el Periódico 21 d’octubre del 2015

MONOGRÀFIC. VIVENDA

CATALUNYA CONSTRUEIX
Els grans fons d’inversió internacionals
se citen al Barcelona Meeting Point

Espanya es converteix en el país
de preferència per invertir a Europa

El sector immobiliari es reactiva
després d’uns quants anys de contenció
www.catalunyaconstruye.com

Optimisme
en el sector

Manel Casadevall, president de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC); Jordi Gosalves,
president del CAATB; Lluís Hosta, president en funcions de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya
(GHS) i d’AVS Catalunya; Josep M. Montaner, regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona; Eva Martínez, presidenta de la
Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya; Josep Maria Pons, director de BMP; i Lluís Marsà, president d’APCE.
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Anàlisi

Dinàmiques residencials per al futur
OI REAL ESTATE

E

n els últims 20 anys hem viscut una autèntica muntanya
russa en el sector de la vivenda i per extensió en la construcció, cosa que no deixa de ser un
reflex i termòmetre de la nostra societat. Hem passat la crisi postolímpica,
el boom immobiliari, i una nova crisi
tan dura i contundent que semblava
no acabar mai.
Però com que tot en la vida arriba a
la seva fi en un moment o altre, i ara
que just entreveiem una nova normalitat, és bo fer-se una sèrie de preguntes, que poden ajudar a centrar quin
hauria de ser el nou paradigma de la
vivenda i les dinàmiques residencials
per al futur.
Davant l’evidència que la demanda
està molt més concentrada, ¿serem
capaços de donar-hi una resposta
adequada?, ¿es mantindrà estable el
finançament?, ¿les entitats financeres
seran part de la sostenibilitat del sector, després de pair els excessos del
passat?
Davant el repte de la sostenibilitat
es planteja una doble dicotomia, ¿vivendes sostenibles econòmicament
per al gran conjunt de la població?,
¿vivendes ecosostenibles perquè hem

après i aplicat les normatives, millores
i amplis avanços de les dues últimes
dècades al respecte?, ¿i serem capaços de traslladar-los d’una manera
pedagògica a la societat?, no com un
sobrecost.
Davant les necessitats dels diferents
col·lectius ¿serem capaços d’adaptarnos a les noves demandes de la societat? És evident que necessitem
una xarxa de vivenda de lloguer que
permeti una primera vivenda digna als
més joves, que actualment veuen la
convivència amb els seus pares com
l’única opció. També és necessari crear
els mecanismes financers perquè els
promotors privats i públics puguin vendre pisos a un públic natural entre 25
i 35 anys sense que suposi un esforç
ímprobe.
I a més hem de començar a invertir àmpliament en una nova xarxa que
doni garanties a una població envellida
que ja necessita i en el futur creixerà
exponencialment, de vivendes i serveis
adaptats per al col·lectiu de la tercera
edat.
Mentrestant, una ciutat que respira
disseny com Barcelona i per extensió Catalunya segueix sense saber
com encarar un nou model Barcelona

d’urbanisme social en què la vivenda
sigui protagonista del bé comú de
la població, adaptant els nous sistemes constructius i el que hem après
aquests anys, que és tant que ho estem exportant en forma de tecnologies,
inversions, activitat de les empreses i,
en definitiva, professionals. Estem encara condicionats per una motxilla molt
pesada marcada pel marc normatiu i
competencial dels anys de bonança,
que afegit a l’econòmic, financer i les
convulsions polítiques d’una societat
absolutament dinàmica, ens impedeixen veure que en el fons no ha canviat res: la demanda es manté estable
malgrat les circumstàncies.
DESAFIAMENT. El repte és immens: ordenar i entendre les noves
dinàmiques socials, aconseguir que
la qualitat de les nostres vivendes i
l’accés a aquestes es normalitzi; tenir
unes estructures empresarials i professionals d’acord amb el moment que
vivim, ni endèmiques ni d’allau. Integrar
el creixent interès del capital estranger
en el nostre mercat residencial sense
que distorsioni la nostra realitat.
I, en definitiva, fer que la vivenda al
nostre país tingui futur.M

TRIBUNA

OI REAL ESTATE

VIVENDES PER A
LA MAJORIA
Eva
Martínez
PRESIDENTA DE LA
FEDERACIÓ DE
COOPERATIVES
D’HABITATGES
DE CATALUNYA

C

rec que tots podem estar
d ’ a c o rd q u e l a v i v e n d a
constitueix un factor bàsic
per a l’estabilitat de les persones.
Això explica que sigui considerat
un dret a la Constitució i que també en tots els estudis sobre les
dificultats socials i d’integració
tinguin la vivenda com a punt de
partida en tots els nous plantejaments.
Fins i tot tenint feina el fet de
no disposar de vivenda desestabilitza totalment les persones i les
famílies. En els últims anys hem
vist a més com ha sigut un dels
problemes més importants que
ha comportat la crisi i com ens
ha conscienciat a tots de la seva
transcendència més enllà de la
importància econòmica.
En aquest context i en el moment actual considero molt im-

portant que la lleu recuperació no
serveixi només perquè es posin en
marxa promocions privades i es
dinamitzi el sector, fet benvingut i
celebrat, sinó que també serveixi
perquè posem en marxa promocions que serveixin per cosir la
nostra societat de la manera més
equitativa possible.
¿Què ens ha d’aportar una vivenda?: lloc de residència estable i que hi puguem fer front amb
un esforç econòmic raonable en
funció dels nostres ingressos. En
aquest sentit, les entitats financeres, pel que fa a la compra de
vivenda i per tant a la concessió
d’hipoteques, ja han implantat en
els últims anys els mecanismes de
control perquè l’esforç del comprador sigui raonable.
CONSOLIDACIÓ. En ciutats com
Barcelona, els promotors tornen a
estar contents perquè les vendes
de vivenda es van consolidant a
l’alça, fins i tot en alguns casos el
preu del sòl el podem considerar
preocupant.
Això produirà en un període

L’oferta de lloguer
encara segueix
sent molt limitada,
privada i cara
Convé trobar
noves fórmules per
establir el capítol
d’ajudes

curt de temps una distància encara més gran entre les persones
o famílies que disposen de recursos per accedir a la vivenda i la
població que tot i tenir feina no
disposarà d’una oferta adequada.
Perquè l’oferta de lloguer és
molt limitada, privada i cara i perquè les administracions no donen
l’abast per poder oferir vivendes
als que no disposen de recursos.
En aquest aspecte crec que

hem d’estar preocupats en com
abordar d’una vegada per sempre
la promoció immobiliària pensant
en àmplies majories, i en fórmules
diverses. Tenint en compte a més
que han desaparegut totes les ajudes a la vivenda protegida.
Ajudes que fonamentalment es
donaven a les persones per a la
compra, potser és el moment de
pensar en les ajudes a les promocions per a l’ús de les persones.M
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HI HA SENYALS
D’ESTABILITZACIÓ
Lluís
Marsà
PRESIDENT DE
L’ASSOCIACIÓ DE
PROMOTORS DE
BARCELONA (APCE)

