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oportunitats en els mercats mundials
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Els promotors de BCN valoren positivament
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en la recerca de solucions davant la crisi
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la confiança de les empreses i els consumidors
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BALTASAR
CONSELLER DE
MEDI AMBIENT
I HABITATGE

POLÍTIQUES DE
VIVENDA PER
RECUPERAR
LA CONFIANÇA
l sector de la vivenda experimenta aquest 2008 un ajust en majúscules que està incidint tant en
la demanda com en l’oferta. A les dificultats d’una part de la població per accedir a una vivenda, s’hi ha d’afegir ara
els problemes en el sector els mateix. En
els dos casos, les polítiques de vivenda
han de ser clau per reconduir la situació
i per aconseguir, per un costat, recuperar la confiança de consumidors i empreses per revitalitzar la demanda i, per
un altre, fomentar les activitats colaterals
del sector de l’edificació per evitar que
la situació encara s’agreugi més.
Els problemes en el sector van començar l’any 2007 i s’han fet més que
evidents durant el 2008, quan per primera vegada en anys la construcció ha
crescut per sota de l’economia catalana. El nombre de noves vivendes construïdes ha experimentat un descens del
67% en el primer semestre, amb una activitat només comparable a la de l’any
1993. I els preus han registrat una frenada pràcticament total. A més s’hi han
d’afegir els problemes en la solvència de
les vivendes, la inflació que hi ha patit
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Dos professionals comenten un dels projectes immobiliaris presentats en l’última edició del saló Barcelona Meeting Point.

BMP analitza les pautes a seguir
per a la reactivació del sector
Avui comença la 12a edició de Barcelona Meeting Point, la fira immobiliària de referència
M

J. M. // D. R.
Àrea Monogràfics

rrosegada pels vaivens del
mercat immobiliari, l’economia
viu un moment clau que possiblement passarà a formar
part dels llibres d’història. El moment dóna peu a la reflexió, a analitzar on s’ha
errat i mirar de buscar solucions amb
caràcter d’urgència. I part d’aquesta anàlisi és el que pot oferir la 12a edició de
Barcelona Meeting Point (BMP), on, naturalment, no faltarà un ampli catàleg de
nous productes immobiliaris. La nova
convocatòria del saló, que tindrà lloc del
4 al 9 de novembre al recinte firal de
Montjuïc (palaus 1, 5 i 8), ocuparà una
superfície de 60.000 metres quadrats.
La cita reunirà més de 650 expositors de
21 països i, segons el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, organitzador
del certamen, rebrà la visita de més de
200.000 persones (més de 20.000 professionals).
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DESVIAMENT DE L’ATENCIÓ
Aquest any, el país convidat al certamen
serà Panamà, que ocuparà una àrea
d’exposició de més de 4.000 metres
quadrats. Aquest destí està vivint un gran
creixement immobiliari, amb una destacada activitat constructora en edificis
luxosos, centres comercials i vivendes.
Gaudeix d’estabilitat política i disposa de
tractats de lliure comerç que faciliten els
negocis internacionals. Al mateix temps,
BMP repeteix aquest any el Live & Invest
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in Brazil, àrea exclusiva dedicada al mercat brasiler. Sao Paulo, que representa
el 60% del PIB del Brasil, serà la ciutat
convidada del saló.
Per una altra part, i davant de l’èxit
aconseguit per les tres edicions anteriors
de Central Europe Meeting Point i del primer Bucharest Meeting Point, BMP ha
adaptat un espai dins del Saló Professional on estaran representats expositors d’Europa Central i de l’Est. Hi participaran empreses procedents d’Hongria, Bulgària, Polònia i Romania. Així
mateix, el certamen també comptarà
amb la presència d’una delegació d’empresaris, promotors i inversors dels Emirats Àrabs Units.
SALES PER A PRESENTACIONS
Com a novetat, aquest any, el saló posarà a disposició de totes les empreses
que ho desitgin, fins i tot les no expositores, unes sales especials per presentar i promocionar les seves últimes novetats o projectes. Aquests espais,
totalment equipats, tindran una capacitat per a 100 persones aproximadament.
L’Institut Català del Sòl, per la seva
part, organitza una interessant jornada
sobre les noves Àrees Residencials Estratègiques (ARE). Aquesta nova figura
urbanística, projectada pel Govern català, comprèn uns 100 nous sectors residencials distribuïts en 86 municipis de
Catalunya, cosa que es tradueix en la
construcció de 90.000 noves vivendes
en més de 1.500 hectàrees de sòl. La
meitat dels pisos seran protegits. La jor-

solucions

SIMPOSI
INTERNACIONAL
BMP organitza, una vegada més, el
Simposi Internacional. Aquest any,
les principals novetats estan centrades a proposar idees contra la
crisi del sector. En aquest sentit, es
presta una especial atenció als
mercats alternatius amb alta rendibilitat, amb la presència d’empreses procedents dels Emirats Àrabs,
el Brasil, Panamà, Polònia, Hongria,
Romania, Bulgària i Rússia, països
molt interessants per establir negocis.
El simposi també proposarà fonts
alternatives de finançament perquè
els inversors puguin portar a terme
els seus projectes. Una d’elles, les
Family Offices, ajuden la família
proporcionant-li una sèrie de serveis personals, i també contribueixen a gestionar les inversions d’empreses familiars. Una altra font
alternativa són els Bancs Multilaterals de Desenvolupament, disposats a finançar tota classe de projectes: residencials, centres comercials, oficines, hotels... Una altra solució poden ser els Fons Europeus, als quals el simposi dedicarà una sessió.

