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UNA MIRADA DES DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

 

L’Economia Social i Solidària (ESS) recull un calidoscopi plural de pràctiques 

transformadores, en permanent construcció, que representen el 7% del PIB de 

Barcelona.1 A la guia de #ESSBCN2030, en la que van participar la Xarxa d’Economia 

Solidària (XES) i l’Ajuntament de Barcelona, s’ofereix la següent definició d’ESS: 

 

“Les empreses i organitzacions de l’Economia Social i Solidària (ESS) es gestionen 

d’acord amb característiques, principis i valors comuns com la primacia de la persona i de 

l’objecte social sobre el capital: l’adhesió voluntària i oberta; i la gestió democràtica. 

L’objectiu és satisfer les necessitats de les persones en un marc de justícia i sostenibilitat.”2 

 

El que és resultat d’una confluència entre els termes d’Economia Social i d’Economia 

Solidària. Sent l’Economia Social un terme que refereix al sindicalisme, cooperativisme i 

mutualisme d’orígens europeus. I entenent per Economia Solidària les pràctiques de 

redistribució dels recursos i protecció de les formes de vida tradicionals i indígenes 

desenvolupades a Amèrica Llatina.3 Aquesta fusió posa al centre a les persones en 

comptes del lucre. Una maniobra que rebutja el prejudici de que l’economia hagi de ser 

la cerca crematística de beneficis sense cap mena de principi ètic.  

 

En aquest sentit, es retorna a la idea originària d’economia com l’enfortiment de la 

localitat, enxarxant i  fent cura dels seus habitants. De fet, el terme d’oikonomia −en grec 

antic− és una combinació del terme oikos (la dimensió domèstica vinculada a la 

comunitat) i el concepte nomos (els costums de la comunitat). Aquesta és la visió que pot 

aportar l’ESS a la matèria dels lloguers de locals: defensar una autèntica economia, 

arrelada al  territori, que fomenti l’existència dels comerços de proximitat i els projectes 

de barri. Per tal d’aconseguir carrers vius i plens d’activitat. I que, per tant, s’hagi de 

garantir la principal necessitat per la majoria d’aquests projectes: l’accessibilitat i 

assequibilitat dels locals com vincle físic amb el territori.  

 
1 Economia Solidària (2018) “La ESS genera el 7% del PIB en Barcelona.” Link:  

https://www.economiasolidaria.org/noticias/noticias-la-ess-genera-el-7-del-pib-en-barcelona/  
2 #ESSBCN2030 (2020) Document de l’estratègia de l’#ESSBCN2030, p. 4. Link:  

https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn- 

organizations/uploads/decidim/attachment/file/3712/ESTRATEGIA_ESSBCN2030.pdf  
3 Estivill, J., & Miró, I. (2021). L’Economia Social i Solidària a Catalunya. Fonaments teòrics i reptes 

estratègics. Barcelona: Icaria, p. 39-54. 

 

https://www.economiasolidaria.org/noticias/noticias-la-ess-genera-el-7-del-pib-en-barcelona/
https://ajbcn-decidim-/
https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/3712/ESTRATEGIA_ESSBCN2030.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona-organizations.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/uploads/decidim/attachment/file/3712/ESTRATEGIA_ESSBCN2030.pdf
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EL PROGRAMA ENFORTIM ELS LLOGATERS DE LOCALS 

 

El programa Enfortim els llogaters de locals neix amb la vocació de formar als llogaters 

en la comprensió i negociació dels seus contractes. Comprensió, per tal de conèixer quins 

són els mínims necessaris de tot contracte, quines clàusules abusives són més habituals als 

contractes de lloguer i quines tècniques de negociació són les més utilitzades per part dels 

arrendadors i dels seus intermediaris.  

 

Negociació, en tant que trenca la inquietud de les persones llogateres a iniciar negociacions, i 

com poder respondre a les diferents reaccions que pot manifestar la part arrendadora. Aquest 

projecte va néixer arran les experiències de negociació d’Ekonomikon durant l’any 2020 a 

L’Hospitalet del Llobregat.4 En aquest context, Ekonomikon va co-impulsar el primer viver 

cooperatiu del municipi, anomenat l’Espai Espora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aquest viver cooperatiu va ser un projecte elaborat en col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu 

de L’Hospitalet La Col·lectiva, i altres cooperatives com La Fundició, Tarpuna, l’entitat del 

tercer sector ACPP, l’associació Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET) i la Llibreria Llavors. 

Ekonomikon va negociar el contracte del local per eliminar  més d’una vintena de clàusules 

abusives.  

 
4 Sanmartín, L. et. al. (2020) “Ekonomikon. Una gestoria compromesa amb l’Economia Social i Solidària i el Dret 

a la Ciutat.” Quaderns d’Estudi CELH, nº 35, pp. 193-209. Link: 

https://www.celh.cat/sites/default/files/publicacions/pdf/12_EKONOMIKON.pdf 

 

OBERTURA DE L’ESPAI ESPORA, 28 DE DESEMBRE DEL 2020 

https://www.celh.cat/sites/default/files/publicacions/pdf/12_EKONOMIKON.pdf
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I posteriorment, durant el confinament del 2020 decretat pel govern central al Reial Decret 

463/2020, vam fer ús del Decret-Llei 34/2020 publicat al DOGC, aconseguint reduir el preu 

del lloguer en un 35% durant sis mesos.5 La demanda d’entitats de L’Hospitalet per rebre 

assessorament en la matèria va portar a la realització de formacions sobre lloguers de locals. 

Ràpidament, els tallers es van replicar a diferents Ateneus Cooperatius de Catalunya: a 

l’Ateneu Cooperatiu de L’Hospitalet la Col·lectiva6, a l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona 

Coòpolis7 i a l’Ateneu del Pirineu i el Vall d’Aran8. La realització d’aquestes formacions va 

portar a Ekonomikon a plantejar un projecte que serveixi per donar-li continuïtat formativa i 

al mateix temps, apropar-se als llogaters de locals per recollir les seves inquietuds i propostes. 

 

Amb aquest horitzó, Ekonomikon es va presentar a la convocatòria de concurrència 

competitiva Enfortim l’Economia Social i Solidària, promocionada i finançada per 

l’Ajuntament de Barcelona l’any 2021. El projecte, que va aconseguir una resolució positiva a 

la convocatòria, plantejava la realització de 6 formacions als districtes barcelonins 

beneficiats pels Plans de Desenvolupament Econòmic: Ciutat Vella,   Sants-Montjuïc, Sant 

Andreu, Sant Martí, Nou Barris i Horta-Guinardó. Les formacions van tenir lloc als Centres 

Cívics de la ciutat, a l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona Coòpolis i mitjançant    

videoconferències.  

 

El seu accés va ser gratuït per totes les persones interessades,9 i es van estructurar en quatre 

parts diferents. Una primera part per presentar l’ESS i els dispositius presents a la ciutat com 

l’Ateneu de Coòpolis i la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Una segona part sobre les bases 

mínimes d’un contracte, les clàusules abusives més habituals, les  obligacions fiscals dels 

llogaters relatives a l’IVA, l’IRPF i l’Impost de Societats, la forma que han de tenir les 

factures i els procediments de pagament i devolució de la fiança. Una tercera part dedicada a 

l’assessorament dels casos particulars presents a les formacions. I una quarta part de recollida 

de neguits i propostes de polítiques públiques, per protegir els llogaters i al comerç de 

proximitat, traslladades pels participants.  

 
5 Ekonomikon (30/03/2021) “Un lloguer just per a un comerç de proximitat” a CatalunyaPlural. Link: 

https://catalunyaplural.cat/es/un-alquiler-justo-para-un-comercio-de-proximidad/ 
6 Link: https://www.ateneulh.coop/event/taller-com-negociar-els-contractes-de-lloguer-de-locals/  
7 Link: https://www.bcn.coop/agenda/negociar-lloguer/  
8 Link: https://www.acapa.cat/2021/02/04/lloguer-de-locals-formacio-online/  
9 Ekonomikon (2022) “Enfortim els llogaters de locals”. Link: https://ekonomikon.org/6-formacions-gratuites- 

per-llogateres-de-local-2/ 

 

https://catalunyaplural.cat/es/un-alquiler-justo-para-un-comercio-de-proximidad/
https://www.ateneulh.coop/event/taller-com-negociar-els-contractes-de-lloguer-de-locals/
https://www.bcn.coop/agenda/negociar-lloguer/
https://www.acapa.cat/2021/02/04/lloguer-de-locals-formacio-online/
https://ekonomikon.org/6-formacions-gratuites-per-llogateres-de-local-2/
https://ekonomikon.org/6-formacions-gratuites-per-llogateres-de-local-2/
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Per finalitzar el projecte, elaborem aquest informe sobre les inquietuds i aportacions dels 

participants de les formacions que van estar recollides, complementades amb dades sobre els 

lloguers de locals i una llista de les clàusules abusives que més han sorgit a les formacions 

arran casos particulars. Aquest informe pretén ser una base, un punt d’inici, per abordar la 

problemàtica que travessa a les persones llogateres de locals; partint precisament d’un dels 

valors principals de l’ESS, com és la participació democràtica. Esperem ser un altaveu dels 

llogaters, per tal d’obrir un canal més entre la comunitat ciutadana i les institucions. Una 

sinergia públic-comunitària per afavorir la protecció de les persones llogateres, el comerç 

de proximitat i els nostres barris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ AL CENTRE CÍVIC DE SANT MARTÍ, 25 DE MAIG DEL 2022 
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CONTEXT DELS LLOGATERS DE LOCALS A BARCELONA 

 

Aspectes jurídic-normatius 
 

Encara que l’informe tracti la dimensió municipal dels lloguers de locals, aquesta requereix 

entendre el marc jurídic-normatiu involucrat a la formalització i confecció dels contractes. 