É

s evident que el sector immobiliari comença a donar signes
d’estabilització i per això
tot fa pensar que el 2015 es vendran més pisos, es concediran
més hipoteques i es construirà
més, però encara a uns nivells
baixos, encara allunyats dels que
es poden considerar sostenibles
a fi d’equiparar la construcció de
vivendes a la demanda real. És a
dir, que el sector ha començat a
caminar per la via del creixement i
que aquest exercici serà millor que
el del 2014 i el 2016 serà millor
que l’actual.
Com hem assenyalat en més
d’una ocasió, l’inici d’aquesta
arrencada del mercat de la vivenda
s’ha de recolzar en una evolució
del mercat financer i en la con-

cessió d’hipoteques. Els bancs ja
han iniciat la seva particular batalla
per a la promoció hipotecària que
jugarà un paper essencial en un
any que ha de ser de creixement.
El nombre de crèdits hipotecaris
per a la compra de vivendes ha
augmentat en el primer semestre
de l’any, si bé en comparació amb
un any en què l’aixeta del crèdit
va estar pràcticament tancada.
De totes maneres, encara que de
forma molt limitada, l’anhelat finançament hipotecari sembla que
ha arribat.
En aquest sentit, la construcció
en general i la promoció de vivendes en particular estan donant
senyals d’aproximar-se a una estabilització després de set anys.
Indicadors com, per exemple,
l’augment del nombre de compravendes o el nombre de vivendes
iniciades en llocs on, havent-se
reduït l’estoc pendent de venda,
la demanda pressiona el mercat,
avalen aquestes previsions.
De fet, el sector immobiliari residencial és el que, per ara, està
marcant el camí. La inversió pri-

Tot fa pensar que
el 2015 es vendran
més pisos i es
construirà més
El finançament
hipotecari ha de
recolzar l’arrencada
del mercat
La recuperació
de l’economia
espanyola anima la
inversió estrangera

vada està enfocada cap aquest
segment en aquells escenaris i poblacions que disposen d’un estoc
reduït i d’una demanda acreditada.
És clar que, de moment, estem
davant una evolució lenta, però
constant. Es comencen noves promocions, i no només les que van
quedar inacabades en el ja llunyà
2007 pels efectes de la crisi, sinó
que les empreses promotores comencen nous projectes.
SANEJAMENT. Aquests són
uns primers resultats conseqüència d’una reforma financera que
va fer que la banca assumís una
dràstica reducció del valor dels
seus actius. Aquesta circumstància,
unida a la creació de la Sareb i la
reactivació de les socimi, han sigut
tres puntals que han permès sanejar el mercat i fer tornar l’activitat a
les empreses promotores. A més,
la recuperació de l’economia espanyola i de la seva imatge a l’exterior
també ha animat els inversors estrangers, que ara veuen el mercat
immobiliari del nostre país com una
oportunitat interessant i atractiva
com ho demostra la dada que ha fet
pública al seu dia el Consell General
del Notariat informant que durant el
2014 els estrangers han adquirit una
de cada cinc vivendes venudes.
Hem d’assenyalar que les estadístiques s’han de mirar segmentadament, tant pel que fa als
preus com a la producció de noves
vivendes. Primer el que és local

sobre el que és global, ja que el
territori no dóna resultats homogenis. Allà on pugui ser més elevada
la pressió de la demanda, cas de la
ciutat de Barcelona, per exemple,
on hi ha districtes en què, existint
demanda, no hi ha oferta disponible, pot implicar tensions en els
preus a curt termini. I el mateix
cal dir d’algunes poblacions de
la primera corona metropolitana i,
encara que en menor quantia, a les
altres capitals provincials.
Hem d’assenyalar la importància
d’analitzar la distribució de l’estoc
sobre el territori, cosa que permet
veure que hi ha zones (generalment
les turístiques), amb una forta càrrega de pisos pendents de venda davant altres (un bon exemple també
és la ciutat de Barcelona i la seva
àrea d’influència, però també altres),
on s’ha reduït l’estoc i on si no es
comencen novament a promoure vivendes en poc temps es produiran
tensions entre oferta i demanda i,
conseqüentment, en els preus.
REARMAMENT. Per tant, des
de l’Associació de Promotors
de Barcelona (APCE), pensem
que el rearmament del sector ve
donat com una taca d’oli que,
partint d’un punt zero de la demanda s’anirà desplaçant progressivament cap a altres zones
i municipis on també hi hagi una
demanda estable pendent de donar resposta adequada a les seves
necessitats.M
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LA TROBADA IMMOBILIÀRIA INTERNACIONAL OBRE LES PORTES

BMP reuneix els grans fons
d’inversió internacionals
b Agents de la propietat, inversors, negocis

b Més de 280 empreses participen en una cita

i ‘networking’, claus de la convocatòria
Anna Carrió II

marcada per la reactivació del sector

MONOGRÀFICS

L

a 19a edició del Barcelona
Meeting Point reuneix els
grans fons d’inversió internacionals des d’avui fins
diumenge, 25 d’octubre, al recinte
Montjuïc-plaça Espanya de Fira Barcelona. El BMP 2015 obre les portes
en un moment optimista per al sector,
ja que tots els indicadors econòmics
apunten de manera clara cap a una
consolidació definitiva de la recuperació del sector immobiliari espanyol.
Durant cinc dies, el saló reuneix els
grans fons d’inversió internacionals,
agents de la propietat i inversors dels
principals països europeus, l’oferta
immobiliària més gran del mercat amb
les millors oportunitats del moment
i finançament, per generar negoci i
networking.
El 15 d’octubre, Enrique Lacalle,
president del saló, i Josep Maria Pons,
director general de BMP, van presentar a Madrid aquesta edició del Saló
Immobiliari Internacional & Symposium
de Barcelona, organitzat pel Consorci
de la Zona Franca de Barcelona.
BONES NOTÍCIES. “Espanya és
el primer país de preferència per invertir a Europa pels principals fons
d’inversió internacionals, ja que és
el país on tots els gurus del sector
immobiliari i de l’economia recomanen invertir”, assegura Enrique Lacalle, president del saló, i afegeix que
“tot són bones notícies en el sector
immobiliari”. Segons les dades recollides fins a l’agost del 2015, la venda
de vivendes ha augmentat un 12% i
ja són 12 els mesos consecutius que
aquest indicador va a l’alça. El nombre
d’hipoteques sobre habitatges també
ha crescut un 21,8% en el primer semestre de l’any amb 14 mesos seguits
d’ascensos. La inversió immobiliària
a Espanya tampoc es queda enrere, i
fins al setembre del 2015 ha superat
la de tot el 2014 amb 10.800 milions
d’euros.
El saló immobiliari de referència
internacional afronta aquesta edició
amb molt optimisme i amb la participació de 280 empreses procedents
de 15 països. Lacalle apunta que “a
BMP 2015 hem fet una gran aposta
per la qualitat, la internacionalitat i
per atraure compradors per afavorir
les vendes”.
DADES DEL SECTOR. “És un
bon moment per comprar, ja que el
preu tendeix a la normalització”, va
afirmar Sergio González, director de
Negoci de Fotocasa durant la presentació de BMP 2015, en què va mostrar
les últimes dades positives que recull

Barcelona Meeting Point. Sergi González, director de
Negoci de Fotocasa; Enrique Lacalle, president de BMP,
i Josep Maria Pons, director general de BMP.

