 
rígidament, hi ha barris en 
els quals no es podrien gene-
rar noves vivendes perquè 
portaria augmentar equipa-
ments i no hi ha espai per a 
això, principalment al centre 
de la ciutat», comenta Amat. 
També falta flexibilitat en els 
plans urbanístics que es realit-
zen amb un horitzó a llarg ter-
mini i, després, no tenen en 
compte els canvis socials. 

Apunten els professionals 
que la tramitació de les llicèn-
cies de rehabilitació solen ser 
més ràpides que les que es tra-
miten per a obra nova, particu-
larment si no afecten l’estruc-
tura dels edificis. «En un mes es 
pot aconseguir una llicència 
per a canvi d’ús», diu Farrè. 
«Però en els casos en els quals es 
veu implicada la façana, la tra-
mitació pot ser molt més mo-
lesta», agrega Amat. H
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El sector privat del país transalpí  és el que assumeix un cost més gran  H  També  
té  més autonomia per definir els continguts i per oferir places formatives

El model d’FP suís
SISTEMES EDUCATIUS

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

«Fer que el que els joves apre-
nen sigui el que les empreses 
necessiten», així va definir l’es-
perit de la Formació Professio-
nal a Suïssa Barbara Primo, la 
directora d’un dels projectes 
de desenvolupament de l’FP al 
país transalpí. Tan simple el 
concepte com difícil és desen-
volupar-lo a la pràctica, al-
menys a Espanya, tal com va 
quedar de manifest durant tot 
un dia de ponències en el Pri-
mer Congrés de l’FP de Catalunya, 
organitzat per la patronal 
 Pimec i celebrat a Barcelona la 
setmana passada. 

Les dades revelen que el mo-
del d’FP a Espanya tendeix a la 
ineficiència. Segons dades del 
Centre Europeu per al Desenvo-
lupament de la Formació Pro-
fessional (CEDEFOP, en les seves 
sigles en anglès), el sistema de 
formació professional espanyol 
ocupa la vuitena posició per la 
cua entre els 28 estats membres 
quant a desenvolupament d’ha-
bilitats; és el quart per la cua 
quant a activació, i el penúltim 
en connexió d’oferta formativa 
amb demandes laborals. 

Alemanya és l’exemple habi-
tual pel que fa a models de re-
ferència de l’FP, especialment 
en la dual. Un país on els gremis 
comparteixen protagonisme 
amb les grans empreses, tot i 
que sota la batuta del sector pú-
blic. No obstant, no tots els siste-
mes que donen bons resultats 
quant a formació i ocupabilitat 
parteixen de la iniciativa públi-
ca. I un d’ells és l’exemple suís. 

A Suïssa, l’FP és una opció 
habitual entre els joves, ja que, 
segons dades de l’OCDE, el 40% 
opta per un cicle formatiu 
d’aquest tipus. A Espanya, 
aquest percentatge és del 12%. I 
el model és eminentment 
dual, és a dir, que els alumnes 
compaginen simultàniament 
pràctiques i classes teòriques 
des del primer dia i la seva rela-
ció està coberta sota paràme-
tres laborals. Segons dades que 
va oferir Barbara Primo durant 
la seva ponència, el 85% dels 
alumnes suïssos d’FP cursaven 
una modalitat dual; a Espanya 
no arriben al 10%. 

Una de les demandes reitera-
des pels sectors empresarials a 

Espanya és la falta de professio-
nals degudament qualificats a 
FP. No obstant, els incentius per 
a un jove a l’hora d’optar per 
una carrera universitària o un 
cicle formatiu no són els ma-
teixos al cap d’uns anys pel que 
fa a salaris. I és que, segons les 
últimes dades de l’EPA obtingu-
des per l’Institut Nacional d’Es-
tadística (INE), els graduats 
d’una FP cobren un 36% menys 
que un universitari. Principal-
ment perquè copen les posi-
cions pitjor pagades. Una cosa 
que a Suïssa, segons va explicar 
Primo, no passa, ja que els sala-
ris mitjans són semblants entre 
els dos col·lectius. 

Mana la demanda 
I aquesta presència més gran de 
l’FP entre les opcions formati-
ves dels més joves s’explica per 
l’àmplia demanda de les com-
panyies, que són les que, agru-
pades en organitzacions empre-
sarials, en defineixen els contin-
guts. «El que han de saber els 
fusters ho decideixen els fus-
ters», va descriure Primo. I les 
places no depenen de l’oferta 
pública, com passa a Espanya, 
sinó que parteixen de les matei-
xes empreses. «Només s’oferei-
xen llocs d’aprenent en aquelles 
empreses que demanden nous 

perfils», va afegir. A Suïssa mana 
la demanda, no l’oferta. 

Una de les crítiques que els 
models sota demanda solen 
despertar és que la formació 
dels estudiants està molt deli-
mitada a un lloc concret, la 
qual cosa dificulta l’ocupabili-
tat de l’alumne més enllà de 
l’empresa que el forma. Espe-
cialment a les pimes. Una cosa 
que el sistema suís prova de 
compensar mitjançant con-
gressos anuals organitzats en-
tre el sector públic i el privat 
perquè els alumnes posin en 
comú continguts dins d’un ma-
teix sector o ofici. 

Finançament privat 
Una altra diferència que separa el 
model espanyol del suís és que, 
en el segon, el pes de la inversió 
recau en mans privades. Segons 
dades de la ponent convidada en 
el Primer Congrès de l’FP de Catalu-
nya, el 60% del pressupost va a 
càrrec de les empreses; el 30%, 
dels cantons, i el 10% restant, del 
Govern confederal. I és una inver-
sió que la majoria d’empreses re-
cuperen, ja que mentre els dos 
primers anys l’empresa inverteix 
en l’alumne, en l’últim curs la 
productivitat d’aquest ja és simi-
lar a la d’un treballador, tot i que 
amb un sou un terç inferior. H
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33 Formació professional  8 Un tutor ensenya a una alumna d’FP, dins d’una empresa.

A Suïssa, el 40% 
dels alumnes 
 cursen un grau d’FP; 
a Espanya, la taxa  
és del 12%

Les empreses 
suïsses  assumeixen 
el 60% dels costos 
de manteniment 
dels cicles formatius

El consistori  
valora la idea que 
els  nous espais  
es destinin a 
 persones amb 
poca mobilitat

La densitat de 
vivendes marcada 
 a BCN facilita  
que en alguns 
 barris es puguin 
canviar els usos