nada serà inaugurada pel conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i serà clausurada per Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient
i Habitatge.
Una altra novetat de la 12a edició de
BMP es troba al Saló Gran Públic, amb
l’espai Immo Minimarket, en què els expositors comptaran amb estands de 7,5
metres quadrats que funcionaran com a
oficines d’informació i vendes. L’ULI
Knowdlege Center, ubicat al àrea de visitants professionals, també augmentarà
la seva presència amb 100 metres quadrats. A més, diverses personalitats del
sector seran entrevistats per la prestigiosa revista holandesa i pàgina web
Property EU.
BMP ha estat el marc elegit pels ULI
Young European Leaders per celebrar la
seva pròxima conferència. L’esdeveniment reunirà unes 40 persones de menys
de 35 anys que són líders emergents en
els sectors de la inversió i la promoció
immobiliària a Europa.
El saló també acollirà, per segon any
consecutiu, els Premis Endesa a la Promoció Immobiliària més Sostenible. L’objectiu d’aquests guardons és la divulgació i el foment de la construcció sostenible, així com el reconeixement de les
empreses promotores que ja estan treballant en aquesta direcció.
Finalment, BMP, juntament amb Inmofactory, ofereixen als expositors la
possibilitat de presentar els seus projectes al llarg de tot l’any a la pàgina web
del saló (www.bmpsa.com).2

Les mesures previstes
en el pacte firmat fa un any
continuen sent vigents
el mercat de lloguer, la variació constant
del tipus d’interès de les hipoteques, que
genera incertesa entre els compradors,
i la situació d’alarma financera internacional, que s’ha concretat en una reducció dels finançaments a llarg termini.
Des de l’àmbit concret de la política
de vivenda, els compromisos a què s’ha
arribat fa un any al Pacte Nacional per a
l’Habitatge estan més vigents que mai,
perquè ja va incloure mesures per afrontar una situació que llavors començava
a intuir-se. En aquest sentit, treballem
per reforçar el finançament de la promoció i urbanització de sòl per a vivenda protegida dintre de les Àrees Residencials Estratègiques, cosa que
permetrà disposar de sòl per a vivenda
assequible en un temps rècord. L’activació de l’avalloguer, que atorga més garanties als propietaris que posen el seu
pis de lloguer; el programa de cessió de
vivendes, que incrementa l’oferta pública de lloguer de vivendes; la millora del
finançament de la promoció de vivenda
protegida, de venda i de lloguer; les noves figures de la vivenda concertada i del
lloguer amb opció de compra, que ofereixen més opcions a les rendes mitjanes; i el reforç de l’activitat rehabilitadora i de la millora energètica dels edificis
són mesures que, juntament amb la tradicional política de vivenda de la conselleria, han d’ajudar a sortir de la situació actual.2
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DS’han de reformular els plans estratègics perquè les
sinergies que uneixen els diferents usos siguin les
protagonistes dels programes de desenvolupament

Dámaso ARIAS DE MIGUEL
SOCI DIRECTOR DE PLANET CLUSTER
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territori. I aquest nou plantejament ha
de tenir en compte la incorporació real
a curt termini dels processos de planificació i decisió de tots els agents
implicats.
No hi ha ciutat emprenedora sense
unes molt bones infraestructures; no hi
ha ciutat del coneixement sense una
apropiada inversió en innovació i tecnologia; no hi ha ciutat turística si no es cuida l’entorn i la cultura, i, sobretot, no hi
ha desenvolupament futur si el pla estratègic no es recolza en un estudi de viabilitat econòmic i una estratègia de finançament.
Un pla estratègic està dirigit a crear les
condicions de canvi, de manera que definir projectes clau, buscar finançament i
fer els plantejaments des de la unió dels
diferents agents motors de l’economia,
amb l’ajuda d’experts en el diagnòstic
d’escenaris economicosocials futurs, resulta imperatiu per aconseguir un desenvolupament territorial sostenible a mitjà
termini.
Concebre un model per a un territori ha
d’anar forçosament acompanyat d’un pla
econòmic complet, inclosa l’estratègia de
finançament. I el finançament, tan clau en
el model, està aquests dies en crisi. No
només és més important que mai tenir un
pla estratègic suportat per un bon concepte i millor model economicofinancer,
sinó que s’ha d’aconseguir que el sector
financer estigui implicat en el territori. Si
demana garanties, el model ha de contemplar aquestes garanties, tant des del

L’Edifici Bilbao, promogut per Espais Sabadell a Barcelona, té 14 plantes.

L’ESTRATÈGIA

Concebre un model
per a una zona ha
d’anar acompanyat
per força d’un pla
econòmic complet

punt de vista d’aportar motors reals per a
l’economia com per assegurar un bon nivell d’infraestructures i serveis i fins i tot
buscar fórmules mixtes de finançament a
llarg termini.
I en aquest aspecte, la crisi està oferint grans oportunitats, no solament als
que estan adquirint grans projectes i actius a preus de ganga, sinó també als
que saben trobar els futurs desenvolupaments territorials, a través del negoci en infraestructures, innovació o plans
de sostenibilitat a mitjà termini. Realment,
la crisi obre oportunitats.2

DEl Visat Coac Plus és una resposta activa, eficient,
amb garanties i de qualitat a favor de la millora
dels processos vinculats a l’edificació

DEGÀ DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES
DE CATALUNYA

GENERAR BONES NOTÍCIES

E

litat de projectes, en marxa ja amb el Visat Coac Plus.
El conveni firmat al maig entre el Coac
i l’Ajuntament de Sabadell per col·laborar en la implantació del visat d’idoneïtat
tècnica i urbanística dels projectes que
se sotmetin a la concessió de llicència
urbanística municipal ha estat el punt de
partida d’una iniciativa que té sòlides
perspectives d’estendre’s molt aviat pel
territori.
De caràcter voluntari, el Visat Coac
Plus suposa la millora del procés de concessió de llicències d’obres gràcies al
compromís, compartit entre les dues ins-

es empreses públiques catalanes treballem, dia a dia,
amb la voluntat i el compromís, institucional i social, de garantir un nivell constant de dotació
de vivenda que permeti que els
ciudadans hi puguin accedir. I ho
fem donant valor afegit, aconseguint que l’arquitectura, l’urbanisme, la sostenibilitat i l’estalvi
energètic no es converteixin només en paraules buides. És en el
fet de garantir l’accés a la vivenda
on hem de posar l’accent. L’increment de preus de la vivenda per
sobre dels salaris i la inflació dificulten aquest accés. És aquí on el
sector públic, amb les eines disponibles –siguin Àrees Residencials Estratègiques, Pacte Nacional per a la Vivenda o Pla Estatal
de Vivenda 2009-2012–, hem
d’assegurar aquest dret universal,
al mateix temps que hem de ser
imaginatius.
Però no solament parlem d’obra
nova, de venda o de lloguer, també parlem de rehabilitació, de me-