el portal immobiliari i va explicar que
el preu mitjà de la vivenda en venda
de segona mà a Espanya se situa al
setembre en 1.646 € / m 2 i registra
la segona pujada trimestral des del
2007. Malgrat aquesta pujada, “des
de Fotocasa veiem una recuperació
moderada de preus”, argumentava.
“No podem oblidar que el març
d’aquest any vam registrar el preu
de la vivenda més baix des del
2007”, i que per tant el preu es recupera però lentament.
Durant la seva intervenció, González
també va aportar dades sobre l’oferta
i la demanda de vivendes durant el
2015 i respecte a l’any passat. “Hem
notat un augment d’un 27% en
l’oferta i d’un 23% en la demanda
de vivenda”, assegurava. I va acabar
expressant la visió positiva de Fotocasa de cara al 2016, ja que tots els
indicadors apunten a una recuperació
lenta del sector després d’anys de paralització i crisi.
Barcelona Meeting Point s’ha consolidat com la trobada internacional
del sector immobiliari de referència

ESPAI DE DEBAT

bEspanya es

converteix en el país
de preferència per
invertir a Europa
bEl Clúster

d’Inversors celebra la
seva cinquena edició
al saló professional

on es debaten els temes i les tendències en l’àmbit nacional i internacional. Aquesta edició compta amb
la celebració del Symposium Internacional, que girarà al voltant de sis
grans temes: el 2n Barcelona Funds
Meeting; l’eficiència energètica i les
solucions sostenibles per a la vivenda
retail i oficines; la inversió immobiliària
a Llatinoamèrica, sessió organitzada
entre altres pel Ministeri de Turisme
de la República Dominicana; el sector
immobiliari residencial i les polítiques
de vivenda social de Barcelona, organitzat per Fotocasa amb la participació de Josep Maria Montaner,
regidor d’Habitatge de l’Ajuntament
de Barcelona; els compradors estrangers de vivenda a Espanya, i la
rehabilitació i eficiència energètica a
cost zero, organitzat pel Grup Habitat
Futura i BMP. En total, 19 jornades i
87 ponents que aportaran coneixement, dades i valor a aquesta trobada
internacional.
EDICIÓ 2015. Posar en contacte
les empreses immobiliàries espanyo-

les amb inversors i agents de la propietat dels principals països d’Europa
(França, el Regne Unit, Bèlgica, Holanda, països escandinaus, Alemanya, Suïssa...) és el principal objectiu
de la segona edició del Cluster Shop
in Barcelona. Real Estate, després de
l’èxit de la primera trobada, repeteix
al Barcelona Meeting Point.
Aquest any també se celebra el 2n
Barcelona Funds Meeting, un programa especial organitzat conjuntament
per BMP, APCE, IESE, Esade, EPRA,
RICS, AECC i MRH, que reuneix els
principals fons d’inversió internacionals com Cerberus European Capital,
GreenOak Real Estate, Morgan Stanley, FREO i Altria Office, entre altres.
Dins del saló professional també
tindrà lloc, per cinquè any consecutiu, el Clúster d’Inversors, una
àrea exclusiva per als professionals
de la inversió, tant des del vessant
de l’oferta (propietaris, promotors,
agents comercialitzadors i consultors) com de la demanda (fons,
companyies d’assegurances, bancs
d’inversió, family offices).M
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LES DADES
Vivendes iniciades i acabades
Gener-juny 2014-2015
2014
iniciades acabades

Alt Penedès
Anoia
Bages
Baix Llobregat
Barcelonès
Berguedà
Garraf
Maresme
Osona
Vallès Occidental
Vallès Oriental

19
12
12
360
544
6
44
66
32
131
34

16
13
34
289
577
17
23
96
59
390
64

2015
iniciades acabades

19
22
17
118
1.150
3
95
121
37
472
80

28
4
34
44
459
20
19
65
24
103
52

Var. % 15/14
iniciades

acabades

0,0
83,3
41,7
-67,2
111,4
-50,0
115,9
83,3
15,6
260,3
135,3

75,0
-69,2
0,0
-84,8
-20,5
17,6
-17,4
-32,3
-59,3
-73,6
-18,8

Per províncies
2014
iniciades acabades

Alt Penedès
Anoia
Bages
Baix Llobregat
Barcelonès
Berguedà
Garraf
Maresme
Osona
Vallès Occidental
Vallès Oriental

19
12
12
360
544
6
44
66
32
131
34

16
13
34
289
577
17
23
96
59
390
64

2015
iniciades acabades

19
22
17
118
1.150
3
95
121
37
472
80

28
4
34
44
459
20
19
65
24
103
52

Var. % 15/14
iniciades

acabades

0,0
83,3
41,7
-67,2
111,4
-50,0
115,9
83,3
15,6
260,3
135,3

75,0
-69,2
0,0
-84,8
-20,5
17,6
-17,4
-32,3
-59,3
-73,6
-18,8

FONT DADES APCE

2015, la reactivació del sector
b El nombre de noves vivendes a Catalunya

es manté per sobre del dels nous

registra un creixement del 50,5%
Anna Carrió II MONOGRÀFICS

A

Catalunya, durant el primer
semestre de l’any, el nombres de vivendes iniciades
ha continuat augmentant
fins als 2.919, xifra que representa un
increment del 50,5%.
Al llarg de tots aquests mesos, el gener va ser el mes que va registrar més
activitat: es van iniciar 643 habitatges,
davant del maig (amb 545 noves vivendes) i l’abril (amb 511). Per la seva
part, el nombre d’habitatges acabats
va continuar un camí descendent, i va
caure en el primer semestre amb una
disminució acumulada a totes les províncies del -36,7%, amb excepció de
Girona, en què la gran quantitat de vivendes acabades durant el mes d’abril
(en total 211 unitats) van fer que els
primers sis mesos del 2015 fossin més
actius que l’exercici del 2014, amb un
increment del 2,47%.
Per províncies, i pel que fa a les vivendes iniciades, i sobre l’acumulat
s’ha de destacar l’increment de la província de Tarragona (+106,5%); un augment afavorit per l’activitat del segon
trimestre de l’any i, de la província de
Barcelona (70,5%), afavorit principalment per l’increment des de comença-

ment d’any dels habitatges iniciats a la
ciutat de Barcelona (97,4%). En canvi,
Lleida encara viu una situació oposada
i disminueix un -43,1%. En qualsevol
cas, s’espera que millori la situació i
que les necessitats de la demanda
acabin per reforçar la producció de
vivendes a mitjà termini.
MÉS COMPRAVENDA. La compravenda de vivendes a Catalunya es va
incrementar un 14,2% en els set primers mesos de l’any, en comparació
amb el mateix període del 2014. Fins
a finals de juliol, del total de les 32.300
operacions, 5.405 corresponien a
vendes de vivendes d’obra nova i es
disparen les comptabilitzades com a
vivendes de segona mà amb 26.895
operacions. Aquest any ha proporcionat bones previsions pels resultats
finals. Això malgrat que els resultats del
segon trimestre del 2015 van reflectir
una demanda més estàtica en la presa de decisions de compra. En aquest
sentit, destaca la província de Lleida,
que va ser l’única de les quatre províncies catalanes que també va mantenir
una demanda de vivendes usades més
activa en el segon trimestre de l’any.
Si s’analitzen per separat les compravendes de vivendes noves i les usa-