Entorn d’aquesta qüestió, ressenyem tres aspectes. En primer lloc, és central la desprotecció 

dels llogaters a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i al Decret-Legislatiu 1/2007. Sobre 

la LAU, trobem una duració molt curta reflectida a l’article 9. Actualment, la llei contempla 

que la duració és d’un mínim de cinc anys en cas que el propietari fossi persona física i set 

anys en cas de persona jurídica, amb possibilitat de prorrogar el contracte durant tres anys 

més; sempre que el propietari no manifesti la seva voluntat de no prorrogar el contracte amb 

mínim quatre mesos d’antelació.  

 

Aquests són uns mínims que no tenen en compte les inversions i reformes necessàries que un 

comerciant ha d’executar per portar a terme el seu model de negoci, que poden no estar 

totalment amortitzades abans de l’extinció del contracte. I que representen un benefici pel 

propietari perquè sufraguen que el local es mantingui en un millor estat. Que fins i tot poden 

ser utilitzades pel propietari per pujar la renda, situació enfront de la qual el llogater es troba 

desprotegit. Ja que no acceptar una pujada podria significar traslladar-se de local, realitzar una 

nova inversió i reiniciar la cerca d’una nova clientela.  

 

Per això molts llogaters de locals fan ús de la figura del traspàs de local, sol·licitant als 

possibles nous llogaters que paguin per les obres i reformes dutes a terme. Però aquesta figura 

implica dos problemes. En primer lloc, que el llogater en procés de sortida promociona 

gratuïtament un local que no és de la seva propietat. En segon lloc, que el llogater en procés 

d’entrada sufraga obres que poden no adaptar-se parcialment o totalment al seu model de 

negoci.  

 

A més, en 2015 van finalitzar els contractes de renda antiga formalitzats abans de 1985. 

Aquests contractes permetien la pròrroga forçosa dels contractes fins als 20 anys de duració. 

Mecanisme que va ser eliminat amb el Decret-Llei 2/1985 del 30 d’abril, permetent no obstant 

que els contractes de renda antiga continuessin vigents fins a l’extinció de la seva duració. 

Qüestió contemplada a la disposició transitòria tercera de la LAU de 1994.  
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El segon problema és que els drets i deures respecte als lloguers diferents d’habitatge, tipologia 

a la qual entren els locals, són regits pel Títol III. Tanmateix, l’article 4.3 de la LAU determina 

el següent: 

 

“Sense perjudici del que disposa l'apartat 1, els arrendaments per ús diferent del d'habitatge es 

regeixen per la voluntat de les parts, si no, pel que disposa el títol III d'aquesta Llei i, 

supletòriament, pel que disposa el Codi civil.”10 

 

El fet que la LAU prioritzi la voluntat de les parts més que la norma imperativa permet que es 

positivitzi el desequilibri de poder entre les parts, deixant de facto i de iure als llogaters en 

una sistemàtica indefensió. El que suposa que els mínims de duració abans esmentats puguin 

ser encara més curts perquè no són d’aplicació imperativa en cas de lloguers de locals. En 

aquest marc d’asimetria és central el concepte de clàusula abusiva. Una clàusula abusiva és 

tota aquella que no ha estat negociada individualment i que causa un greu desequilibri entre els 

drets i les obligacions de les parts. Aquesta definició està recollida en la Llei General de 

Consumidors i Usuaris —Reial Decret-Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre—11.  

 

Aquestes clàusules es consideren nul·les, i per tant com a no posades en el contracte d’acord 

amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Però en l'àmbit dels 

contractes de lloguer no és tan unànime aquesta conseqüència com en l’àmbit de les  entitats 

bancàries. En aquest sentit, els llogaters de local estan en l’inici de la lluita de la defensa dels 

seus drets. I per això és important que coneguin aquests drets. A més, el Reial Decret-Legislatiu 

1/2007 no contempla tots els casos de relació contractual entorn d’un lloguer de local.  

 

Per una banda, l’article 4 no contempla com empresaris a les persones físiques que realitzin 

lloguers de locals de forma puntual. L’Agència Tributària estableix l’obligatorietat que tot 

propietari que llogui un local ha de donar-se d’alta al cens d’empresaris per tramitar l’Impost 

d’Activitats Econòmiques (IAE), i així declarar l’IVA i les retencions que pertoquin a les 

factures de lloguer de locals.  

 
10  Llei d’Arrendaments Urbans 29/1994:  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003- consolidado.pdf 
11 Reial Decret-Legislatiu 1/2007 del govern central: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555  

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003-
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26003-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
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Ara bé, la definició establerta a l’article 4 del Reial Decret-Legislatiu 1/2007 deixa un buit 

respecte a la definició d’empresari que deixa fora a les persones físiques que són petits tenidors 

d’immobles, ja que difícilment es pot demostrar que un lloguer puntual sigui una activitat 

comercial o professional.  

 

Article 4 del Decret-Legislatiu 1/2007 

Concepte d'empresari 

Als efectes del que disposa aquesta norma, es considera empresari qualsevol persona física o 

jurídica, ja sigui privada o pública, que actuï directament o a través d'una altra persona en nom 

seu o seguint les seves instruccions, amb un propòsit relacionat amb la seva activitat comercial, 

empresarial, ofici o professió. 

 

Per altra banda, l’article 3 d’aquesta norma no contempla com a consumidors a les persones 

jurídiques amb ànim de lucre i que lloguin un espai per portar a terme la seva activitat 

professional o comercial.   

 

Article 3, Decret-Legislatiu 1/2007 

Conceptes de consumidor i usuari i de persona consumidora vulnerable. 

1. Als efectes d'aquesta Llei, i sense perjudici del que disposen expressament els llibres tercer i 

quart, són consumidors o usuaris les persones físiques que actuïn amb un propòsit aliè a la seva 

activitat comercial, empresarial, ofici o professió. Són també consumidors als efectes d'aquesta 

norma les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de 

lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial. 

2. Així mateix, als efectes d'aquesta Llei i sense perjudici de la normativa sectorial que sigui 

aplicable en cada cas, tenen la consideració de persones consumidores vulnerables respecte de 

relacions concretes de consum les persones físiques que, de manera individual o col·lectiva, per 

les seves característiques, necessitats o circumstàncies personals, econòmiques, educatives o 

socials, es troben, encara que sigui territorialment, sectorialment o temporalment, en una situació 

especial de subordinació, indefensió o desprotecció que els impedeix l'exercici dels seus drets 

com a persones consumidores en condicions d'igualtat. 

 

En resum, en casos on el llogater és una entitat amb ànim de lucre i/o que realitzi al local llogat 

la seva activitat comercial o professional, i en casos on el propietari és una persona física que 

al mateix temps és petit tenidor, la legislació de protecció del consumidor no s’exerceix. I, per 

tant, la protecció enfront de les clàusules abusives queda inaplicada. 

 



 

 

       ENFORTIM ELS LLOGATERS DE LOCALS                                        8 

Aquest marc jurídic resultat de la LAU i del Decret-Legislatiu 1/2007 dota a la propietat d’un 

gran poder negociador, el que dona com a resultat la formalització de contractes amb clàusules 

abusives com una pràctica acceptada i habitual.  

 

En segon lloc, trobem la manca d’eines per regular i limitar les rendes. Durant el 

confinament provocat per la COVID19, decretat al Reial Decret 463/2020 del 14 de març, es 

va fer patent l’absència de mesures per ajudar al llogater de local. Una despesa de lloguer 

suposa un cost fix que, sense l’entrada   d’ingressos, pot provocar el tancament d’un comerç de 

proximitat. En l’àmbit català, el Parlament va respondre amb el Reial Decret-Llei 34/2020, 

publicat al 20 d’octubre.12 Com aspectes positius, aquest Decret permetia sol·licitar, en cas de 

restricció parcial o total, una rebaixa de com a mínim del 50% relativa a l’espai inutilitzable 

del  local.  

 

D’aquesta manera, un local que per motius d’aforament només pogués utilitzar un 50% del seu 

local, podria sol·licitar com  a mínim una rebaixa del 25%. Com mesura de protecció del llogater, 

se suspenia l’obligació de pagar la renda durant 30 dies de negociació des del moment en que 

es sol·licitava per escrit negociar una reducció: el que evitava possibles pressions i negatives 

per part de la propietat a l’hora de negociar una reducció. En cas de no arribar a cap acord i 

patir una suspensió de l’activitat, s’aplicaria la reducció mínima contemplada al Decret del 50% 

per espai inutilitzat.  

 

L’aspecte millorable d’aquest Decret és la proporcionalitat de les reduccions, ja que hauria 

d’estar en equilibri quantitatiu amb l’espai inutilitzable. No és proporcional que un llogater 

continuï pagant el 50% del lloguer si el 100% del seu negoci ha hagut de suspendre l’activitat 

i/o el seu espai és totalment inutilitzable. En aquesta obligació es manté el benefici d’una 

economia especulativa sobre l’economia productiva, prioritzant les rendes de la part propietària 

sobre les activitats productives que beneficien als barris. També trobem el Reial Decret-Llei 

35/2020, promulgat pel govern central al desembre del mateix any.13 Aquest Decret establia 

que, en cas que la propietat fossi gran tenidor —persona física o jurídica amb més de 10 

immobles— l'arrendatari podia escollir entre la reducció del 50% de la renda o una moratòria 

del pagament.  