L

Jordi LUDEVID

ls arquitectes som conscients de
la necessitat d’exercir una tasca
útil i, igualment, de les possibilitats que tenim de contribuir a una gestió de la crisi que millori la nostra posició professional. Hem de reconèixer les
oportunitats que presenta la situació actual i fonamentar sobre elles una nova
agenda, assumint la nostra capacitat –i
responsabilitat– de contribuir a superarla. I per generar bones notícies; bones
notícies per a tots. És en aquest sentit
com s’ha d’interpretar la que serà una
de les grans línies d’acció del Coac en
els pròxims anys: la certificació de qua-

PRESIDENT
D’AVS CATALUNYA

TENIM UN
COMPROMÍS
AMB ELS
CIUTADANS

DESENVOLUPAMENTS
TERRITORIALS
SOSTENIBLES
ins no fa gaire parlàvem d’invertir
en desenvolupaments immobiliaris creant nuclis urbans que
tinguessin tots els elements bàsics per al seu desenvolupament vital (hàbitat, negocis i comerç-oci). El concepte, ben assessorat per un bon model
econòmic financer, permetia no només
trobar l’adequat finançament sinó també
uns marges de retorn molt suculents. Avui
els mercats immobiliaris suposen un risc
tan elevat que la seva rendibilitat s’ha tornat dubtosa a curt termini, i encara més
ha posat de manifest la falta d’estratègia
real de moltes ciutats en els seus plantejaments de desenvolupament futur. A més,
els moviments migratoris del camp a la
ciutat, sobretot en països emergents, han
arribat a una velocitat tal que les infraestructures i processos d’urbanització no
han pogut seguir el ritme.
Que la planificació estratègica ha de ser
un instrument i una metodologia de treball
imprescindible per a les administracions
territorials modernes no ho dubta ningú.
La visió i forma amb què s’aplica és una
altra cosa.
Ja no es poden considerar els usos
territorials d’una ciutat com a espais independents. S’han de reformular els
plans estratègics perquè les sinergies
que uneixen els diferents usos siguin les
protagonistes dels programes de desenvolupament, i es puguin plantejar els
projectes estructurants necessaris perquè la geometria variable pugui evolucionar donant creixement econòmic al

JULIÁN

titucions, de resposta en no més de 55
dies, millorant els estàndards de servei
i amb un règim econòmic molt interessant.
El Visat Coac Plus és una resposta activa, eficient, amb garanties i de qualitat
a favor de la millora dels processos vinculats a l’edificació. L’establiment de criteris que siguin referència de qualitat i excel·lència –com per exemple l’impuls que
el Visat Coac Plus significa per a l’homologació i la normalització interpretativa de les lleis i normes del sector– tindrà
sentit per a totes les parts i per a la societat en el seu conjunt.2

Centre de Justícia Civil de Manchester.

Les empreses públiques
treballen amb la voluntat
de construir vivenda
assequible de qualitat
diació social entre propietaris i demandants de vivenda, d’ocupació
del parc buit de les ciutats i pobles... Parlem del dret a la vivenda, no del dret a la propietat. Parlem de viure, no d’inversió. També
demanem esforç i imaginació al
sector privat, i al sector financer
li demanem que ajudi no només als
promotors sinó també als ciutadans. Parlem de fiscalitat, que no
ha de beneficiar només la compra,
sinó també al lloguer. I podríem
parlar de l’ajuda de l’Institut de
Crèdit Oficial o de l’Institut Català
de Finances. Parlem, doncs, d’intencions, de sinergies, de voluntats i de solucions.
És aquest conjunt –Administració, sector públic, sector privat,
sector financer i societat civil– el
que ha d’actuar coordinadament i
amb compromís real. Així és com
podrem avançar. Com a empreses
públiques, no obstant, la nostra
funció, i ara més que mai, va més
enllà de la simple construcció de
vivendes socials o d’aconseguir
sòl, sinó que ens impliquem en el
compromís i amb la gent. En definitiva, continuem evolucionant i millorant, sigui quin sigui el context,
amb un únic objetiu: generar la
confiança dels ciutadans.2
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L’APCE confia en els beneficis de la
rebaixa de l’IPC i els tipus d’interès
Els promotors afirmen que una inflació més baixa permetrà que disminueixin els costos de la construcció
El preu del metre
quadrat en l’obra
nova ha crescut un
7,7% a Catalunya
M

VÍCTOR FÚSER
Àrea Monogràfics

ncara que l’economia espanyola ha crescut un 1,8%
el segon trimestre del 2008,
segons les últimes xifres del
PIB disponibles, i no es pot
parlar encara de recessió, les previsions
fetes públiques tant pel Govern com pels
organismes internacionals auguren un
increment de les dificultats. No obstant,
l’Associació de Promotors Constructors
de Barcelona (APCE) detecta dues dades que poden aportar una certa dosi
d’optimisme a l’economia en general, així com al sector de la construcció, en
particular: la tendència a la baixa de l’IPC
i la recent disminució dels tipus d’interès
per part del Banc Central Europeu (BCE).
Les dades sobre l’evolució dels preus
al setembre mostren com continuen
amb el descens iniciat al juliol i se situen
en el 4,5%. La responsabilitat recau sobretot en la rebaixa del preu del petroli, que té com a principal referència a Europa el barril de Brent, que acumula una
rebaixa del 30%. Una dada que ha fet
que se situï en mínims no vistos des de
fa 17 mesos, és a dir, uns 60 euros per
barril. Pel que fa a les rúbriques relacionades amb el camp immobiliari, el lloguer de vivendes acumula un ascens
anual del 4,3%, mentre que la conservació de la vivenda arriba al 4,5%, en línia amb l’índex general. Per comunitats
autònomes, els resultats indiquen que
Catalunya es col·loca al mateix nivell que
el conjunt de l’Estat, cosa que representa una disminució del 0,1% respecte al mes d’agost. Per províncies, Girona és la més inflacionista (5,1%),
seguida per Lleida (4,7%), Barcelona i
Tarragona (totes dues amb un 4,4%).