b El capítol de compravenda de pisos usats

ACTIVITAT

bGirona incrementa

un 2,4% la quantitat
de vivendes
acabades
bLleida disminueix

un 43,1% i se situa
a la cua en unitats
iniciades

des es desprèn l’energia que encara
manté la venda de vivendes usades
davant les de nova construcció. Així,
mentre que les vendes de vivendes
noves continuen aportant disminucions constants amb una reducció del
33,5% en l’acumulat d’aquest primer
semestre de l’any a Catalunya (3,8
punts per sobre del descens registrat
a Espanya), les vivendes usades augmenten de manera recurrent, i suposen
un 33,4% més d’operacions que en
el primer semestre del 2014, encara
que inferior a l’increment en el total de
l’Estat (43,8%).
Per províncies, i també en l’acumulat
del gener al juny d’aquest exercici,
s’han de destacar els descensos de totes de les compravendes d’obra nova,
i Tarragona i Girona són les més perjudicades (-52,5% i -41,2% respectivament). A la província de Barcelona es
van fer en el primer semestre de l’any
3.495 operacions de compravenda
de vivendes noves davant les 18.499
vivendes usades; unes quantitats que
presenten la disminució del 24,9%
en vivendes de nova construcció i un
augment del 33,1% de les usades. A
les províncies de Lleida i Tarragona es
van incrementar per sobre del 40% les
vendes de les vivendes usades. Aquest

descens en la vivenda nova és atribuïble a la falta de producte.
LA TENDÈNCIA. Paral·lelament a
l’increment de les vendes, hi va haver
un augment del nombre i l’import de
les hipoteques constituïdes sobre vivendes. A Catalunya, durant el primer
semestre de l’any es van constituir
21.513 hipoteques amb un capital
concedit de 2.623.866.000 euros. Si
es compara l’acumulat del 2015 amb
els resultats del 2014 durant el mateix període de temps, la concessió
d’hipoteques sobre vivenda va augmentar un 41%, xifra que representa
un increment de gairebé el 50% del
capital prestat, tot i el descens en el
segon trimestre.
És difícil extreure conclusions sobre
l’evolució futura dels preus de les vivendes, però les dades apunten que
el 2015 serà l’any de reactivació del
sector. La tendència immobiliària és
un bon indicador de salut del sector
i, amb la recuperació del residencial
i una positiva perspectiva de creixement juntament amb un finançament
més econòmic per a l’adquisició
d’habitatges, permet apostar per una
avaluació global positiva per a aquest
any 2015.M
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“L’atenció personalitzada en l’àmbit
local unida a la recerca de clients a nivell
global és la nostra raó de ser”

LUIS GUALTIERI
MANAGING DIRECTOR D’OI REAL STATE

moment per
a la compra
de vivenda”
El sector comença a fer passos endavant,
encara que la construcció necessita inversors

Anna Carrió

C

II

MONOGRÀFICS

om i quan neix Oi Real Estate?
–La nostra agència va
néixer l’any 2008, en un
moment de màxima tensió en els mercats financers. A aquells anys només hi
van sobreviure les agències amb millor
preparació, i Oi Real Estate ho va fer
tenint clar que l’aposta havia de ser el
producte de més qualitat.
–¿Quina és la seva essència? ¿Què
els diferencia de qualsevol altre
agent immobiliari?
–La nostra raó de ser està a unir
l’atenció personalitzada al propietari
local amb la recerca de clients a nivell
global. Fer que un apartament o una
casa a Barcelona s’arribi a mostrar amb
tota la seva bellesa a un inversor americà o a un executiu de Madrid.
A Oi Real Estate donem valor a cada
detall. Fem un seguiment exhaustiu i
personalitzat de cada cas i ens esforcem per oferir constantment el producte de la millor qualitat.
–L’agència ha fixat el seu objectiu
en els immobles d’alt estànding, però
¿per què a Barcelona?
–Des del primer dia hem estat convençuts de la gran qualitat del parc
immobiliari de Barcelona. A aquesta
ciutat se la coneix pel seu atractiu turístic, la seva excel·lent connexió internacional, la seva capacitat per atraure
talent i empreses o la seva gran qualitat
de vida. Si això hi uneixes una cartera
de propietats que va des d’apartaments
de luxe en primera línia de mar fins a

pisos amb detalls modernistes originals,
la combinació és d’èxit.
–A propòsit del Barcelona Meeting
Point 2015, el mercat immobiliari ha
patit la crisi econòmica dels últims
anys. ¿En quina situació es troba ara
mateix?
–El sector immobiliari es troba en un
moment d’estabilitat amb increments
en el nombre de vendes. Una bona
notícia per a tots. Com afirma Enrique
Lacalle, president del saló, l’immobiliari
segueix sent molt important per a la
nostra economia i totes les estadístiques reafirmen la seva recuperació.
Segurament han canviat els compradors. Els fons han passat a tenir un
paper i les socimis s’han convertit en
la manera més rendible d’invertir. Mentrestant, els nostres clients, que durant
anys han ajornat la decisió de comprar,
ara temen que els preus tornin a pujar.
–Llavors, ¿es podria dir que és un
bon moment per comprar?
–Sens dubte. Estem en un moment
excel·lent per a la compra de vivenda
des del 2014. Aquest any no ha fet més
que confirmar unes condicions favorables i, si pot ser, millorar-les amb l’accés
al crèdit. A l’agència veiem com dia a
dia el descens en els preus toca fons,
mentre que els tipus d’interès a penes
presenten millores i les hipoteques encadenen més d’un any d’ascensos. ¿Es
poden donar millors condicions?
–¿Com es planteja l’any 2016?
–Si el 2014 i el 2015 han sigut anys
de fer balanç per establir les bases de
la recuperació, el 2016 serà el moment de la consolidació. En aquesta

Aposta per la qualitat. Diferents propietats en
venda i detall de la seu de l’empresa.

L’OPINIÓ

“Els grans reptes
del mercat són
l’increment de
les transaccions
i la pujada
dels preus”

dinàmica, a Oi Real Estate creiem que
ha arribat el moment que la promoció
immobiliària prengui un paper actiu. La
recuperació de preus és un fet quan
s’ofereix exclusivitat immobiliària. No
obstant, falta la participació d’un actor
important: el promotor. La construcció
encara és feble i necessita inversors
que apostin fort.
–¿Quins reptes s’han d’afrontar per
dinamitzar el mercat de la vivenda?
–A la nostra agència immobiliària diferenciem entre operacions, promoció
i inversors.
Els grans reptes de la vivenda són
la consolidació de l’increment de les
transaccions i de la pujada dels preus.
El nombre de compravendes fa mesos
que registra pujades graduals, i l’import

mitjà augmenta al mateix ritme que just
abans de la crisi. Tots dos són l’efecte
de la millora econòmica.
A nivell d’estoc el problema és un altre. Mentre una quarta part dels immobles construïts en l’època del boom, ara
en mans dels bancs, no tenen sortida
en el mercat, hi ha zones on la demanda de vivenda nova no para de créixer.
Aquí és on poden agafar protagonisme
agències com Oi Real Estate.
Pel qu fa als compradors, es tornen a
donar canvis. Si inicialment, ciutadans
estrangers i fons d’inversió van ser protagonistes d’un mercat amb excel·lents
preus, la tendència actual està en el fet
que els fons oportunistes deixin pas a
altres inversors, com les socimis, que
busquen guanys a mitjà i llarg termini.M
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“En el sector residencial està
creixent la demanda respecte
a anys anteriors”

estrangers ha beneficiat la recuperació”
b El grup té previst començar la comercialització

b L’escassetat de sòl residencial a Barcelona

de noves promocions residencials el 2016

ha afavorit la rehabilitació d’edificis

Anna Carrió

II

Nou projecte. Futur edifici d’oficines
al districte tecnològic 22@.