 
12 Reial Decret-Llei 34/2020 de la Generalitat de Catalunya: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2020-14371 
13 Reial Decret-Llei 35/2020 del govern central: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-16823 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-14371
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-14371
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-16823
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Per la resta de propietaris no contenia cap mínim obligatori ni cap mesura de protecció del 

llogater durant la negociació. De manera que deixava bona part dels seus mecanismes de 

reducció del lloguer en el plànol de la voluntarietat de les parts, aspecte que no requereix cap 

Decret per exercir-se. Més enllà d’aquestes conjuntures específiques, hi ha dues absències 

estructurals en matèria de rendes. Per una banda, no existeix cap regulació dels preus en 

lloguers de locals. A Catalunya comptem amb l’exemple exitós de la llei de regulació de preus 

al mercat de l’habitatge, fruit del treball dels Sindicats de Llogateres de Catalunya. Entre 2020 

i 2021, el preu dels lloguers va baixar un 3,2% a Catalunya i un 7,7% a Barcelona. Arribant a 

la formalització rècord de 14.000 contractes signats a la capital entre gener i març del 2021.14  

 

L’anul·lació d’aquesta regulació per part del Tribunal Constitucional, declarant que el seu 

articulat clau envaeix competències estatals, limita la iniciativa d’aquestes regulacions a 

l’àmbit estatal. Per altra banda, no existeixen limitacions a les actualitzacions de preus 

realitzades a través de l’IPC. En el context del 2022, amb una inflació a l’agost del 10’5%, no 

es compta amb mecanismes jurídics per congelar els preus dels lloguers. En matèria 

d’habitatge, com a mínim es té el Reial Decret-Llei 6/2022 que limita les pujades dependents 

de l’IPC al 2%,15 i que ha estat prorrogat fins al 31 de desembre del 2022 pel Decret-Llei 

11/2022 del govern central.16 Però aquesta limitació no compta per arrendaments amb usos 

diferents d’habitatge, el que provoca una desprotecció afegida als llogaters de locals en un 

escenari postpandèmic. 

 

En tercer lloc, la normativa municipal que possibilita el canvi d’ús de local a habitatge. 

Entre altres normatives, el Decret 141/2012 del 30 d’octubre i les normes urbanístiques del Pla 

General Metropolità (PGM) estableixen les condicions mínimes per obtenir la cèdula 

d’habitabilitat17, limitant canvis d’ús en immobles que no garanteixin un habitatge mínimament 

adequat. El que suposa un element central per evitar la propagació d’infrahabitatges entre les 

classes més desfavorides, que representarien una triple lesió: als drets del consumidor, al dret 

a l’habitatge digne i al dret a la ciutat en tant que es desmantella el teixit comercial i de 

proximitat.  

 
14 El Diario (02/06/2021) “El tope de precios del alquiler en Catalunya no paraliza el mercado: Barcelona registra 

récord de contratos”. Link: https://www.eldiario.es/catalunya/tope-precios-alquiler-catalunya-no-paraliza-

mercado-barcelona-registra-record-contratos_1_7995307.html 
15 Reial Decret-Llei 6/2022 del govern central: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4972  
16 Reial Decret-Llei 11/2022 del govern central: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10557 
17 Informació municipal sobre canvis d’ús: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/InforUrb_Canvi-us-habitatge.pdf 

  

https://www.eldiario.es/catalunya/tope-precios-alquiler-catalunya-no-paraliza-mercado-barcelona-registra-record-contratos_1_7995307.html
https://www.eldiario.es/catalunya/tope-precios-alquiler-catalunya-no-paraliza-mercado-barcelona-registra-record-contratos_1_7995307.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4972
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10557
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/InforUrb_Canvi-us-habitatge.pdf
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Ara bé, tal com tractarem a la propera secció, els canvis d’ús efectuats s’han disparat durant 

l’última dècada si contem únicament amb les llicències expedides des de l’Administració 

Pública; fenomen que indica la necessitat de limitar encara més aquests canvis d’usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ AL CENTRE CÍVIC DE CAN VERDAGUER, 2 DE JUNY DEL 2022 
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Aspectes quantitatius i qualitatius 

Durant el confinament de la COVID19, la Fundació Barcelona Comerç18 va publicar que 

més de 415 negocis de la ciutat van tancar. Parlem de 7,52% del teixit comercial de la ciutat 

comtal i 1.000 veïnes llançades a l’atur.19 A aquesta situació, s’afegeix l’augment progressiu 

de canvis d’ús de local a habitatge. En 2013 es van concedir 63 llicències,20 l’any 2018 van 

augmentar a 176 i des de 201921 ja s’ha superat la xifra de 200 llicències.22 De fet, el consistori 

encara no té dades sobre quina activitat es realitza a un total de 16.000 locals comercials de la 

ciutat, el que significa que el problema pot ser major: fent canvis d’usos de facto, sense passar 

pel procés administratiu. Això implica la dificultat afegida d’estimar la quantitat de locals que 

s’han reconvertit a habitatges sense les regularitats necessàries com pot ser una cèdula 

d’habitabilitat.  

 

 

 
18 Entitat que compta amb 20.000 botigues afiliades i 23 eixos. Link: https://eixosbcn.barcelona/  
19 La Vanguardia (01/02/2021) “Barcelona Comerç reivindica la capacitat dels eixos comercials per afrontar els 

efectes de les restriccions” Link:  

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210201/6213691/barcelona-comerc-reivindica-capacitat-dels-

eixos-comercials-per-afrontar-els-efectes-les-restriccions.html  
20 Blanchar, C. (26/08/2019) “Les llicències de canvi d’ús de local comercial a habitatge es tripliquen a Barcelona” 

en El País. Link: https://elpais.com/cat/2019/08/26/catalunya/1566836365_667205.html  
21 El Periódico (17/09/2021) “La falta de pisos de alquiler dispara la oferta sin cédula de habitabilidad”. Link: 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220917/falta-pisos-alquiler-dispara-oferta-75381937  
22 La imatge sobre llicències s’ha extret de Manzano, F. (26/02/2020) “De local buit a habitatge: més de 550 

canvis d’ús concedits en tres anys” a Betevé. Link: https://beteve.cat/basics/locals-buits-habitatge-botigues-

barcelona/  

 

LLICÈNCIES CONCEDIDES ENTRE 2014 I 2019 

https://eixosbcn.barcelona/
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210201/6213691/barcelona-comerc-reivindica-capacitat-dels-eixos-comercials-per-afrontar-els-efectes-les-restriccions.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210201/6213691/barcelona-comerc-reivindica-capacitat-dels-eixos-comercials-per-afrontar-els-efectes-les-restriccions.html
https://elpais.com/cat/2019/08/26/catalunya/1566836365_667205.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220917/falta-pisos-alquiler-dispara-oferta-75381937
https://beteve.cat/basics/locals-buits-habitatge-botigues-barcelona/
https://beteve.cat/basics/locals-buits-habitatge-botigues-barcelona/
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A les formacions realitzades durant el present projecte, vam atendre el cas d’una parella23 que 

vivia a un local del nord de Barcelona per les dificultats i preus inflats que trobaven al mercat 

d’habitatge. Aquesta situació era irregular, no existint cap mena de llicència de canvi d’ús al 

local. I provocant que els seus drets com a llogaters fossin retallats al contracte perquè no 

s’aplicava l’articulat que resulta imperatiu en cas de llogar un habitatge. Un altre cas que vam 

conèixer provenia de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona (PAH). El seu nom 

és Txomin Morant, que viu actualment a un local de l’Hospitalet perquè no troba lloguers 

assequibles a l’àrea metropolitana de Barcelona. El local on viu ha tingut problemes de 

seguretat, implicant l'esfondrament de part del sostre. Això havia generat un ambient insalubre 

i saturat de pols fins que els seus companys de la PAH el van ajudar a netejar-ho i reformar-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TXOMIN MORANT A L’ASSEMBLEA DE PAH BARCELONA, 8 DE NOVEMBRE DEL 2022 

 

 

Aquests casos són cada vegada més habituals a les assemblees de moviments d’habitatge, però 

no existeixen dades públiques al respecte.24 S’evidencia una relació, encara per mesurar, entre 

les dificultats de fer efectiu el dret a l’habitatge i el dret a la ciutat: si els veïns no poden viure 

a un habitatge digne i assequible, viure a un local es torna una via desesperada per pernoctar a 

un espai tancat. Especialment, si existeixen locals buits que poden ser utilitzats en aquest sentit. 

 

 
23 Aquests participants han sol·licitat que el seu cas aparegui al present informe mantenint els seus noms i dades 

personals en l’anonimat. 
24 Catà, J. (26/3/2020) El País “Vivir en un local comercial para esquivar el precio de la vivienda”. Link: 

https://elpais.com/ccaa/2018/03/25/catalunya/1521999655_268273.html  

https://elpais.com/ccaa/2018/03/25/catalunya/1521999655_268273.html
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Si bé el nombre de locals buits va baixar de 6,08% al 4,23% en el període del 2016 al 2019, 

encara no s’ha actualitzat el cens amb els darrers dos anys per mesurar l’efecte de la COVID19, 

l’encariment dels subministraments i la pujada dràstica de la inflació al 10,5%.25 En matèria de 

preus, només comptem amb dades accessibles de la Generalitat de Catalunya sobre el nombre 

de compravendes i el seu valor per metre quadrat. Aquestes dades mostren que el nombre de 

compravendes va baixar dràsticament durant la COVID19, i que entre 2018 i 2021 el preu ha 

baixat lleugerament.26  

 

No obstant això, manquen dades accessibles sobre l’evolució dels preus dels lloguers de 

local a nivell de ciutat i nombre de contractes signats. I la seva variació en relació amb si la 

propietat utilitza un intermediari com les immobiliàries i les APIs, i la concentració dels locals 

en mans de grans tenidors.  