E

MENYS INCREMENT DE PREUS
Per l’APCE, l’alleujament de les tensions
inflacionistes representa una notícia positiva, bàsicament, per dues qüestions.
Primer, perquè un menor increment dels
preus s’ha de traslladar, tard o d’hora,
als costos de la construcció. Segon, perquè pot obrir les portes perquè el BCE
continuï amb les rebaixes dels tipus d’interès iniciades aquest octubre.
En aquest sentit, tant l’euríbor com el
míbor han augmentat a l’agost fins al
5,384% i el 5,334% respectivament. No
obstant, la recent baixada dels tipus pot
estar indicant una pròxima reducció dels
índexs que s’utilitzen per a la constitució d’hipoteques. De fet, l’euríbor ja ha
començat a baixar aquest mes, com es
pot comprovar en les dades diàries, en
què marca valors per sota del 5%.
Aquesta reducció suposa dues qüestions bàsiques. La disminució dels tipus
d’interès del BCE i, per un altre costat,
una millora de confiança entre els bancs.
Si aquesta tendència s’acaba de con-

firmar es podrien alleugerir l’augment de
les quotes mensuals i, a la vegada, les
males dades que mostren la contractació d’hipoteques. Al mes de juliol, les
constituïdes sobre finques urbanes en
el conjunt d’Espanya patien una baixada interanual del 29,3%.
DESCENS A TOT ESPANYA
Una altra de les xifres que mostren un
clar descens és la que fa referència a les
vivendes iniciades. Les estadístiques publicades pel Ministeri de Foment revelen
la desacceleració en totes les comunitats
autònomes. Aquesta baixada oscil·la entre el 40% de la Rioja fins al 68,8% de
Catalunya, mentre que la mitjana espanyola es queda en el 52,9%. En el total
d’Espanya s’han començat a construir
211.284 vivendes. Per comunitats sobresurten Andalusia (31.816), el País Valencià (21.817) i Catalunya (19.433).
Unes dades que comporten una conseqüència negativa per a l’economia general, com és l’augment de l’atur. La taxa del conjunt d’Espanya segueix per
damunt dels dos dígits, fins a arribar a
l’11,33%. En l’últim any, el nombre d’assalariats ha disminuït en 123.600 efectius, i el nombre de treballadors amb
contracte indefinit es redueix en 99.100
durant l’últim trimestre. Dins del sector
de la construcció, el nombre d’afiliats a
la Seguretat Social continua amb la
tendència a la baixa començada a finals
del 2007. El nombre total d’afiliats era
el setembre del 2008 de 2.078.405, xifra a què no s’arribava des del 2005.
AUGMENTEN LES OBRES ACABADES
On sí que es poden observar diferències
és en les taxes de creixement de les vivendes acabades. Des del descens que
s’ha produït a Navarra, amb una disminució del 30,6%, fins a l’augment del
50,8% d’Extremadura. En tot l’Estat
s’han finalitzat 453.598 vivendes, xifra
que suposa un increment de pràcticament el 14% respecte al mateix període de l’any passat.
Malgrat el context general, els promotors barcelonins observen certes notes positives que es desprenen de la llista de preus de l’obra nova, elaborada
pel Ministeri de Vivenda. El preu per metre quadrat de tot Espanya se situa en
els 2.537 euros, xifra que suposa un increment respecte a l’any passat del
5,1%. Per a Catalunya, amb una mitjana de 2.920 euros, la taxa de creixement
és del 7,7% i només es veu superada
per la del País Basc (10,4%) i d’Extremadura (8,8%).
L’APCE comença a entreveure, a
més, una conseqüència de la disminució de les pressions inflacionistes
sobre el sector i la parada de l’activitat general, com és la baixada dels
costos de construcció, segons es
desprèn dels estudis fets per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya. Així, a les quatre províncies
s’ha experimentat un lleuger descens
del cost de la mà d’obra entre juliol i
agost. A part, dels vuit tipus de material que es té en compte a l’hora d’elaborar l’informe, set han rebaixat el
seu preu en el mateix període.2

Bloc de vivendes protegides construït al carrer de Xafarines, al barri barceloní de Trinitat Nova.

les xifres
IMPORTANT DESCENS RESPECTE A L’ANY PASSAT

Un total de 17.906 pisos començats
LES XIFRES de producció del mercat
residencial català segueixen marcant
un important descens en el nombre
de vivendes iniciades, segons les dades que ha presentat l’Associació de
Promotors Constructors de Barcelona (APCE). En el conjunt de Catalunya, el nombre en el primer semestre
d’aquest any pujava a un total de
17.906, tal com es desprèn de les xifres de la Conselleria de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. A més, de totes elles, només el
36% s’han començat a construir en
el segon trimestre. De les quatre províncies, la que ha patit un descens

més acusat és Tarragona, amb un
78,9%.
La província de Barcelona ha experimentat una caiguda del 68,7%
respecte a l’any passat, i durant els
primers sis mesos del 2008 acumula
9.045 pisos iniciats. En referència als
ja acabats, aquests pugen a 20.514 a
tota la província, xifra que representa un lleuger ascens del 0,6% respecte a l’any passat.
Dins de l’àmbit provincial barceloní, la comarca que presenta un descens de vivendes iniciades més important és el Berguedà, amb un 16,7%
menys respecte a l’any passat. Pel