MONOGRÀFICS

D

esprés de més de 30
anys en el sector immobiliari, ¿com definiria la
trajectòria del Grupo
Castellví?
–Grupo Inmobiliario Castellví es
dedica principalment a la promoció
d’edificis corporatius d’oficines en
règim patrimonial, a la rehabilitació
d’edificis singulars i a la rehabilitació
i promoció de vivendes.
Gràcies a aquesta visió patrimonialista del grup ens ha permès estar en una situació confortable per
poder aprofitar les oportunitats que
ens ofereix el mercat. Avui dia estem
construint tres promocions residencials a la zona alta de Barcelona.
–La construcció i la rehabilitació
d’edificis corporatius i edificis singulars del sector terciari, ¿segueix
sent la principal activitat del grup?
¿Quins projectes destacaria?
–Al ser el principal i primer promotor d’edificis corporatius i singulars al 22@, això ens ha portat a
seguir apostant per aquesta plaça.
Per aquest motiu començarem la
promoció de dos edificis d’oficines
amb una superfície de 17.000 metres quadrats. En aquest districte
tecnològic barceloní hem construït
els edificis que alberguen les seus
de diverses empreses com T-Systems, Indra, Interface, CMT y Bassat
Ogilvy.
–¿Què va suposar la creació del
22@ per a la seva empresa?
–Per a nosaltres va ser un punt
d’inflexió: vam passar d’una activitat de promotora residencial a una
d’empresa patrimonialista. Vam ser
els pioners a construir i creure en
el 22@ i vam seguir apostant per la

promoció de nous edificis.
Aquests dies se celebra el Barcelona Meeting Point, ¿què opina
sobre la situació actual del sector
immobiliari?
–Després d’uns anys difícils, el
sector immobiliari afronta el 2016
amb optimisme. S’està iniciant un
canvi de tendència cap a una etapa de recuperació. En el sector residencial està creixent la demanda
respecte a anys anteriors i el mer-

L’OPINIÓ

“Conservació
i manteniment
patrimonial
constitueixen
dos aspectes
fonamentals”

cat d’oficines necessita edificis de
grans dimensions en el mercat. És
com a conseqüència de la moderació dels preus de forma significativa
i que les entitats bancàries tornen a
donar crèdits. Creiem que l’entorn
econòmic seguirà millorant en els
pròxims 18 mesos i cal destacar
que l’entrada de fons immobiliaris
estrangers ha beneficiat la recuperació econòmica a Espanya.
–Amb el seu recent nomena-

ment com a nova directora comercial de la companyia, ¿quins
reptes i objectius s’han fixat a
Grupo Castellví de cara a l’any
2016? [Gema Castellví, directora comercial, s’incorpora al grup
després de la seva brillant trajectòria professional a Nova York i
Londres].
–El principal objectiu és la comercialització de les futures promocions,
per donar un tracte personalitzat a
futurs clients. De cara a l’any 2016
tenim previst començar la comercialització de tres noves promocions residencials a Sant Gervasi i les Corts.
Per un altre costat, començarem
amb la comercialització de 17.000
metres quadrats al districte tecnològic del 22@.
–¿Quin paper juga la rehabilitació d’edificis actualment?
–Un paper molt important. A causa de l’escassetat de sòl residencial
a Barcelona, les noves promocions
solen ser rehabilitació d’edificis. És
molt difícil trobar un solar disponible a
Barcelona on poder edificar. Per tant,
l’opció de les promotores i fons ha
sigut comprar edificis principalment a
l’Eixample i les Corts i rehabilitar-los
com a vivendes d’obra nova.
–La conservació i el manteniment patrimonial, ¿són un tret
diferencial de l’empresa?
–Sí, és fonamental per l’exigència
dels nostres inquilins. Disposem
d’un equip d’enginyers als nostres
edificis d’oficines que s’encarreguen
de la seva correcta conservació i el
seu manteniment. En aquest sentit, la gestió directa dels serveis de
manteniment permet garantir un
correcte confort i seguretat als
arrendataris dels immobles alhora
que es dóna valor als actius.M

OFICINES CENTRALS
C/ Dr. Fleming, 13.
08017 Barcelona
Tel. 93 487 09 90 Fax 93 488 02 41
grupocastellvi@grupocastellvi.com

www.grupocastellvi.com
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SARRIA - DEU I MATA 135
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EIXAMPLE - CALABRIA - PARIS

DESDE: 470.800€

DESDE: 225.000€

VILADECANS PISOS CON PISCINA
DESDE: 200.000€

PISOS DE 1, 2 y 3 HABITACIONES
CON TRASTERO, ZONA AJARDINADA
Y PISCINA
VIVIENDA PLANTA 4 PUERTA 2

PISOS DE 2 y 3 HABITACIONES
VIVIENDA PORTA 1º
SUP. ÚTIL

PISOS DE 2 y 3 HABITACIONES

SUP. CONSTRUIDA
76 m2

VIVIENDA PLANTA BAJA PUERTA 3º
SUP. ÚTIL
46,35 m2 + 8,70 m2 TERRAZA
SUP. CONSTRUIDA + TERRAZAS
63,70 m2

PISO DE:
1 HABITACIONES
1 BAÑO

PISO DE:
1 HABITACIONES
1 BAÑO

DESDE:

DESDE:

82,50m2 + 10,36 BALCON

SUP. CONSTRUIDA
95,38 m2

PISO DE:

2 HABITACIONES
2 BAÑOS

A PARTIR DE:

470.800€ 200.000€
REPERCUSIÓN 4.936€/m2

CORNEX CAPITAL, prevé 2016
con fuertes aumentos precios
en zonas de Barcelona y Madrid,
recuperación asimétrica de
2ª residencia
CORNEX CAPITAL, compra créditos
con garantía inmobiliaria a
promotores, constructores,
entidades financieras, particulares
y SAREB.
Invertimos en suelo y edificios,
Barcelona y Madrid.

REPERCUSIÓN 2.631€/m2

Comercializamos activos inmobiliarios,
edificios y suelo en toda España
Compañía de asesoría, inversión y gestión
inmobiliaria, plataforma de gestión de fondos
inmobiliarios, cubre las necesidades de
inversores, bancos, entidades financieras,
promotores, constructores, y family offices .
Servicios: Originación, Valoración,
Adquisición, Gestión y Comercialización
de inmuebles Recuperación de clientes
morosos/ impagados. Actividades de recobro,
negociación para evitar procesos judiciales y
lograr acuerdos en vías amistosas: Daciones
en pago parciales, o totales. Refinanciaciones
y mandatos de venta de propiedades. Gestión
de adjudicados

225.000€

REPERCUSIÓN 3.532€/m2

BANCOS, CAJAS, ENTIDADES FINANCIERAS
Servicer. Externalización de procesos de
gestión inmobiliaria adaptándonos a los
métodos internos de la entidad. Compra de
deuda.
PLATAFORMA DE GESTION PARA FONDOS
INMOBILIARIOS
Originación, Identificación de
oportunidades, análisis de inversión y
desinversión. Valoraciones. Due dilligence.
Plan de negocio. Estimación de capex.
Gestión y comercialización integral de
activos. Reporting personalizado

CONSTRUCTORES - PROMOTORES
Aportación de capital. Permutas en
colaboración. Procesos de originación
de negocio. Externalización de procesos
de gestión y comercialización. Project
Manager, Planes de marketing. Análisis de
viabilidad y optimización.
FAMILY OFFICIES
Estrategia, Sale & Lase Back ,
Adquisiciones, Desinversiones.
HOTELES , EDIFICIOS TURISTICOS
Adquisición de hoteles e inmuebles aptos
actividad turística en zonas prime de
Barcelona y Madrid.