 
25 Ajuntament de Barcelona (2020) “Informe de resultats #censcomercial de Barcelona 2019”. Link: 

https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/sites/default/files/arxius/200301_ppt_informe_cens_v31_directe.pdf  
26 Generalitat de Catalunya (2021) “Preus locals comercials i naus industrials”. Link: 

https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_const

ruccio_i_mercat_immobiliari/edificacio_no_residencial/Preus-naus-industrials-i-locals/  

IMATGE EXTRETA DEL CENS COMERCIAL MUNICIPAL 

https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/sites/default/files/arxius/200301_ppt_informe_cens_v31_directe.pdf
https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/edificacio_no_residencial/Preus-naus-industrials-i-locals/
https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/edificacio_no_residencial/Preus-naus-industrials-i-locals/
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Amb dades públiques i actualitzades que puguin ser manejades pels llogaters de locals, es 

facilitaria per part d’aquest grup l’elaboració de diagnòstics sobre la seva situació, i les 

corresponents propostes per augmentar la seva protecció. Malgrat això, es pot deduir de les 

dades disponibles una disminució dels locals disponibles a causa de la dinàmica prepandèmica 

d’augment progressiu de les llicències de canvi d’ús i els efectes negatius de la COVID19 en 

els petits comerciants i llogaters de locals. Aquesta situació podria ser comprovada amb una 

verificació de l’activitat dels locals buits i el seu nombre actual. En aquest sentit, el problema 

del buidatge de locals impossibilita complir amb el model europeu de ciutat dels 15 

minuts.27 

 

Aquest model defensa que tot veí pugui satisfer les seves necessitats bàsiques i arribar al seu 

lloc de treball desplaçant-se a peu o en bicicleta en màxim 15 minuts. Un model defensat per 

la Fundació Barcelona Comerç i la xarxa europea a la qual s’integra, anomenada Vitrines 

d’Europe, que és la federació de la Unió Europea del comerç de proximitat. 

 

 
27 Nimo, A. (1/6/2022) El Mundo ¿Qué es la Ciudad de los 15 minutos?” Link:  

https://urbanamente.elmundo.es/que-es-la-ciudad-de-los-15-minutos  

https://urbanamente.elmundo.es/que-es-la-ciudad-de-los-15-minutos
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En un altre ordre de coses, comptem amb dades accessibles per mesurar els fenòmens de la 

gentrificació, la turistificació i la tematització de Barcelona gràcies als treballs del 

Col·lectiu d’Arquitectes El Tinglado28. S’entén per gentrificació la substitució d’un grup 

poblacional per un altre de major poder adquisitiu a les ciutats, provocant l’expulsió dels veïns 

a les perifèries, o fins i tot a altres municipis. Aquest concepte va ser encunyat per la sociòloga 

Ruth Glass l’any 196429.  

 

Es defineix turistificació com la transmutació del teixit urbà per prioritzar el consum turístic, 

provocant l’expulsió d’altres activitats; i tematització com la conversió d’un municipi en un 

aparador de consum que perd la seva pròpia Història i idiosincràsia, esdevenint en un parc 

temàtic urbà. Els últims dos termes han estat utilitzats per l’antropòleg Manel Delgado30 i el 

geògraf urbà David Harvey31 per explicar els processos de banalització de la ciutat de 

Barcelona arran els intents de convertir-la en un actiu condicionat a la inversió especulativa.  

 

Els estudis del Tinglado s’han centrat en tres eixos. L’eix del Carme (al barri del Raval) i 

Portaferrissa (al barri del Gòtic). L’eix de Sants que analitza part del carrer de Sants (barri de 

Sants) i del carrer de Creu Coberta (barri d’Hostafrancs) i l’eix de Joaquim Valls que estudia 

el carrer Joaquim Valls (barri de la Prosperitat). La seva metodologia s’ha basat en 

l’encreuament de dades dels censos d’activitats econòmiques en planta baixa de la ciutat de 

Barcelona d’OpendataBCN dels anys 2014, 2016, 2019 i al 2021 mitjançant la presa de dades 

de camp; el contrast d'hipòtesi a través de tallers, mapatges i entrevistes a actors rellevants del 

territori durant 2021. Entre altres fenòmens han documentat els canvis en la estructura del teixit 

socioeconòmic, el volum i velocitat dels canvis que se estan produint. 

 

Algunes de les seves conclusions mostren que en tots tres casos l'ocupació dels locals era molt 

elevada, per sobre del 90% dels locals actius fins al 2019, però la irrupció de la COVID-19 ha 

tingut un impacte. Per exemple, a l’eix del Carme el 64% dels locals han patit un tancament de 

negoci entre 2014 i 2021 i el 33% no han sigut traspassats. Aquest eix comptava amb una forta 

especialització en activitats d'atractiu turístic (el 54% al 2014) i aquest tipus de monocultius ha 

 
28 Web de El Tinglado: https://eltinglado.org/es/cast/  
29 Gkass, R. (1964).“Introduction: aspects of change”. In London: aspects of change. London: Mackibbon and 

Kee, pp. XIII-XLII. 
30 Delgado, M. (2017) La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del 'Modelo Barcelona'. Barcelona: Los Libros de 

Catarata. 
31 Harvey, D. (2013) Ciudades rebeldes, Madrid: Akal, pp. 156-157. 

https://eltinglado.org/es/cast/
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resultat desencadenant perquè s'hagi produït un tancament abrupte el 2021 d'activitats passant 

del 94% al 73% d'ocupació i fins a un 32% d’activitats d’aquest sector menys en 2021.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eix de Sants mostrava que el 51% dels locals han sigut traspassats o renovats i fins al 14% 

han variat diverses vegades. Especialment al 2021 hi ha hagut una transformació en el caràcter 

de l'eix que perd la identitat d'eix comercial amb botigues de roba i complements, que han 

retrocedit en nombre i pes.33 Tot i això el nombre de locals actius al darrer any no s’han reduït 

tant com ha passat a l’Eix anterior.  

 

A l’eix de Joaquim Valls la majoria dels locals han canviat (el 55% del total) entre 2014 i 2019. 

No obstant això, fonamentalment ho han fet una vegada, indicant una relativa estabilitat després 

del canvi. La velocitat d’aquest canvi va augmentar en el període del 2016 al 2019 per després 

reduir-se entre 2019-2021. En qualsevol cas, l'eix serveix per donar cobertura i accés al comerç 

quotidià al barri i, malgrat que hi ha hagut tancaments de comerços i s'ha perdut diversitat 

tipològica en el període de la COVID-19, no hi ha hagut un impacte fort.34  

 
32 El Tinglado (2022) “Informe final del proyecto Impacto socioeconómico de la COVID-19 en la actividad urbana 

- Eje Carrer del Carme –“ Link:  

https://issuu.com/eltingladocoop/docs/informe_eix_portaferrisa_carme_-_impacto_socioecon  
33 El Tinglado (2022)  “Informe final del proyecto Impacto socioeconómico de la COVID-19 en la actividad 

urbana - Eje Carrer de Sants-“ Link:  

https://issuu.com/eltingladocoop/docs/informe_eix_sants_- _impacto_socioecon_mica_de_la_c 

 
34 El Tinglado (2022) “Informe final del proyecto Impacto socioeconómico de la COVID-19 en la actividad urbana 

- Eje Carrer Joaquim Valls-”. Link:  

https://issuu.com/eltingladocoop/docs/informe_eix_portaferrisa_carme_-_impacto_socioecon 

A L’ESQUERRA DADES SOBRE L’EIX DEL CARME I A LA DRETA DE L’EIX DE SANTS  

https://issuu.com/eltingladocoop/docs/informe_eix_portaferrisa_carme_-_impacto_socioecon
https://issuu.com/eltingladocoop/docs/informe_eix_sants_-
https://issuu.com/eltingladocoop/docs/informe_eix_portaferrisa_carme_-_impacto_socioecon
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Entrant a un nivell qualitatiu, aquests indicis troben el seu reflex en el tancament de negocis 

històricament arrelats a Barcelona per una combinació de preus inflats a àrees cèntriques, el 

monocultiu de botigues turístiques i les dificultats derivades del confinament del 2020. Aquest 

és el cas de New-Phono, botiga d’instruments musicals asseguda a un local obert a 1906.35 

També la substitució de Musical Emporium per una finestra de canvi de divises. O la 

bicentenària camiseria Xancó inaugurada l’any 1820 tancada al 2022.36  

 

En aquesta línia també trobem la Casa de les Sabatilles, que havia estat operant durant més de 

70 anys.37 Aquest projecte es va poder recuperar mitjançant l’adjudicació d’un local propietat 

de l’Ajuntament de Barcelona al districte Ciutat Vella, àrea on desenvolupava la seva activitat. 

Un cas paradigmàtic és la Sombrerería Mil, que portava oberta al carrer Fontanella des de 1917 

—encara que el negoci s’havia inaugurat a Barcelona en 1856—. Comerç que va tancar quan 

el propietari va començar a exigir una renda de 14.000€ anuals enfront dels 8.000€ que ja 

pagaven. Un cas que s’afegeix als comerços tancats de Mercè Vins, Fills de M. Sala, El Gran 

Café, la farmàcia La Estrella o les galeries El Camello entre altres.  

 

Botigues que han tingut com dificultat uns preus de lloguer que suposaven el 70% de la seva 

facturació segons declaracions de Barna Centre.38 Aquests tancaments s’uneixen a un 

procés de buidament d’arrel històric que, segons el Catàleg de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic, es manifesta en el tancament del 14% dels locals emblemàtics des de 2016.39 

Esdeveniments que mostren la conversió de Barcelona, especialment de les seves zones 

cèntriques, en un teixit turistificat i tematitzat, aliè als veïns de la ciutat comtal.   