que fa a les obres acabades, les
xifres, segons asseguren des de
l’APCE, mostren alguns resultats positius. En aquest sentit, cinc comarques presenten augments en relació
amb l’any 2007, com són el Berguedà,
el Barcelonès, el Vallès Oriental, el Bages i el Vallès Occidental.
Com a nota destacada per la seva
importància quantitativa dins del conjunt de l’àrea metropolitana, s’ha de
ressaltar el fet que al Barcelonès, amb
3.876 vivendes acabades en el primer
semestre, acumula un creixement del
32,9%, segons remarquen els promotors barcelonins.
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La Generalitat explica com
promou la vivenda social
Una jornada a BMP tractarà sobre les Àrees Residencials Estratègiques
M

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics

Institut Català del Sòl (Incasòl)
organitza en el marc del saló
Barcelona Meeting Point una jornada en què explicarà els punts
bàsics de les noves Àrees Residencials
Estratègiques (ARE) i el Pacte Nacional
per a l’Habitatge. Tal com apunta el seu
director, Miquel Bonilla, la trobada servirà
per “donar a conèixer i debatre” amb
el món local, els professionals, els col·legis, les entitats i els promotors públics i
privats “les actuacions urbanístiques
que s’estan desenvolupant per promoure la vivenda protegida”.
L’accés a una vivenda accessible s’ha
convertit en una de les principals preocupacions dels ciutadans. En el seu programa de govern, la Generalitat de Catalunya defineix les línies mestres que han
de fer possible arribar als objectius que
persegueix la llei del dret a la vivenda. Per
aquest motiu, el Govern va aprovar un
decret de mesures urgents en matèria urbanística i es va dotar de l’instrument necessari per portar-les a terme, és a dir,
les ARE, que li permetrà obtenir “d’una
manera àgil” el sòl suficient a tot el territori on poder portar a terme la construcció de pisos assequibles.

L’

Miquel BONILLA
DIRECTOR DE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

“Les ARE permetran la
construcció de 90.000
pisos, el 54% dels
quals seran protegits”
“El procés iniciat està seguint el
calendari previst”, assegura Bonilla.
Actualment, s’han aprovat els documents
urbanístics de 94 noves àrees distribuïdes en 80 municipis catalans, i això suposarà disposar de sòl per a “la construcció de 90.000 noves vivendes, el
54% de les quals seran protegides”.
Aquests documents estan en el període
d’informació pública perquè els ajuntaments i les entitats hi puguin formular les
seves al·legacions abans de l’aprovació
definitiva, prevista per al mes de març
de l’any que ve. “Les obres d’urbanització començaran a finals del 2009
o principis del 2010, i volem fer-les
coincidir, en la mesura que sigui possible, amb les obres de construcció
de les noves vivendes i els equipaments necessaris”, explica el director
de l’Incasòl.
Els nous sectors residencials seran diversos i de dimensions diferents, però tindran uns elements comuns. “Des de la
Generalitat volem que els nous barris siguin reconeguts per la seva qualitat urbanística i constructiva, amb
vivendes econòmicament accessi-

bles i ajustades a les necessitats familiars, amb uns edificis respectuosos amb el medi ambient, ben comunicats i amb els equipaments
necessaris”.
El decret llei preveu que els nous sectors residencials s’impulsin a través de

consorcis integrats pels ajuntaments i l’Incasòl. “L’institut ja té una àmplia experiència en el desenvolupament de
polítiques coordinades amb els consistoris, i junts aconseguirem garantir la vivenda com un dret dels ciutadans”, afirma Bonilla.2

Imatge virtual de la futura Àrea Residencial Estratègica de Sant Joan Despí.
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El grup Castellví combina tradició
i modernitat al 22@Barcelona
L’Interface Building conserva la façana d’una antiga fàbrica gràcies a una innovadora pell de vidre
L’empresa també
ha construït al
districte les seus
d’Indra i T-Systems
M

VÍCTOR FÚSER
Àrea Monogràfics

odernitat i tradició. El Grupo Inmobiliario Castellví ha
aconseguit combinar els
dos aspectes a l’Interface
Building, el nou edifici d’oficines que acaba de presentar a 22@Barcelona. Aquí, l’empresa conjuga la innovació present al districte tecnològic de la
capital catalana amb un projecte de recuperació històrica, aconseguida al mantenir dempeus la façana de l’antiga fàbrica Netol mitjançant l’ús d’una pell de vidre
d’última tecnologia per protegir l’antiga
construcció.
El nou edifici d’oficines, ubicat a la confluència dels carrers de Tànger i Ciutat de
Granada de Barcelona, disposa d’una superfície aproximada de 20.000 metres
quadrats sobre rasant i 10.000 metres
quadrats sota rasant. Dissenyat per l’equip d’arquitectes Batlle i Roig, l’Interface
Building, que albergarà més de 1.900 treballadors, consta d’estructura modular, on
les quatre primeres plantes ofereixen espais diàfans de més de 2.000 metres quadrats, mentre que de la cinquena a la dotzena planta presenta superfícies de 900
metres quadrats. L’edifici disposa també
d’una planta tècnica amb espais destinats
a usos específics dels inquilins. A més,
consta de dos espais singulars denominats Edificio Torre i Edificio Zócalo, que representen la conjunció de la tecnologia
amb la sostenibilitat i el respecte pel patrimoni industrial. El conjunt formarà part
del parc audiovisual de Ca l’Aranyó, que
agruparà empreses, universitats i institucions relacionades amb el món de la
comunicació.