Web: www.cornexcapital.com E-mail: info@cornexcapital.com Dirección: Rambla Poblenou 133, Barcelona Tf:93 706 79 76 / 93 203 91 46 / 651 043 724 / 677 738 587
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GOTICO - CATEDRAL C/ PIETAT - C/ PARADIS

GOTICO - BANYS NOUS 14

DESDE: 432.600€

DESDE: 359.600€

PISOS DE 2 y 3 HABITACIONES
VIVIENDA PLANTA 1a PUERTA 1
SUP. ÚTIL
113 m2 + BALCONES
SUP. CONSTRUIDA
131 m2
PISOS NUEVOS
3 HABITACIONES
2 BAÑOS
DESDE:

484.100€

REPERCUCIÓN 3.695€/m2

PISOS DE 1, 2 y 3 HABITACIONES
PROMOCIÓN EN FASE DE PROYECTO, SUPERFICIES
CONDICIONADAS A LICENCIA

VIVIENDA PLANTA 1 PUERTA 2
SUP. CONSTRUIDA
67 m2
PISOS DE:
1 HABITACIONES
1 BAÑO
DESDE:

el Periódico

JUNTO CLUB DE TENIS LA SALUD
LA SALUD 83, GRACIA - DESDE: 625.000€

PISOS DE 2, 3 y 4 HABITACIONES
VIVIENDA PLANTA BAJA PUERTA B
PREVISIÓN SUP. ÚTIL
75 m2 + 76 m2 TERRAZA
PREVISIÓN SUP. CONSTRUIDA+TERRAZA
167 m2 + 92 m2 TRASTERO
PISOS DE:
2 HABITACIONES
2 BAÑOS
+ PARKING

359.000€ 625.000€

REPERCUSIÓN 5.358€/m2

REPERCUSIÓN 3.743€/m2

PROXIMA APERTURA MAJOR DE SARRIA 27, BARCELONA

Web: www.cornexcapital.com - www.cornexcapitalluxury.com Dirección: Rambla Poblenou 133, Barcelona Tf:93 706 79 76 / 93 203 91 46 / 651 043 724 / 677 738 587
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”
“Després de vuit anys de crisi, comencen

“Com a empresa promotora estem
treballant en quatre projectes que
veuran la llum el 2016-2017”

MANUEL REAL

CEO DE SOM-HI CONSTRUCCIONES Y OBRAS

a néixer nous projectes immobiliaris”
b Aquest cicle optimista del sector durarà només cinc

Catalunya i obrir nous mercats de cara al 2016

o sis anys, i per tant s’ha de ser prudent

Anna Carrió II

A

MONOGRÀFICS

quests dies se celebra
el saló BMP. ¿Quina opinió li mereix la situació
actual que viu el sector
immobiliari?....
–Després de vuit anys de crisi, sembla
que des de principis del 2015 comencen
a sortir a la llum nous projectes immobiliaris a diferents ciutats amb nous protagonistes. Tot apunta que ens anem allunyant
a poc a poc d’aquesta crisi devastadora
per a moltes empreses i persones que
treballen en aquest sector. De totes maneres, crec que el cicle alcista només
durarà cinc anys.
–¿Quins reptes s’han d’afrontar per
dinamitzar el mercat de la vivenda?
–A Som-hi creiem que és necessari
analitzar bé la ubicació de la promoció,
realitzar un estudi previ de la localitat on
es vol construir, sobre les persones que
hi viuen, la seva capacitat de pagament
i les perspectives de creixement vegetatiu de la localitat. Amb tots aquests
indicadors, tindrem unes premisses
bàsiques per poder tirar endavant el
projecte o no.
–¿Quins són els principals projectes
o reptes que afronta actualment la seva
empresa?
–Com a empresa constructora, treballem per seguir realitzant rehabilitacions
de vivendes, locals i edificis, així com obra
nova per a inversors i per a la nostra promotora. En aquesta línia, estem desenvolupant quatre projectes immobiliaris per
a aquest any, en poblacions com Sant
Cugat, Castelldefels, l’Hospitalet i Barcelona, amb un target de promoció entre 6
i 10 vivendes per cada projecte per anar
a poc a poc donant carisma i projecció a
la part immobiliària del grup.
–¿Hi ha un sistema Som-hi? ¿En què
consisteix?

–El nostre procediment de treball es
basa a realitzar bé les construccions i rehabilitacions. A Som-hi Construcciones
i Obras tots els integrants de la companyia volem que la postvenda sigui zero.
A part de la publicitat que estem invertint
per consolidar la marca, pensem que el
boca-orella és bàsic per a aquest negoci
de la rehabilitació i també de l’obra nova i
volem que funcioni a la perfecció.
Una altra de les nostres màximes és
assessorar el client des del nostre departament d’interiorisme i decoració.
No deixem que el client se senti sol en
l’elecció dels materials de la seva vivenda, i per això els nostres arquitectes
estan al seu costat perquè la seva experiència amb Som-hi sigui única. Volem que mantinguin en cada moment la
il·lusió pel seu projecte, que és al mateix
temps el nostre.
–¿Quins reptes i objectius s’ha fixat
l’empresa per al 2016?
–Per a l’exercici 2016 ens hem fixat
com a objectiu principal la consolidació
de la constructora tant a Catalunya, com
als nous mercats que hem obert: Madrid,
València i les Illes Balears.
I des del punt de vista de la promotora, Som-hi Promo Building, a part dels
quatre projectes que tenim actualment en
marxa, treballem per aconseguir llançar
quatre promocions més que s’entregarien
en l’exercici 2017.
–Algunes dades publicades als mitjans de comunicació a principis d’any
apunten a un creixement de la vivenda,
un increment de l’activitat constructora. ¿És real aquest optimisme?
–Jo sóc partidari d’un optimisme moderat. Com he esmentat anteriorment,
considero que aquest nou cicle alcista
des del punt de vista de la promoció de
vivendes durarà entre cinc i sis anys, no
més, i per tant s’ha d’anar amb compte a l’hora de seleccionar els projectes,

b La constructora treballa per consolidar-se a

Foto de família. Equip de professionals de
la firma Som-hi Construcciones y Obras.