 

 

 
35 El Periódico (11/07/2022) “El centro de Barcelona lanza un SOS por su modelo comercial”. Link: 

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220711/centro-barcelona-lanza-sos-modelo-14052264?end-

checkout=true  
36 El Periódico (21/06/2022) “El local de la bicentenaria camisería Xancó de la Rambla reabrirá para vender 

cerámica”. Link: https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220621/local-bicentenaria-camiseria-xanco-

rambla-reabre-vender-cer-ceramica-turismo-13906651 
37 El Periódico (07/06/2022) “La Casa de les Sabatilles: otra tienda emblemática de Barcelona que baja la 

persiana”. Link: https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220607/casa-les-sabatilles-tienda-emblematica-

barcelona-cierre-comercio-13800375  
38 Benvenuty, L. (17/04/2022) “La presión del alquiler pone  en jaque a las tiendas de siempre de Barcelona” en 

La Vanguardia. Link: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220417/8200556/tiendas-siempre-

jaque.html  
39 El Periódico (22/01/2022) Barcelona busca frenar el cierre de tiendas emblemáticas tras perder un 14% en 5 

años. Link: https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220122/barcelona-impulsa-nuevas-medidas-proteger-

comercio-historico-13132822  

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220711/centro-barcelona-lanza-sos-modelo-14052264?end-checkout=true
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220711/centro-barcelona-lanza-sos-modelo-14052264?end-checkout=true
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220621/local-bicentenaria-camiseria-xanco-rambla-reabre-vender-cer-ceramica-turismo-13906651
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220621/local-bicentenaria-camiseria-xanco-rambla-reabre-vender-cer-ceramica-turismo-13906651
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220607/casa-les-sabatilles-tienda-emblematica-barcelona-cierre-comercio-13800375
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220607/casa-les-sabatilles-tienda-emblematica-barcelona-cierre-comercio-13800375
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220417/8200556/tiendas-siempre-jaque.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220417/8200556/tiendas-siempre-jaque.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220122/barcelona-impulsa-nuevas-medidas-proteger-comercio-historico-13132822
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220122/barcelona-impulsa-nuevas-medidas-proteger-comercio-historico-13132822
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Davant d’aquest context, el consistori ha iniciat el programa Amunt Persianes40, amb diverses 

àrees i ens municipals implicats, com a estratègia per mobilitzar i dinamitzar locals de planta 

baixa buits a la ciutat. En primer lloc, trobem la Xarxa de Locals Municipals: l’adquisició en 

propietat de locals que després s’ofereixen amb preus per sota del mercat i aplicació de 

descomptes d’entre 3.000€ i 40.000€ en relació amb el volum d'adequació o reforma que 

requereixen els locals i que assumeix la part llogatera.  

 

Es tracta de 36 locals que s’ofereixen mitjançant convocatòria pública anunciada a l’octubre 

de 2022. Aquesta convocatòria pren el fil de l’experiència dels Baixos de Protecció Oficial de 

Ciutat Vella, mitjançant els quals s’han posat a disposició d’activitat econòmica una vintena 

locals municipals de Ciutat Vella també a preus sota mercat i, en aquest cas, sense necessitat 

d’adequació o rehabilitació.40   

 

 

 

 

 
40 Garcia, M. (11/10/2020) “L’Ajuntament de Barcelona busca negocis i projectes culturals per a 36 locals que va 

comprar” a Betevé. Link: https://beteve.cat/politica/ajuntament-busca-negocis-projectes-36-locals-buits-

comprats/  

LOCALS DE LA CONVOCATÒRIA DE 36 LOCALS ANUNCIADA AL 2022 

https://beteve.cat/politica/ajuntament-busca-negocis-projectes-36-locals-buits-comprats/
https://beteve.cat/politica/ajuntament-busca-negocis-projectes-36-locals-buits-comprats/


 

 

       ENFORTIM ELS LLOGATERS DE LOCALS                                        19 

En segon lloc —a més de la creació d’una xarxa de locals— Barcelona Activa ha llançat una 

modalitat de subvencions Impulsem el que Fas41 específica per a la instal·lació d’activitat 

econòmica a locals buits. Aquesta modalitat es va introduir a 2018 i si bé entre aquest any i 

l’any 2020 va concedir 27 ajuts, a partir de 2021 es va enfortir econòmicament i van ser 39 

projectes els finançats aquell any i 59 al 2022. El finançament és d’una quantia màxima de 

25.000€ amb un cofinançament mínim del 20%. Al 2022 es va introduir una altra submodalitat 

dedicada a la resiliència comercial, i es va atorgar ajuts de 6.000€ a 88 establiments ubicats als 

barris més desafavorits de la ciutat i que van presentar un projecte de millora per fer front a la 

crisi. 

  

En tercer lloc, també des de Barcelona Activa es troba en marxa la creació d’un servei 

d’intermediació entre actors privats per a la instal·lació d’activitat econòmica als locals 

buits, amb l’objectiu de mobilitzar aquests locals a través de condicions avantatjoses pels 

llogaters i la propietat. I, en quart lloc, la creació d’un Observatori de Locals Buits. Dedicat a 

la compilació i l'anàlisi de dades relatives a l'oferta de locals en planta baixa a la ciutat i a la 

xarxa d'establiments comercials. Aquestes accions se sumen als ajuts que l’Ajuntament va 

oferir durant octubre i novembre del 2020, enmig del context pandèmic, per rebaixar els 

lloguers dels locals fins a un 50%.42  

 

Totes aquestes mesures són positives i representen maniobres innovadores en la defensa dels 

drets de les persones llogateres i el dret a la ciutat. Però és necessari ser més ambiciosos, i obrir 

la porta a noves propostes de polítiques públiques per enfrontar-se a problemàtiques que, si bé 

tenen part de les seves causes estructurals a nivells que sobrepassen l’àmbit competencial 

municipal, es pateixen principalment a la dimensió municipal.  

 

 

 

 

  
 

 
41 Link: https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/impulsem-el-que-fas 
42 Link: https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/servicios-del-comercio/ayuda-economica-para-incentivar-la-

rebaja-de-alquileres-de-los-lo-

cales#:~:text=El%20importe%20de%20la%20subvenci%C3%B3n,de%20un%20mill%C3%B3n%20de%20euro

s 

 

https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/impulsem-el-que-fas
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/servicios-del-comercio/ayuda-economica-para-incentivar-la-rebaja-de-alquileres-de-los-lo-cales#:~:text=El%20importe%20de%20la%20subvenci%C3%B3n,de%20un%20mill%C3%B3n%20de%20euros
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/servicios-del-comercio/ayuda-economica-para-incentivar-la-rebaja-de-alquileres-de-los-lo-cales#:~:text=El%20importe%20de%20la%20subvenci%C3%B3n,de%20un%20mill%C3%B3n%20de%20euros
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/servicios-del-comercio/ayuda-economica-para-incentivar-la-rebaja-de-alquileres-de-los-lo-cales#:~:text=El%20importe%20de%20la%20subvenci%C3%B3n,de%20un%20mill%C3%B3n%20de%20euros
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/es/servicios-del-comercio/ayuda-economica-para-incentivar-la-rebaja-de-alquileres-de-los-lo-cales#:~:text=El%20importe%20de%20la%20subvenci%C3%B3n,de%20un%20mill%C3%B3n%20de%20euros
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Aspectes organitzatius 

A la ciutat de Barcelona existeixen entitats que ofereixen assessorament als llogaters de locals. 

L’entitat Ekonomikon, que opera al coworking cooperatiu Espai ECOS, és una entitat que 

ofereix assessorament directe i formacions adaptades. La Fundació Barcelona Comerç també 

ofereix serveis d’assessorament i de defensa del consumidor que engloben els lloguers de 

locals.  

 

També es troben moviments socials que han treballat aquestes línies. El Sindicat de Llogateres 

de Barcelona celebra assemblees setmanals que inclouen assessorament i acompanyament en 

les negociacions. L’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) ha treballat casos 

afectats pel monocultiu turístic que implica el debilitament de lloguers de locals amb negocis 

d’ús habitual. I la Plataforma d’Afectat per la Hipoteca (PAH) ha donat suport a persones que 

viuen en locals, que representen majoritàriament casos d’infrahabitatge, provocats per les 

dificultats d’accedir a un habitatge digne.  

 

Encara que trobem un ventall d’actors a la ciutat comtal que donen assessorament, no 

existeixen espais d’aliança entre entitats: per dissenyar i interpel·lar a les institucions de cara a 

la promoció de polítiques públiques i canvis legislatius que serveixen de protecció als llogaters 

de locals. En aquest sentit, es troba un buit en l’autoorganizatció i empoderament del llogater 

de local per defensar els seus interessos de cara a l’àmbit institucional. Tanmateix, l’existència 

de diversos grups i entitats interessades en la temàtica mostra que existeixen oportunitats per 

crear aquests espais d’aliança. 
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PROPOSTES PER IMPULSAR POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
 

Les propostes enllistades han estat resultat de processos participatius realitzats a les 

formacions i consultes engegades a diferents entitats de Barcelona. Aquestes propostes 

pretenen ser un lloc de partida, recopilant les inquietuds i posicionaments dels llogaters de 

locals. Per afavorir la seva comprensió, hem dividit les propostes en dos grups. Un primer grup 

de propostes de l’àmbit municipal, per poder engegar debats a la ciutat de Barcelona entorn 

diferents iniciatives. I un segon grup de propostes relatives als àmbits català i estatal, que si bé 

desborden les competències municipals, el consistori i les forces municipals poden posicionar-

se públicament a favor d’aquestes mesures mitjançant mocions. 

 

Propostes a l’àmbit municipal 
 

Creació d’un Codi de Bones Pràctiques 

Creació d’un Codi de Bones Pràctiques sobre lloguers de locals que reculli indicacions per 

facilitar negociacions entre les parts respectant els drets reconeguts a la LAU, i un model-base 

de contracte sense clàusules abusives i amb una clàusula afegida de compromís d’acudir a 

mecanismes extrajudicials —com les mediacions— abans d’iniciar accions litigioses contra els 

llogaters. Aquest Codi de Bones Pràctiques seria publicat per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Ampliar el Codi Deontològic del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona 

Pactar entre l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona 

la incorporació al seu Codi Deontològic de les línies establertes al Codi de Bones Pràctiques 

abans esmentat. De forma que l’incompliment d’aquestes per part de professionals col·legiats 

sigui susceptible de reclamació a la Comissió d’Ètica del Col·legi. A més, el Col·legi hauria 

de facilitar un resum anual d’accés públic —amb dades quantitatives i qualitatives— de 

seguiment, compliment i incompliment d’aquest Codi Deontològic.  