M

SEUS CORPORATIVES
El Grupo Inmobiliario Castellví ja ha llogat el 95% de l’Interface Building a l’Ajuntament de Barcelona i a Indra. Precisament, la seu corporativa d’aquesta
última empresa va ser també promoguda per l’empresa. Situada al costat de
l’Interface Building, la seu d’Indra, construïda clau en mà, es caracteritza perquè el seu exterior està teixit amb una
malla metàl·lica, cosa que li va valer situar-se com un dels finalistes dels premis FAD d’arquitectura i interiorisme del
2007. L’edifici es va dissenyar com una
torre en altura sobre una peça massissa que actua com a sòcol, amb planta
baixa i dos pisos. La peça emergent, segons expliquen els autors, el bufet d’arquitectes B720, queda separada per una
planta tècnica, de manera que flota sobre la base, i això dóna la sensació de
lleugeresa. La pell de l’edifici està constituïda per uns panells de teixit metàl·lic
d’acer inoxidable.
Les principals diferències de Grupo Inmobiliario Castellví respecte a altres promotors es troben tant en la seva vocació

Façana principal de l’edifici Interface Building, ubicat al districte tecnològic 22@Barcelona i promogut pel Grupo Inmobiliario Castellví.

el projecte
IMPULS DEL 22@ BUSINESS PARK

Nou complex de negocis
SEGUINT AMB L’APOSTA del Grupo Inmobiliario Castellví pel 22@Barcelona,
la promotora impulsa el 22@ Business Park, un dels complexos de negocis
més emblemàtics del districte de la innovació. Situat a les dues illes de cases
compreses entre els carrers de Bolívia, Ciutat de Granada, Sancho d’Àvila i
Badajoz, just al davant de la torre Agbar, també està dissenyat per l’equip d’arquitectes Batlle i Roig, i es preveu que estigui totalment operatiu a mitjans de
l’any 2011.
Amb una inversió de 185 milions d’euros, aquest complex de negocis comptarà amb 41.000 metres quadrats destinats a la construcció de cinc edificis
d’oficines i un aparcament subterrani de 20.000 metres quadrats. Entre aquests,
s’ha de destacar la futura seu de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT), amb una superfície aproximada de 12.200 metres quadrats, i
un nou hotel de quatre estrelles amb 275 habitacions, gestionat per la cadena Sunotel.
En aquest espai, i al costat de la seu de la CMT, el Grupo Castellví també
està iniciant un nou projecte immobiliari, que consisteix en la promoció d’un
edifici d’oficines de 3.500 metres quadrats que, inicialment, es vol destinar a
seu corporativa d’alguna de les empreses interessades a ubicar-se al districte. Es preveu que estigui acabat a finals del 2010.

patrimonialista, que se centra en la construcció d’immobles per llogar, com en l’especialització en la promoció d’edificis a
mida per a seus corporatives de grans
companyies, com la ja esmentada d’Indra
o T-Systems.
EDIFICI SINGULAR
Aquesta última, ubicada al número 110
del carrer de Sancho d’Àvila, es caracteritza per ser un edifici singular, que en
el seu nivell de màxima altura compta
amb set plantes. L’edifici disposa d’una
superfície de 17.860 metres quadrats
d’oficines i 4.476 metres quadrats
d’aparcament. En l’actualitat, més de
1.100 persones treballen en aquestes
instal·lacions.
Castellví és una empresa promotora
nascuda a Catalunya que compta amb
més de 30 anys d’experiència en el sector immobiliari i que centra la seva activitat en el mercat terciari, residencial i de
rehabilitació. Presidida per Joaquim Castellví, la companyia s’ha convertit en un
dels grups promotors catalans més actius del sector. En aquest sentit, dedica
aproximadament el 90% de la seva activitat a la promoció d’edificis per al sector

terciari i hoteler i el 10% a la promoció residencial. A nivell territorial, actualment les
seves promocions estan centrades a Catalunya i les illes Balears.
SERVEI PERSONALITZAT
El Grupo Castellví gestiona directament
l’explotació dels seus edificis oferint un
servei personalitzat als seus clients. Una
estratègia que al mateix temps permet
atorgar més valor als seus actius patrimonials al llarg del temps. Segons expliquen des de la promotora, l’objectiu consisteix a oferir productes immobiliaris de
la millor qualitat i que incorporen les últimes novetats tecnològiques i d’estalvi
energètic. Per aquest motiu, Grupo Castellví potencia la seva política habitual d’innovació i aplica la tecnologia més puntera, a la vegada que fomenta la
sostenibilitat a través de la preservació de
l’entorn i del medi ambient. L’Interface
Building, Indra o T-Systems són només
alguns dels seus vaixells insígnia. La qualitat i l’atenció personalitzada s’han convertit també en un dels valors afegits que
proporciona Castellví en cada una de les
seves promocions, segons expliquen des
del grup immobiliari.2
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MARCO PASTORI

Instal·lacions realitzades per Krona a
l’Àbac Restaurant Hotel de Barcelona.

NOVETATS EN EL REGLAMENT TÈCNIC DEL GAS

INSTAL·LACIONS MÉS

SEGURES I EFICIENTS
ELS CANVIS NORMATIUS PRETENEN OBTENIR MÉS SEGURETAT EN L’ÚS I MÉS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

l setembre del 2006 es va
publicar el nou Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles
Gasosos
(RTDUCG), que ha servit per unificar i actualitzar una reglamentació
antiga i molt dispersa. La característica principal del reglament és que el
seu cos legislatiu, relatiu a les característiques tècniques que s’han de
complir, fa referència contínua a normes UNE. D’aquesta manera, aquestes normes es converteixen en documents de compliment obligat que, al
seu torn, permetran en el futur una
fàcil adequació a les novetats tecnològiques, simplement modificant
aquestes normes UNE.