L’OPINIÓ

“Apostem per
l’àmbit de la
rehabilitació i
la sostenibilitat
energètica”

les ubicacions, l’entorn i la capacitat de
pagament del consumidor final de les
vivendes.
–En aquest mateix escenari, els
experts asseguren que la rehabilitació surt de la crisi. ¿La seva empresa
aposta per la sostenibilitat energètica?
–Nosaltres des de la constitució de
Som-hi Construcciones y Obras hem
apostat fort pel sector de la rehabilitació. A part de l’obra nova, pensem que
s’ha de seguir aquesta línia de negoci
que en el futur ens donarà una xifra de
negoci estable.

Tant des del punt de vista del petit
inversor, que compra una vivenda per
tornar-la a vendre o a llogar, com des
del punt de vista d’inversors nacionals o
estrangers que adquireixen edificis sencers per a la seva rehabilitació, la sostenibilitat energètica és primordial en tots
aquests projectes, i sempre aconsellem
als nostres clients els millors materials i
tècniques perquè estalviïn energia i que
també siguin més nets i respectuosos
amb el medi ambient. El que estem realitzant ara és el futur de les nostres pròximes generacions.M

www.somhiconstruccions.com
93 419 25 54 • Diagonal, 477 12ª Planta, Despacho C – 08036 Barcelona • marketing@somhiconstruccions.com
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L’ESTRATÈGIA EUROPEA

Rehabilitació
i manteniment,
dos reptes clau
El saló immobiliari celebra una nova edició
de la jornada sobre eficiència energètica
Anna Carrió II MONOGRÀFICS

E

n el marc de la 19a edició del
Barcelona Meeting Point se celebra la quarta Jornada sobre
Eficiència Energètica i Solucions Sostenibles per a Vivendes, Retail i Oficines en el simposi. Aquesta jornada,
coorganitzada pel Grup Habitat Futura
i BMP, centra el seu objectiu a debatre
sobre l’edificació, un sector d’enorme
influència en l’evolució del consum
d’energia i les emissions de CO2.
Els edificis són responsables del
40% del consum total d’energia i del
36% de les emissions de diòxid de carboni a la Unió Europea. A Espanya, en
concret, les vivendes i els edificis del
sector terciari representen el 26% del
consum d’energia final, un 17% i un
9%, respectivament.
En aquest sentit, la rehabilitació i el
manteniment d’edificis per fer-los més
eficients energèticament és una de les

grans apostes en la nova estratègia
europea amb l’objectiu de recuperar
la competitivitat del sector de la construcció per a la necessària adaptació
al canvi climàtic.
REHABILITAR. El sectors residencial, retail i d’oficines tenen a les seves mans mitigar els efectes del canvi
climàtic limitant les seves pròpies
empremtes residuals i energètiques.
Aquesta jornada sobre eficiència energètica pretén conscienciar i influir en
la propietat dels edificis i en la presa
de decisions, sobre els beneficis i sobre els avantatges de la rehabilitació
sostenible en els seus edificis. A més,
també juga un paper de prescripció,
arquitectura i enginyeria en la presa de
consciència de les diferents solucions
de la sostenibilitat.
Com a novetat, aquesta edició
compta amb una jornada oberta al
públic sobre rehabilitació i eficiència

Exemple. Interior d’una vivenda promoguda
per Som-hi Construcciones y Obras.

LA DADA

Els edificis són
responsables del
40% del consum
total d’energia

energètica a cost zero, organitzada pel
Grup Habitat Futura i Barcelona Meeting
Point, i que se celebrarà el 24 d’octubre
a les 11.30 hores del matí al Saló Gran
Públic de Barcelona Meeting Point. A la
cita hi aniran professionals de reconegut prestigi internacional per mostrar el
nou model de rehabilitació, la viabilitat
econòmica mitjançant nous sistemes
de finançament per a les comunitats de
propietaris i els beneficis de l’eficiència
energètica, entre altres temes.

En aquesta jornada oberta al públic, els visitants podran conèixer de
prop Illa Sostenible, la primera illa de
L’Eixample de Barcelona que serà un
dels projectes de rehabilitació sostenible amb despesa zero que presentaran les firmes Pich Aguilera Architects
i Arriola & Fiol Arquitectes.
Per la seva part, La Casa por el Tejado hi participa amb una proposta
de rehabilitació d’edificis mitjançant
l’aprofitament de remuntes.M
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El compromís real dels
operadors socials privats
b Neixen noves fórmules per assegurar la

b Sogeur es consolida a Catalunya i lidera cinc

vivenda a la població amb pocs recursos
Anna Carrió II

projectes de vivenda assequible a Barcelona

MONOGRÀFICS

Obra nova. Promoció de vivendes de la
firma Sogeur.

E

l sector de la vivenda està
vivint un moment complicat
en què conviuen situacions
molt dispars. La capacitat
econòmica de molts consumidors
deixa entreveure una certa recuperació de la demanda després d’uns
anys de retenció, en què plantejar-se
l’adquisició d’una vivenda era una
cosa prohibitiva. En aquest context,
els promotors privats tornen a una
activitat més intensa i en ciutats com
Barcelona els preus del sòl estan augmentant.
En aquest mateix escenari, també
hi ha un sector de la població sense
recursos bastant significatiu al qual
l’Administració ha de donar una resposta estable mitjançant les diferents
fórmules per poder ampliar l’oferta de la
vivenda de lloguer de preu molt reduït.
I per últim, una àmplia capa de població amb recursos estables però
modestos que els permeten assumir
el pagament de la vivenda sempre que
el preu es trobi dintre d’uns límits. Fa
uns anys, aquest tipus de vivenda era
coneguda com a vivenda de protecció oficial, i actualment es denomina
vivenda accessible, una clara conseqüència de la desaparició de les
ajudes que hi havia disponibles per
a aquests compradors i aquest tipus
de promocions.
CARÀCTER SOCIAL. El context
socioeconòmic actual és complicat,
i és la raó de ser dels operadors de
caràcter social, que al llarg dels últims
25 anys han treballat amb l’objectiu de
crear oportunitats relacionades amb
la vivenda per a aquest segment de
població.
Aquests operadors gestionen cooperatives que disposen de 5.000 vivendes protegides a tot Catalunya.
És el cas de Sogeur, gestors de vivendes que treballen per augmentar
la seva activitat en la promoció de
noves fórmules de promoció i gestió
per ampliar el nombre de vivendes
disponibles. “Esperem treballar en

SOGEUR S.A.

