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                 AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

                                     _________________________________ 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup Municipal 

d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, exposa: 

 

- Atès que segons el Cens Comercial elaborat per l’Ajuntament de Barcelona el 

2019, Barcelona tenia abans de la pandèmia 80.553 locals, dels quals 2.602 buits i 16.393 

sense informació, dades que permeten deduir que el nombre de locals buits era 

substancialment major a la dada oficial en situació prepandèmia. 

- Atès que aquestes dades s’han incrementat a causa dels efectes sobre el teixit 

comercial de la pandèmia i les restriccions a l’activitat econòmica causades per la 

situació sanitària. 

- Atès que en aquest informe s’indicava que el Districte de Sants-Montjuïc tenia 

5.775 locals comercials en planta baixa actiu, aproximadament un 9,3% dels locals actius 

a la ciutat. 

- Atès que no hi ha territorialitzades les dades dels 2.602 locals buits a la ciutat ni 

dels 16.393 sense informació que destaca l’Informe del Cens Comercial de 2019 i que si 

aquestes dades mantinguessin la proporció de locals actius, implicaria que el Districte 

de Sants-Montjuïc podria tenir, en situació prepandèmia, uns 245 locals buits i uns 1550 

locals sense informació. 

- Atès que part d’aquests locals són utilitzats com a habitatges o infrahabitatges i 

que, segurament n’hi ha que no disposen de cèdula d’habitabilitat però sí de contracte 

de lloguer o d’escriptura de compra.  

- Atesa la necessitat d’ajudar i reactivar l’economia i el comerç de proximitat dels 

barris. 

 

D’acord amb el que estableixen els articles 55.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànic 

Municipal, i l’article 32, 34.3 del Reglament intern de l’organització i funcionament del 

Districte de Sants- Montjuïc, s'efectua la següent:    
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                                                       PROPOSICIÓ 

 

El Consell del districte de Sants- Montjuïc acorda instar al govern a:  

PRIMER- Elaborar un informe exhaustiu de l’estat dels locals de planta baixa del districte, 

especificant-ne l’ús residencial, comercial o d’altre tipus i la quantitat de locals tancats 

distribuïda per barris. Aquest informe es presentarà abans de dos mesos. 

SEGON- Paral·lelament, tal i com va aprovar el Govern del Districte el mes de març de 

2021, constituir un Grup de Treball amb les entitats comercials, culturals i socials del 

Districte per tal de dissenyar conjuntament una estratègia per dinamitzar els locals buits 

o amb ús desconegut dels barris de Sants-Montjuïc que contempli, també, la 

implementació del projecte d’adquisició de locals en planta baixa al Districte de Sants-

Montjuïc. 

  

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 15 d’octubre de 2022 
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