 

Obligatorietat d’activitat dels baixos en sòl públic 

En cas que l’Ajuntament realitzi una cessió de sòl públic per la construcció d’immobles, 

establir com obligatori que els baixos construïts en aquest terreny tinguin activitats de comerç 

de proximitats i/o d’incidència social. Ampliant el terme d’incidència social també als usos 

regulars dels baixos per part dels veïns, d’un bloc construït en sòl públic, per les seves activitats 

associatives i/o professionals. Un cas paradigmàtic en aquesta línia són les cooperatives 
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d’habitatge, les quals fan la sol·licitud de sòl públic per minorar els costos de construcció dels 

blocs d’habitatge. Però també es tracta d’assegurar l’activitat dels baixos en casos on la 

iniciativa associativa no és tan clara, com a les cessions de sòl públic a entitats privades i/o 

amb ànim de lucre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra d’assessorament  

Creació d’un servei d’assessorament en matèria de lloguers de locals, finançat per l’Ajuntament 

de Barcelona i licitat per ser gestionat per entitats de l’ESS. Aquest servei seria d’accés gratuït. 

I cobriria les següents funcions pels llogaters: revisió de contractes de lloguer de locals, 

realització d’informes sobre aspectes abusius dels contractes dels usuaris, assessorament fiscal 

i sobre les llicències de locals, activitats formatives, i assessorament a l’hora d’emplenar els 

ajuts i subvencions municipals per sufragar lloguers de locals. Un exemple d’ajut seria el 

programa d’Amunt Persianes de Barcelona Activa, per la realització de lloguers per sota el 

preu de mercat i amb condicions favorables pels llogaters. O les subvencions Impulsem el que 

fas, que poden dotar fins 25.000€ del lloguer d’un local amb un cofinançament del 20%. En 

aquest sentit, el treball de la finestra pot estar enfocat a ajudar a comprendre les bases de les 

FORMACIÓ AL CENTRE CÍVIC DEL CARMEL (HORTA-GUINARDÒ), 8 DE JUNY DEL 2022 
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convocatòries i omplir les sol·licituds. Pels propietaris i intermediaris de la propietat, la finestra 

seria un punt per informar-se sobre el Codi de Bones Pràctiques abans esmentat i el 

procediment per adherir-se, i rebre informació sobre com fer un contracte que compleixi amb 

la LAU; lliure de clàusules abusives. Com funció afegida, la finestra d’assessorament 

elaboraria materials i guies útils pels usuaris sobre com accionar els serveis de la finestra i 

protegir els seus drets. 

 

Finestra de mediació 

Creació d’un servei de mediació en matèria de lloguer de locals, finançat per l’Ajuntament de 

Barcelona i licitat per ser gestionat per entitats de l’ESS. Aquesta finestra serviria per 

acompanyar en negociacions i mediacions a les diferents parts. Aquests processos s’iniciarien 

a instància i sol·licitud d’una de les dues parts. Abans de fer efectiu l’acompanyament, s’hauria 

de comptar amb un informe per part de la finestra d’assessorament sobre la situació concreta a 

tractar. Com funció afegida, la finestra de mediació elaboraria materials i guies útils pels 

usuaris sobre com accionar els serveis de la finestra i protegir els seus drets. 

 

Creació d’un Equip de Suport Jurídic 

Creació d’un equip d’advocats i juristes a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona que siguin 

especialistes en matèria de consum i lloguers de locals. La seva funció seria assessorar i 

acompanyar gratuïtament als llogaters que vulguin iniciar accions legals, sempre que no hagi 

estat possible engegar un procés de negociació o mediació per negativa del propietari; o el 

procés engegat no hagi tingut èxit. Aquest equip pot jugar un paper especialment rellevant en 

diferents tipus de processos. Per una banda, en judicis verbals per quantitats que no excedeixen 

els 2.000€, a les quals el demandant no necessita ni advocat ni procurador. Malgrat això, les 

immobiliàries, APIs i grans tenidors compten amb els seus propis advocats; el que suposa un 

desequilibri entre el llogater demandant, i aquests tipus de propietaris i intermediaris. Per altra 

banda, també en processos que no entren en la tipologia abans esmentada, aportant un servei 

especialista en la matèria. D’aquestes maneres, un equip de suport jurídic reequilibra el poder 

entre les parts. 
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Pujades de l’IBI 

Creació d’un sistema d’augment gradual impositiu de l’Impost de Béns Immobles (IBI), 

focalitzat a evitar abusos per part de la propietat. Augmentat l’IBI per diferents casuístiques, 

com per exemple: haver-se detectat clàusules abusives en el contracte per part del servei 

municipal de la finestra d’assessorament, haver-se negat a participar en un procés de negociació 

i/o mediació sol·licitat pel llogater a la finestra de mediació, mantenir el local buit durant més 

de tres mesos sense causa justificada, o fer un canvi d’ús sense la corresponent llicència.  

 

Bonificacions de l’IBI 

Aplicar una bonificació de l’IBI en els següents casos: fer un lloguer a un veí o conjunt de 

veïns del mateix bloc on s’estableix el local per potenciar la proximitat entre veïnatge i activitat 

professional; que els propietaris que siguin persones físiques assumeixen els costos de gestions 

i intermediaris —com immobiliàries, APIs i administradors de finques— sense repercutir-ho 

en la renda dels llogaters; que el llogater sigui una entitat de l’ESS i/o una entitat en defensa 

dels Drets Humans. 

 

Condicionar les bonificacions a l’IBI 

Qualsevol bonificació de l’IBI, independentment del motiu d’adjudicació, podrà ser revocada 

en cas de lloguers que incloguin clàusules abusives al contracte o constitueixen un tracte lesiu 

dels drets dels llogaters reconeguts a la LAU. 

 

Limitar canvis d’ús 

Limitar les llicències de canvis d'ús segons els estudis valoratius per fomentar i preservar la 

diversitat de comerç, serveis i economia local a la zona. Per tal de garantir el model de ciutat 

dels 15 minuts: segons el qual tot veí ha de poder proveir-se de tots els serveis bàsics, 

necessitats comercials, i fins i tot arribar al seu treball amb aquest marge de temps.  

 

Condicionament en els canvis d’ús 

Tota sol·licitud aprovada de canviar l’ús de local a habitatge ha d’obtenir una contrapartida 

social per afavorir l’arrelament dels habitants de la ciutat i evitar processos de gentrificació. 

Amb aquest horitzó, els canvis de local a habitatge es podrien condicionar a que l’habitatge 

resultant passi a ser un Habitatge de Protecció Oficial (HPO). 
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Observatori del Lloguer Comercial 

Crear un Observatori finançat per l’Ajuntament de Barcelona i licitat per ser gestionat per 

entitats de l’ESS. L’Observatori serviria per accionar nous estudis i col·laborar en projectes 

d’investigació. A més de gestionar i difondre una newsletter que inclogui ajuts, noves 

polítiques públiques i notícies relacionades amb els lloguers de locals. 

 

Separació entre Finestres i Observatori 

La Finestra d’Assessorament, la Finestra de Mediació i l’Observatori del Lloguer Comercial 

haurien de ser gestionades per entitats diferents per mantenir l’objectivitat dels tres dispositius. 

 

Potenciar la recerca de dades 

Recollir dades públiques, accessibles i actualitzades sobre locals comercials a la ciutat de 

Barcelona. Aquestes dades podrien cobrir, entre altres possibles estudis: el preu i l’evolució 

anual del lloguer, concentració de la propietat en mans de grans tenidors d’immobles, quantitat 

de contractes negociats a través d’intermediaris o directament amb la propietat, nombre de 

canvis d’ús de local a habitatge, nombre de contractes que incorporen clàusules abusives en 

relació amb la totalitat de contractes, evolució dels locals buits, canvis en el paisatge urbà, 

nombre de persones vivint en locals, polítiques públiques a accionar per protegir el comerç de 

proximitat i al llogater de local, i possibles línies d’acció per evitar i revertir processos de 

gentrificació, turistificació i tematització de la ciutat comtal. Aquestes recerques es podrien 

potenciar per dues línies: a través de l’Observatori del Lloguer Comercial, i mitjançant la 

convocatòria de subvencions per finançar a investigadors, institucions acadèmiques i entitats 

de l’ESS per portar a terme investigacions en les línies esmentades. 

 

Accions als mercats municipals 

Introduir com indicadors puntuables per rebre una parada a un mercat municipal ser un projecte 

de l’ESS, d’incidència social, de comerç de proximitat o la recuperació d’un projecte tancat 

per processos de gentrificació. Facilitar la concessió i la rotació dels projectes a través de 

criteris de retorn social segons el producte, el preu i tipus de projecte entre altres. Engegar 

campanyes comunicatives per ressaltar el caràcter de patrimoni públic dels mercats.  

 

 

 

 

 



 

 

       ENFORTIM ELS LLOGATERS DE LOCALS                                        26 

Ajuts directes a llogaters 

Impulsar ajuts per cobrir la fiança i fins a tres mesos d’impagament a projectes de proximitat 

i/o d’incidència social. Serien possibles indicadors tenir més d’un 25% dels seus proveïdors 

entre entitats de l’ESS, els subministraments d’energia i internet amb entitats de l’ESS, ser 

entitats declarades com especialment protegides o d’interès públic, ser col·lectius 

autogestionats en la defensa dels Drets Humans, ser col·lectius vulnerables, demostrar 

mitjançant cartes signades per entitats significatives del barri que el projecte impulsat està 

arrelat al territori, o haver patit un tancament del local per causes de força major. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segell de Bones Pràctiques 

Que una entitat de l’ESS dissenyi un Segell de Bones Pràctiques, que podrien rebre els 

propietaris, immobiliàries, APIs i administradors de finques que estiguin adherits i compleixen 

amb el Codi de Bones Pràctiques abans esmentat. Les entitats que rebin el segell podrien ser 

incloses, si així ho desitgen, a un directori web.  