E

Respecte a les instal·lacions receptores en edificis, si la pressió és
menor de 5 bar, es dissenyaran i realitzaran segons la UNE 60.670/2005,
de manera que la norma es converteix en el document base per al sector. Cal destacar com a aspecte nou
que les instal·lacions de gas no podran passar mai per sota del nivell del
primer soterrani. A més, els comptadors de gas s’han de centralitzar en
armaris o locals tècnics, que es podran ubicar, adequadament ventilats,
en primer soterrani, planta baixa o
superior i en coberta, o en conducte
tècnic, centralitzant per cada planta. Aquesta última és una solució que
podria ser de gran interès en edificacions amb moltes plantes, per evi-

tar així haver de realitzar un gran
nombre de canonades en vertical.

Prohibició
D’acord amb el nou Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i per consideracions d’eficiència energètica, a partir de l’1 de gener
del 2010, en l’àmbit de les calderes
que utilitzin gasos combustibles i tinguin una potència nominal inferior a
70 kW, queda prohibida la instal·lació de les calderes de tipus atmosfèric. Així mateix, les calderes instal·lades hauran de tenir una prestació
energètica de com a mínim dues estrelles i a partir de l’1 de gener del
2012 hauran de tenir almenys tres estrelles.

GAUDÍ

Pel que fa a l’evacuació de productes de la combustió, el nou RITE
publicat l’agost del 2007 exigeix que,
en noves edificacions, les evacuacions de PdCs es realitzin a coberta, tret de les vivendes unifamiliars,
que podran evacuar a façana. No obstant, aquest aspecte ha estat recorregut, ja que no existeixen raons de tipus tècnic, de seguretat o d’eficiència
energètica que avalin aquesta exigència. Aquest recurs es troba actualment
en tràmit i per tant pot variar a curt
termini.
Aquests aspectes formen part del
conjunt de canvis normatius que
s’han desenvolupat en els últims anys
i que continuaran en els pròxims, tots
ells encaminats a obtenir més segu-

retat en l’ús i més eficiència energètica.

Jornades tècniques
En aquest àmbit, el grup Gas Natural manté una forta activitat d’assessorament i formació de dissenyadors
i constructors d’edificis, no només
pel que fa a les instal·lacions de gas,
sinó també a les instal·lacions tèrmiques i l’eficiència energètica. Aquesta tasca es porta a terme mitjançant
jornades tècniques de difusió dirigides a col·lectius i col·legis professionals.
José M. Domínguez
Assistència i Promoció Tècnica
Gas Natural Comercial SDG

EL GRUP GAS NATURAL MANTÉ UNA FORTA ACTIVITAT D’ASSESSORAMENT I FORMACIÓ DE DISSENYADORS
I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE JORNADES TÈCNIQUES
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Aposta avantguardista d’Espais Sabadell
L’Edifici Bilbao, situat al front marítim de Barcelona, compta amb 14 plantes i habitatges d’alt nivell

La promoció
ofereix un concepte
actualitzat de
vivenda urbana
M

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics

larament compromesa amb la
qualitat, principi que regeix totes les actuacions portades a
terme per Espais Sabadell,
s’ha de destacar una de les últimes promocions portades a terme per la companyia en l’àmbit residencial. Concretament, Espais Sabadell impulsa l’Edifici
Bilbao, un immoble situat a la confluència del carrer de Bilbao amb el passeig
Calvell, que disfruta d’una situació excepcional en ple front marítim de Barcelona, sobre la platja de la Mar Bella. L’emplaçament converteix aquest singular
edifici en una proposta inigualable.
La promoció d’Espais Sabadell representa una nova aposta avantguardista de
la companyia per obrir un actualitzat concepte de vivenda urbana, en plena ciutat de Barcelona, que es complementa
amb la qualitat de vida al costat del mar.
Concebut sobre una elegant i avantguardista arquitectura, l’Edifici Bilbao és
un immoble de construcció aïllada que

C

s’aixeca fins a una altura de 14 plantes,
amb vivendes de tres dormitoris i àtics
espectaculars, tots de superfícies diferents. Així mateix, les vivendes tenen unes
increïbles vistes de la ciutat i del litoral de
Barcelona, gràcies al fet que són totalment exteriors i tenen unes àmplies terrasses.
La distribució dels espais interiors ha
estat pensada per dotar les vivendes d’una funcionalitat òptima, a la vegada que
es creen espais únics gràcies a la seva
orientació i s’obté una privilegiada lluminositat. És per això que, en conjunt,
l’Edifici Bilbao aconsegueix oferir verdaderes vivendes.
INCREÏBLES VISTES
La qualitat dels acabats és la base conceptual del projecte, molt cuidada per
Espais Sabadell en aquest edifici, per
aconseguir unes vivendes d’alt nivell. Per
això s’ha apostat pel paviment de parquet, cuines amb mobiliari de disseny,
banys de marbre, banyera d’hidromassatge, mampares a les dutxes, tancaments interiors lacats, climatització total per bomba de calor, instal·lació bàsica
de domòtica i tancaments d’alumini de
vidre doble.
A més, s’ha dotat l’edifici de serveis
funcionals comunitaris, com per exemple un servei de recollida selectiva d’escombraries mitjançant un innovador sistema hidropneumàtic.2

Interior d’una de les vivendes de l’Edifici Bilbao promogut per Espais Sabadell al front marítim de Barcelona.
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L’Urban Land Institute impulsa
una xarxa de ciutats inversores
L’organització vol fomentar el desenvolupament urbà a través de la col·laboració mútua

L’ULI també
organitza al BMP
un seminari per
a joves líders
M

Interior de la seu del IAAC.

