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De local a habitatge, solució o negoci?

Reconvertirunlocal
enhabitatge,una
opciódesgavellada
faunsanys,ésuna
tendènciaalesgrans
ciutats

01 i 02 Local
reconvertit en
habitatge
Situat al barri de
Gràcia de Barce-
lona, aquest antic
local s’ha convertit
en habitatge de
120m2 distribuïts
en dues alçades.
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A Barcelona, només el primer se-
mestre d’aquest any, s’han concedit
més de cent autoritzacions per re-
convertirunlocalenhabitatge.Unes
dades que evidencien la conversió
d’un local comercial en habitatge és
una tendència a l’alça. I és que, com
explica elCEO i fundador deGlobal
Projects, “la demanda immobiliària
busca alternatives assequibles per
accedir a l’habitatge en ubicacions
cèntriques de les grans ciutats. La
reconversió d’aquest tipus d’espais,
per tant, és una gran oportunitat
per al compradoro l’inversor, i tam-
béperal sector,queveucoml’oferta
residencial disponible augmenta en
unaltreformatd’habitatgepocestès
finsara iquetindràmoltderecorre-
gutenel futur immediat”.

Unareconversióambvocaciósocial?
Peròperconvertirunlocalcomerci-
al en habitatge cal complir l’estricta
normativa municipal. Els requisits
es resumeixen, bàsicament, en dos:

l’edificabilitat o la densitat d’habi-
tatges de l’edifici, que té un límit
establert al PlaUrbanístic, i l’habi-
tabilitat, és a dir, que el local com-
pleixi tots els requisits necessaris
per ser habitable. “Si es compleixen
aquestes dues normatives, que són
bastant restrictives, en principi,
l’Ajuntament hauria de concedir la
llicència”, sosté Sandra Bestraten,
presidenta de Barcelona del Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalunya. En
xifres, significaria, segons dades de
Global Projects, que “només el 20%
dels locals situats a les grans urbs
del país són susceptibles de con-
vertir-se en habitatge fent un can-

vi d’ús”.Aquesta xifra pot semblar
baixa,peròBestratenadverteixdela
funció importantíssima del comerç
per configurar la ciutat: “No només
perquè ens ajuden en el dia a dia,
des de comprar el pa fins a anar a la
perruqueria, sinó perquè un carrer
amb comerç és un carrer amb ulls,

ensdónaseguretat.Peraixòsón tan
importants. En aquest sentit, des
del COAC el que demanem és que
es protegeixin els eixos comercials
bloquejant l’opció de reconvertir
aquests comerços en habitatges.
Ens preocupa que caiguem en l’es-
peculació. Els promotors hi estan
veientunaoportunitatdefernegoci.
In’hemdeserconscients”.Bestraten
aposta per incentivar aquest canvi
d’ús a les zones de la ciutat, fora
d’aquestsgranseixoscomercials,on
hiha locals que, pels canvis d’hàbits
de consum amb el comerç en línia,
han hagut de tancar. I és difícil que
tornin a obrir. “Reconvertir aquests

locals, si compleixen els requisits
necessaris, és unamanera de donar
una nova vida a aquests espais i, al-
hora, oferir una sortida econòmica
als propietaris.Però, per què no fer-
ho en clau social?”, sosté Bestraten.
En aquest sentit, des delCOAC pro-
posenqueaquesta reconversió sigui
per donar resposta a unes necessi-
tats socials: “En pocs anys, més del
50% de la població superarà els 60
anys i això pot anar vinculat a pro-
blemesdemobilitat.Aixíque,posats
a fer el canvi d’ús, fem-ho amb una
consciènciasocial:quetotsels locals
queesconverteixinenhabitatgepu-
guinseraccessibles”.

Tràmits i reforma
Però, com són aquestes noves resi-
dències? SegonsGlobal Projects, “la
seva superfíciemitjana oscil·la entre
els60 i70m2 i,desprésdelareforma,
solen tenir una o dues habitacions,
un bany i una cuina integrada en
el saló”. La bona ubicació i els cos-
tos són els grans atractius per a qui
aposta per aquest tipus d’habitatge.
Tot i que, tal com apuntaBestraten,
“és un risc, perquè poden no do-
nar-te la llicència”.No obstant això,
totiqueelpreuinicialpotserun30%
menorqueeld’unhabitatgeconven-
cional, cal sumar-hi tots els tràmits i
lesobres:“Elpressupostmínimdela
reforma, segons elsmaterials, és de
50.000€peraunasuperfíciemitjana
al voltant de 65m2, cosa que suposa
uncostmitjàde800euros/m2”.•
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Els preus i l’escassaobra
novaal centrede la
ciutat, causesprincipals
de l’augmentd’aquestes
noves residències
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