 

Tribut municipal a fons voltors  

Establir un tribut a fons voltors que tinguin com activitat comercial llogar immobles d’ús 

diferent d’habitatge. Utilitzar els beneficis d’aquest tribut per finançar els ajuts directes a 

llogaters. 

FORMACIÓ AL CENTRE CÍVIC DEL CARMEL (HORTA-GUINARDÒ), 8 DE JUNY DEL 2022 



 

 

       ENFORTIM ELS LLOGATERS DE LOCALS                                        27 

Propostes a l’àmbit català i estatal 
 

Legislació contra els locals buits (català) 

A través de l’article 43 de la Llei 18/2007 del Parlament de Catalunya sobre el Dret a 

l’Habitatge, s’habilitava la capacitat de l’Administració d’inspeccionar i sancionar els 

habitatges buits. A febrer de 2014, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca van aconseguir 

que 75 ajuntaments haguessin aprovat mocions per l’aplicació d’aquest article, donant la 

possibilitat d’aplicar multes a habitatges buits de manera injustificada.43 Una mesura per 

afavorir la sortida al mercat dels locals a un preu més baix seria establir sancions pels locals 

que es mantinguin buits per més de tres mesos de manera injustificada. Mesura que requeriria 

una legislació pròpia. 

 

Canviar la legislació continguda al Codi de Consum de Catalunya, Llei 22/2010 (català) 

Aquest codi contempla als petits comerços com consumidors en la seva relació amb empreses 

de tracte continuat. A l’incloure al Codi de Consum de Catalunya l’obligatorietat d’oferir 

contractes sense clàusules abusives en lloguers d’ús diferent a habitatge es donaria una 

protecció afegida als petits comerciants quan siguin arrendataris. 

 

Creació d’un Consorci Català dels Locals (català) 

Com hem detallat a la secció anterior, l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat un ventall d’accions 

a través del programa Amunt Persianes: adquisició i adjudicació de locals, subvencions al 

lloguer, creació d’un servei d’intermediació entre privats per mobilitzar locals amb condicions 

avantatjoses i un Observatori de Locals Buits. Per potenciar aquesta línia, la Generalitat podria 

replicar a l’àmbit català aquest programa, captant i oferint locals amb preus per sota del mercat, 

sense necessitat de fiança i sufragant part dels costos de les reformes A més a més, crear un 

fons de finançament per ajudar als Ajuntaments a llançar accions similars a les contemplades 

al programa Amunt Persianes. Per vehicular aquestes accions a través de la creació d’un 

Consorci Català dels Locals que permeti coordinar accions entre l’administració catalana i les 

administracions municipals. I fins i tot, establir les línies per la creació d’un parc públic de 

locals de dimensions significatives. 

 

 

 
43 Sanz, D. (12/02/2014) “Las mociones de la PAH para multar los pisos vacíos inquietan a la banca” en Diagonal. 

Link: https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/21762-la-pah-fuerza-multas-viviendas-vacias-

cataluna.html  

 

https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/21762-la-pah-fuerza-multas-viviendas-vacias-cataluna.html
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/21762-la-pah-fuerza-multas-viviendas-vacias-cataluna.html
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Modificacions de la LAU (estatal) 

Eliminació de l’article 4.3 de la LAU per fer imperatius tots els drets recollits a la mateixa llei 

en lloguers per un ús diferent d’habitatge. Ampliar la duració de l’article 9 en cas de lloguers 

de locals a un mínim de 15 anys en cas de petits tenidors d’habitatge i 20 anys en cas de grans 

tenidors d’habitatge. Amb la possibilitat de fer 5 pròrrogues anuals una vegada finalitzat el 

contracte. Introduir un apartat a l’article 22 que obligui a l’arrendador a reduir la renda a la 

quantia que resulti d'aplicar el capital invertit en la millora del local, prorratejant la quantia en 

12 mesos i no superant una reducció d’un 20% del preu. Eliminació de l’article 32.2 de la LAU 

per no habilitar als propietaris a pujar la renda en cas de subarrendaments. Modificació de 

l’article 36 per limitar la fiança a un mes de renda i el període de devolució a 30 dies —en 

comptes dels 60 dies actuals en cas que el propietari sigui persona física i 90 dies en cas de 

persona jurídica—. Introduir un apartat a l’article 36 per donar obligatòriament l’opció al 

llogater de recollir fotografies i vídeos sobre l’estat de l’immoble, i poder aportar-los al 

contracte durant els primers 60 dies del lloguer.  

 

Regulació del lloguer de local (estatal) 

Impuls d’una regulació del lloguer prenent com a model la legislació que va estar impulsada 

pel Sindicat de Llogateres a Catalunya, basant-se en un estudi d’àrees tensades per altes pujades 

del lloguer de locals. Aquesta regulació ha de contenir un articulat per limitar les 

actualitzacions dels preus dels contractes vigents a un topall màxim d’un 2%. A més, podria 

potenciar-se aquests objectius obrint processos participatius als Districtes pel disseny de la llei, 

fomentant la participació de llogaters de locals, xarxes de suport mutu, col·lectius veïnals i 

sindicats de llogaters. 

 

Canviar la legislació continguda al Decret-Legislatiu 1/2007 (estatal) 

Ampliar la definició de consumidor establerta a l’article 3 d’aquesta normativa en casos de 

lloguer de locals a persones físiques i jurídiques amb ànim de lucre que realitzin al local la seva 

activitat comercial o professional. Incloure també a la microempresa com persona consumidora 

—definida pel Reglament 651/2014 de la Unió Europea com les empreses de màxim 10 

treballadors i amb un volum de negoci i balanç general igual o menor a 2 milions d’euros 

anuals44—. I ampliar la definició d’empresari establerta a l’article 4 per incloure persones 

físiques que siguin petits tenidors d’immobles. D’aquesta manera la legislació del consumidor 

 
44 Article 2 del Reglament 651/2014. Link: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81403  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81403
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podrà protegir els drets dels llogaters de locals independentment de la tipologia de llogater i de 

la tipologia de propietari; especialment en qüestions que pertoquin a les clàusules abusives.  

 

Legislació de la rebus sic stantibus (estatal) 

La rebus sic stantibus és un mecanisme que serveix per cancel·lar els deures establerts a un 

contracte si per motius de força major generen un fort desequilibri entre les parts. Un cas 

exemplar va ser la utilització de la rebus sic stantibus en processos judicials per suspendre 

l’obligatorietat de pagar la renda de locals tancats per les autoritats competents durant la 

pandèmia de la COVID19.45 Per generalitzar l’ús d’aquest mecanisme, es podria impulsar una 

legislació que estableixi que en casos de confinament, tancaments forçats dels locals o 

restriccions de l’aforament, els contractes de lloguer fossin rescindibles en qualsevol moment 

per la part llogatera sense cap mena de penalització i obligatorietat d’indemnitzacions. A més, 

la renda hauria de ser obligatòriament suspesa, com a mínim, en la mateixa proporció que la 

restricció d’ús dels locals. És a dir, que si un local no es pot obrir, no s’haurà de pagar la renda 

mentre durin les mesures restrictives adoptades per les autoritats competents. Per fer efectives 

aquestes mesures, els llogaters informarien per burofax o altra via de comunicació amb registre 

demostrable. En el moment que la propietat o els seus intermediaris rebessin aquesta 

notificació, s’iniciaria un procés de negociació de 30 dies en el que la renda quedaria suspesa 

fins a arribar a un acord. En cas de no arribar-hi a un acord, la renda seria suspesa com a mínim 

en proporció equitativa a l’espai inutilitzat. I en casos de tancament o restricció total de l’espai 

del local, el llogater podria, sense cap penalització o obligatorietat d’indemnització, cancel·lar 

tots els contractes de subministraments del local.  

 

Suspensió de les obligacions fiscals en casos de força major (estatal) 

Impulsar una legislació que estableixi que en casos de confinament o tancaments forçats dels 

locals, s’establiria una suspensió de les obligacions fiscals relatives als lloguers de locals. En 

casos de restricció de l’aforament, les obligacions fiscals es reduirien a la proporció de la nova 

renda resultada d’aplicar la legislació de la rebus sic stantibus abans assenyalada.  

 

 

 
45 Berbell, C. (06/10/2020) Confilegal “«Rebus»: Un magistrado suspende el pago del alquiler de una discoteca y 

cuando vuelva a funcionar lo reduce a un 50 %”. Link: https://confilegal.com/20201006-un-magistrado-suspende-

el-pago-del-alquiler-de-una-discoteca-y-cuando-vuelva-a-funcionar-lo-reduce-a-un-50/  

 

https://confilegal.com/20201006-un-magistrado-suspende-el-pago-del-alquiler-de-una-discoteca-y-cuando-vuelva-a-funcionar-lo-reduce-a-un-50/
https://confilegal.com/20201006-un-magistrado-suspende-el-pago-del-alquiler-de-una-discoteca-y-cuando-vuelva-a-funcionar-lo-reduce-a-un-50/
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Política fiscal cap fons voltors i SOCIMIs (estatal) 

Eliminació de tots els avantatges fiscals dels fons voltors i SOCIMIs que siguin propietàries o 

administradores de locals. Com per exemple, la possibilitat de les SOCIMIs de tributar al 0% 

en l’Impost a Societats quan distribueixen almenys el 80% dels seus beneficis a través de 

dividends. Establir un tribut a fons voltors i SOCIMIs quan siguin propietàries o 

administradores de locals per sufragar programes estatals d’ajuts directes a llogaters de locals. 

 

Fer efectiu el Dret a l’Habitatge (estatal) 

Una forma d’evitar l’ús irregular de locals com infrahabitatges és fer efectiu l’accés a un 

habitatge digne i assequible. No hem aprofundit en les mesures per fer efectiu aquest dret 

perquè existeix tota una pluralitat de moviments d’habitatge que porten gairebé una dècada 

proposant mesures legislatives —com la PAH, el Sindicat de Llogateres de Catalunya o 

ABDT—. Garantir que l’habitatge sigui un dret accessible i mobilitzar el parc buit d’habitatge 

—que representa el 13,7% del parc d’habitatge segons les últimes dades disponibles de 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE)—46 faria innecessari recórrer als locals, sense llicència 

de canvi d’ús, com llars de segona classe; generant aquesta legislació un paper corrector de 

forma indirecta.  