Màster en
arquitectura
avançada

VÍCTOR FÚSER
Àrea Monogràfics

Urban Land Institute (ULI), una
organització independent sense ànim de lucre que té per
principal objectiu fomentar l’ús
i el desenvolupament responsable del sòl,
aprofita el marc del Barcelona Meeting
Point per presentar el seu últim projecte:
l’Urban Investment Network (UIN), una
associació de ciutats inversores i promotores, entre les quals hi ha la capital
catalana.
Un projecte ambiciós que té per objectiu fomentar l’increment de les inversions a les ciutats europees a través de
la seva mútua col·laboració innovadora,
per “prosperar i continuar a l’altura
de les ciutats a Amèrica i Àsia”, segons expliquen des de l’ULI. El paper de
l’institut consisteix a proporcionar a localitats i inversors una entesa de com
funcionen les inversions urbanes europees, analitzant les millors pràctiques
mundials. “Segons el nostre informe
de desenvolupament urbà a Europa,
les ciutats de la UE busquen inversions externes, però cada vegada hi
ha més competència i falta inversió”,
apunten. Per això, l’ULI crearà aquesta
associació –l’objectiu és que estigui formada per 50 inversors i 50 ciutats–, que
proporcionarà “més informació de com
invertir a Europa a través de diferents
activitats i conferències”.

L’

M

V. F.
Àrea Monogràfics

Institut d’Arquitectura Avançada
de Catalunya (IAAC) és un centre
internacional d’educació i investigació orientat a l’arquitectura entesa com
una disciplina que involucra diferents escales d’anàlisi territorial i desenvolupament urbà. La seva principal eina és el
màster d’Arquitectura Avançada, organitzat juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya. El programa ofereix un format innovador que permet als
estudiants crear la seva pròpia agenda
acadèmica dins d’una estructura oberta d’estudis i seminaris, basats en l’aproximació territorial, urbanística, arquitectònica i paramètrica de la investigació
i el disseny.
El màster es desenvolupa a la seu del
IAAC, una antiga fàbrica de 2.000 metres quadrats situada al districte 22@ de
Barcelona. Amb accés durant les 24 hores, aquest espai proporciona un ambient
en què els diferents projectes i investigacions es desenvolupen de forma simultània per equips multidisciplinaris.
Un dels principals objectius del IAAC
és incorporar la R+D a l’arquitectura i l’urbanisme, així com crear xarxes de coneixement en diversos àmbits. Per això
treballa en col·laboració amb diferents
grups industrials i amb centres d’investigació com el Massachusetts Institute of
Technology.2

L’

Exemple de desenvolupament urbà destacat per l’Urban Land Institute.

DL’INSTITUT SENSE
ÀNIM DE LUCRE PROMOU
L’ÚS RESPONSABLE
DEL SÒL

REGENERACIÓ DE BARCELONA
Per un altre costat, organitza un seminari
enfocat als joves líders, que se celebrarà
dijous que ve. La jornada està enfocada cap a la regeneració i reestructuració
de Barcelona. “Es tracta d’una gran

oportunitat per als joves líders de
conèixer i informar-se sobre una ciutat líder i els seus negocis més importants, així com d’arribar a comprendre la seva mestria, experiència
i gran èxit”, assenyalen. Al seminari s’hi
estudiaran les eines i instruments que han
permès l’èxit en el desenvolupament de
la ciutat, les societats públiques privades
i com fer-les funcionar realment en el seu
propi context.
Fundat als Estats Units el 1936, l’Urban Land Institute està present avui en
els cinc continents i compta en l’actualitat amb més de 40.000 membres, que

aglutinen professionals vinculats directament o indirectament amb el sector immobiliari, des de promotors fins a gestors de fons d’inversió immobiliària,
tècnics en urbanisme, arquitectes, taxadors o membres de l’Administració pública. Disposa d’oficines a Amèrica del
Nord, Europa, Àsia i recentment ha inaugurat una oficina a l’Orient Mitjà, on també ha fundat un centre educatiu. L’ULI
(www.uli.org) investiga, organitza conferències amb els líders i experts del sector i entrega els Premis d’Excel·lència als
projectes de desenvolupament més destacats del món.2

Recorregut per la sostenibilitat
Un circuit mostra les promocions bioclimàtiques presents al saló
M

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics

arquitectura bioclimàtica fa referència a una manera de projectar, construir i rehabilitar vivendes de forma saludable i
adequada a l’entorn i al clima. És a dir,
buscar el confort dels habitants aprofitant especialment les condicions ambientals i respectant el medi ambient. Una
opció que es va introduint cada vegada
amb més força en el sector de la construcció, tal com es pot comprovar en la
segona edició del Circuit Sostenible, que
organitza l’associació Casa Bioclimàtica
a Barcelona Meeting Point i que consisteix en un recorregut per les diverses promocions més sostenibles que estan ex-
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posades al saló immobiliari.
Una iniciativa que recull l’experiència
de la primera edició i que, a més a més,
afegeix com a novetat un espai destinat als materials i les tècniques que faciliten la construcció de vivendes més
bioclimàtiques. Aquest any, el circuit reunirà dues constructores que ja presenten al seu catàleg promocions aixecades
amb criteris de sostenibilitat, com són
Promomed i Reyal Urbis. Al mateix
temps, tres empreses mostraran a l’estand de l’associació les seves solucions
per fer més bioclimàtica una vivenda. Així, Soprema exhibirà unes cobertes vegetals; Tuka Bamboo, unes tarimes fabricades amb bambú, i Korled, diferents
solucions d’il·luminació amb leds.
A part, Casa Bioclimàtica afegeix un

altre motiu per seguir la ruta marcada pel
Circuit Sostenible. L’associació sortejarà
l’últim dia del saló, el 9 de novembre,
unes vacances en un resort ecològic del
Carib entre totes les persones que hagin visitat els tres punts de l’itinerari. Les
bases del concurs es poden consultar
tant a l’estand de l’organització com a
la seva pàgina web (www.casabioclimatica.com).
L’associació també entregarà demà al
Barcelona Meeting Point el premi Endesa a la Promoció Immobiliària més Sostenible, en què reconeixerà la tasca de
les empreses que ja treballen en aquesta direcció de respecte al medi ambient.
El jurat està format per professionals de
prestigi i presidit pel president del saló,
Enrique Lacalle.2

Vivenda unifamiliar a Albacete, guanyadora del premi Aluminier-Technal 2008.
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