 
46 Les dades esmentades són de 2011, el que suposa una necessitat urgent d’actualitzar el cens d’habitatges buits. 

Link: https://www.ine.es/prensa/np775.pdf  

https://www.ine.es/prensa/np775.pdf
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CLÀUSULES ABUSIVES 
 

En aquest apartat recollim les clàusules abusives que han estat més presents als  

contractes i propostes de contractes dels assistents a les formacions.47 És destacable  

que aquestes no es diferencien de les ja descobertes a altres accions formatives realitzades 

abans del projecte Enfortim els llogaters de locals. Les immobiliàries, APIs i 

administradors de finques mostren un mateix patró: l’ús de contractes estàndard plens de 

clàusules abusives48 que no clarifiquen als llogaters i no ofereixen d’entrada marge de 

negociació. 

 

Clàusules de no-renovació 

Introduir que el propietari pot negar-se a renovar el contracte i eximir-li 

d’indemnitzacions. Un contracte hauria de renovar-se obligatòriament fins a assolir el 

mínim de set anys en cas que el propietari sigui persona jurídica i cinc anys si és persona 

física. Després de la duració mínima, si el propietari no manifesta la seva voluntat de no 

renovar amb quatre mesos d’antelació, es prorrogaria automàticament per altre any. Així 

fins a arribar a tres anys més segons l’article 10 de la LAU. En cas de rescissió sense 

respectar l’antelació, segons l’article 34 de la LAU, el llogater tindria dret a una 

indemnització de: (1) si en sis mesos reinicia la mateixa activitat al mateix municipi, el 

propietari ha de sufragar els costos de trasllat i pèrdua de clientela o (2) si en sis mesos el 

llogater no inicia cap activitat, però el propietari lloga a un altre per la mateixa activitat 

executada abans, ha de desemborsar una indemnització d’un mes per any no complert al 

contracte, fins a un màxim de 18 mesos d’indemnització. 

 

Irresponsabilitat sobre les reparacions 

Clàusula que eximeix al propietari de realitzar reparacions. L’article 21 de la LAU 

estableix que si hi ha un problema estructural que impedeixi dur a terme l’activitat 

convinguda —instal·lació elèctrica, fontaneria, problemes amb l’estructura de la 

construcció— el propietari és responsable de les reparacions.  

 
47 Ekonomikon (30/05/2020) “Protegir el lloguer de local, protegir l’economia de proximitat” a 

CatalunyaPlural. Link: https://catalunyaplural.cat/ca/protegir-el-lloguer-de-local-protegir-leconomia-de-

proximitat/ 
48 Vela, J. (16/09/2022) “Ekonomikon: Vam aconseguir que a moltes entitats els rebaixessin els seus 

lloguers” a Xarxanet. Link: https://xarxanet.org/economic/noticies/luis-sanmartin-vam-aconseguir-que-

moltes-entitats-els- rebaixessin-els-seus 

 

https://catalunyaplural.cat/ca/protegir-el-lloguer-de-local-protegir-leconomia-de-proximitat/
https://catalunyaplural.cat/ca/protegir-el-lloguer-de-local-protegir-leconomia-de-proximitat/
https://xarxanet.org/economic/noticies/luis-sanmartin-vam-aconseguir-que-moltes-entitats-els-rebaixessin-els-seus
https://xarxanet.org/economic/noticies/luis-sanmartin-vam-aconseguir-que-moltes-entitats-els-rebaixessin-els-seus
https://xarxanet.org/economic/noticies/luis-sanmartin-vam-aconseguir-que-moltes-entitats-els-rebaixessin-els-seus
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Rebuig de suspensió de la renda per inhabilitació 

Eximir al propietari de l’obligatorietat de suspendre parcialment o totalment la renda en 

cas que el propietari iniciï obres que inhabiliten l’ús del local llogat. L’article 21 de la 

LAU marca que en cas d’inhabilitacions de 20 dies o més, s’ha de suspendre la renda en 

proporció a l’espai inutilitzable. És a dir, si les obres posades en marxa pel propietari 

impedeixen l’ús del 50% del local llogat durant dos mesos, en aquest període la renda 

s’hauria de reduir a la meitat. 

 

Pujada abusiva per obres de millora 

Permetre pujades per obres de millora iniciades pel propietari que superin el topall  marcat 

per l’article 19 de la LAU. En aquests casos, la renda no pot ser augmentada més de tres 

punts sobre l’interès legal del diner en relació amb el capital invertit. Per exemple, si unes 

obres de millora costen 10.000€, el propietari podria demanar com a màxim 3 punts —

un 3%— més l’interès legal del diner. Si en la data de finalització de les obres l’interès 

resultés d’un 2%, això sumat al màxim exigible pel propietari seria un 5%. El 5% de 

10.000€ serien 500€, que han de ser prorratejats a 12 mesos. És a dir, que en aquest cas 

l’augment màxim seria de 500/12 = 41,66€/mes. En tot cas, mai l’augment no pot 

sobrepassar un 20% de la renda mensual originàriament pactada. 

 

 

FORMACIÓ ONLINE I PRESENCIAL A L’ATENEU DE COÒPOLIS, 16 DE JUNY DEL 2022 
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Impedir el subarrendament 

Prohibir l’acció de rellogar l’espai parcial o totalment a un tercer. A diferència d’usos 

d’habitatge, l’article 32 de la LAU permet subarrendar als llogaters de locals; un 

mecanisme que pot ser clau per potenciar coworkings i espais col·laboratius entre 

diferents entitats. L’article 32 també marca que en cas d’acceptació de subarrendament 

per part del propietari, aquest pot pujar la renda un 10% en cas de subarrendament parcial 

i un 20% en cas de subarrendament  total. En aquesta línia trobem la proposta de canviar 

la LAU per eliminar aquesta capacitat de pujar la renda. 

 

Transformacions 

L’abús d’establir que en cas d’escissió, transformació o fusió d’una entitat llogatera, el 

propietari pot rescindir el contracte sense penalitzacions. Això suposa una retallada de 

llibertat de les entitats de poder decidir la seva forma social i adaptar-se a les noves 

circumstàncies socioeconòmiques. En aquests casos, no es respecta el dret del llogater 

establert a l’article 32 de la LAU, que marca que en aquestes casuístiques el contracte ha 

de mantenir-se igualment. 

 

Carregar obligacions fiscals i d’altres tipus del propietari al llogater 

En moltes ocasions es traspassa al llogater les obligacions fiscals del propietari, com les 

taxes d’escombraries i l’IBI. En alguns casos, l’abús arriba a demanar al llogater a 

fer-se càrrec dels possibles nous impostos encara per crear. A més de carregar altres 

costos com quotes de la comunitat i derrames. Prohibir carregar aquests costos requereix, 

perquè sigui efectiu, complementar la mesura amb una regulació dels lloguers de locals 

per evitar càrregues indirectes a través de pujades de la base imposable de la renda. 

 

Forçar canvis de nom als contractes de subministraments 

Forçar un canvi al contracte de lloguer de contractes de subministraments encara oberts, 

pot provocar que el llogater sigui hereu de deutes provocats pel propietari i/o per tercers. 

A més de restringir de forma abusiva la llibertat del llogater a escollir subministraments, 

el que suposa un aspecte sensible en un moment d’encariment de l’energia. La pràctica 

adequada és donar de baixar els subministraments abans de l’entrada del nou llogater 

perquè aquest pugui formalitzar la contractació amb les subministradores de la seva 

elecció. I així també podrà tramitar al seu nom ajudes com el bo social. 
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No incloure un ANNEX sobre la fiança 

No incloure un inventari, conjuntament amb fotografies actualitzades i/o vídeos linkats 

per comprovar l’estat de l’immoble abans de la signatura del contracte. No és en si 

mateixa una clàusula abusiva, però si és una pràctica lesiva pel llogater, en tant que 

dificulta objectivar l’estat de l’immoble abans de la seva entrada. La via adequada seria, 

a més de facilitar aquestes dades per part de la propietat, donar la capacitat al llogater 

d’introduir noves dades recollides a aquest Annex. 
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CONCLUSIONS 
 

El projecte Enfortim els llogaters de locals ha sigut una eina per socialitzar coneixements 

pràctics en la defensa dels drets de llogaters de locals, i per la recopilació de propostes 

per part del mateix subjecte llogater afectat pel context actual. En aquest procés 

destaquem les possibilitats existents en una línia de treball públic-comunitari, entre les 

institucions i les entitats de l’ESS, per afavorir lloguers de local més accessibles, més 

assequibles i més equilibrats. Aquesta aliança és clau en contextos de crisi postpandèmica 

i socioeconòmica, si volem assegurar una economia arrelada dels i pels veïns. Per 

conservar una part de la Història de Barcelona, com és el seu propi teixit comercial. I per 

prioritzar una economia potenciada des de baix.  

 

Tanmateix, per fer-ho possible també és necessari que eixos comercials, xarxes veïnals, 

col·lectius autogestionats i entitats de l’ESS generen llaços caminant cap objectius 

comuns. L’anàlisi i propostes aquí presentats volen ser una contribució més en 

aquesta direcció. En aquest sentit, hi ha dues línies de possible continuïtat al treball aquí 

presentat. En primer lloc, generar nous estudis i fer recerca de dades, per desenvolupar 

com executar noves polítiques públiques i marcs legislatius per la protecció de llogaters 

de locals. En segon lloc, potenciar espais per l’empoderament i l’autoorganització del 

llogater de local com figura que interpel·li a les institucions per promocionar noves 

polítiques públiques i marcs legislatius.   

 

 

 

 