GESTIÓ

Vocació
de servei
dLes cooperatives que funcionen com a operadors de la vivenda més econòmica han anat
teixint una ﬁlosoﬁa basada en la
rendibilitat social, a fer possible
una vivenda protegida i assequible de qualitat. A Sogeur posen
al servei d’aquestes cooperatives totes les eines necessàries
per aconseguir l’objectiu: vivenda de més qualitat al menor cost
possible. I això s’aconsegueix
amb promocions a un preu molt
inferior al mercat lliure, treballant a preus de cost i gestionant les entitats sense ànim de
lucre sota criteris de ﬂexibilitat
i participació en les vivendes.
“Aquesta vocació d’operador
social des del vessant privat ens
ha portat al compromís amb les
administracions en la recerca de
diferents formes d’accés a la vivenda”, aﬁrmen els seus responsables.

sectors de la ciutat de Barcelona
que estan en desenvolupament i
també en altres zones consolidades
com ara Nou Barris, 22@, Marina
del Prat Vermell o Glòries, entre altres”, asseguren els responsables de
Sogeur, i afegeixen que “som gestors
de vivendes assequibles en totes
les modalitats possibles perquè el
nostre objectiu és posar a l’abast
d’una franja de població, com més
àmplia millor, vivendes en condicions assequibles”.
PREU DE COST. En els últims 25
anys, aquestes cooperatives de vivenda social han treballat per portar
a terme més de 5.000 vivendes de

bEls gestors de

vivendes socials
tenen com a objectiu
primordial la
rendibilitat social

protecció oficial en règim general i han
gestionat vivendes a preu de cost en
una infinitat de fórmules possibles (vivenda en propietat, combinada amb el
lloguer en promocions mixtes, fins al
dret de superfície) capaços d’adaptarse a una capa de la població molt
àmplia que no té accés a la vivenda
pública ni els recursos necessaris per
entrar en el mercat lliure.
“La rendibilitat social forma part
del nostre ADN”, afirmen els responsables de la companyia, que s’ha
consolidat com un referent per a tots
els actors del mercat de la vivenda,
les administracions, les entitats financeres, els usuaris i els compradors.
Actualment, aquest gestor de viven-

des té cinc promocions de protecció
oficial en règim general en funcionament a la ciutat de Barcelona: 41
vivendes a les antigues casernes del
barri de Sant Andreu; 40 vivendes a
l’Hospitalet, 33 a Can Batlló al barri
de Sants; 39 vivendes a la plaça de
la Gardunya en ple barri del Raval, i
100 vivendes al Turó de la Peira, a Nou
Barris. Les tres primeres promocions
tenen l’entrega de claus prevista durant l’any 2016, i les altres dues iniciaran les obres l’any que ve.
Actualment, també s’estan estudiant fórmules que garanteixin l’accés
a la vivenda a famílies i joves amb més
estabilitat en el lloguer i amb menys
esforç que la compra.M

Mira la nostra web
Coneixeràs els pisos més assequibles de Barcelona i els seus voltants
Podràs veure com apuntar-te per tenir accés a pròximes promocions
a Barcelona i els seus voltants
Nou Barris , 22@ , Marina del Prat Vermell, Glòries, etc….
Tel: 93 488 31 13

/ C/Almogàvers 201, 08018-Barcelona

/ www.sogeur.com
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Nova normativa per a ascensors
b Els titulars i els propietaris hauran de registrar

b El Gremi d’Ascensors de Catalunya insisteix en la

necessitat de legalitzar els aparells no registrats

els elevadors a l’Administració competent
Anna Carrió II

L

MONOGRÀFICS

a nova reglamentació d’ascensors, que va entrar en vigor l’any
2013, regula la situació dels ascensors no registrats a l’Administració
i deixa als ascensors instal·lats abans
de l’any 2010 al marge de la legalitat,
de manera que obliga a adaptar-los i
registrar-los i a disposar de contracte
de manteniment.
Aquesta normativa va assenyalar un
termini d’adaptació per als ascensors
de velocitat inferior a 0,15 m/s, abans
denominats plataformes de mobilitat
vertical, que finalitza el 24 d’octubre
del 2015.
Aquest tipus d’aparells estan en
gran mesura instal·lats en vivendes
unifamiliars, i no és usual instal·larlos en comunitats de propietaris per
la seva lenta velocitat. No registrar
l’ascensor comporta rescindir els
contractes de manteniment i relacions contractuals que poden relacionar les empreses mantenidores amb
aquestes instal·lacions, incloent-hi les
reparacions, ja que la instal·lació es
considerarà il·legal i fora de normativa.
S’estableix, d’aquesta manera, amb
l’adaptació i registre, l’obligació de tenir subscrit un contracte de manteni-

ment amb una empresa conservadora, i aquest manteniment s’efectuarà
cada quatre mesos. Aquesta mesura
també inclou els ascensors de velocitat superior a 0,15 m/s (ascensors
convencionals) que estan instal·lats en
vivendes unifamiliars.
Pel que fa al manteniment en ascensors de velocitat superior a 0,15 m/s
instal·lats en comunitats de propietaris
o edificis de pública concurrència, el
període de manteniment és mensual.

bA Catalunya el

termini per registrar
un ascensor ﬁnalitza
el 24 d’octubre
Durant aquest temps les empreses
conservadores d’ascensors han informat els seus clients de l’obligatorietat
d’aplicació d’aquesta normativa així
com de les conseqüències que es poden derivar d’una negativa a adaptar i
registrar l’aparell.
SEGURETAT. Les empreses han
de complir amb les exigències d’una
infinitat laberíntica de reglaments i
normatives, no només autonòmics,

sinó també estatals i europeus, els
quals estableixen prescripcions per a
la correcta instal·lació dels ascensors
i el seu posterior manteniment. Fins i
tot aquells aparells que corresponen a
legislacions anteriors menys exigents
avui dia han d’oferir la màxima seguretat en el seu funcionament.
Les inspeccions de revisió periòdica
s’han de realitzar en el període que
li correspon a l’aparell, ni abans ni
després. Si es desconeix la data de
la revisió, s’ha de consultar l’empresa
de manteniment de l’ascensor, la qual
podrà informar amb tota certesa.
Els propietaris tenen l’obligació,
com a titulars, d’efectuar les inspeccions de revisió periòdica que li
correspongui a l’ascensor, per part
d’un organisme de control autoritzat,
i de corregir i solucionar els possibles defectes detectats que es derivin d’aquesta inspecció. Amb ells
s’aconseguirà que l’ascensor sigui
segur i funcioni adequadament.
Cal recordar que les administracions fa anys que estan bolcades a
afavorir les ajudes per a la instal·lació
d’ascensors, per millorar amb aquests
la qualitat de vida dels veïns i usuaris
i així suprimir les barreres arquitectòniques que siguin possibles en cada

Ascensors sota control. Un
elevador instal·lat en una finca.

¿ESTÀ BEN CONSERVAT EL SEU ASCENSOR?
UN CORRECTE MANTENIMENT ÉS GARANTIA DE SEGURETAT
LES NOSTRES EMPRESES SÓN LA NOSTRA GARANTIA
EMPRESES AGREMIADES:
ACCESSIBILITAT CATALUNYA
ACRESA CARDELLACH
ACTIVA
AL-GA Ascensores
ASGI Ascensors GIRONA
ASMON Asc. y Montacargas
ASPRAT Ascensors
ASVALL Asc. del Vallès
ASYMOSA Ascensores
ASZENDE
BAMASA Ascensors
BARÓ Ascensors
CAMPRUBÍ Ascensors
CATALANA D’ ELEVADORS
Ascensors CATALUNYA
Ascensors CAYMEL-CIMA
Ascensors CRUXENT EDELMA
CITY LIFT

DERMISA Ascensors
DICTATOR ESPAÑOLA
DOMOESPAIS INTEL·LIGENTS
Ascensors EBYP
EGC Servicios
ELEDEVALL Elevadors del Vallès
ELEVACAT Elevació Catalonia
ELEVA · DOR
ELEVAMON Elevadores
Ascensors ENINTER
EPSILON Elevadors
Ascensores ERSCE
EVOM Ascensors
Ascensors GA-LO Grup Orona
GE-COL Ascensores
INAUXA Comercial
INELSA Industrial de Elevación
INGESOR Ingeniería del Ascensor

INTEGRAL DEL ASCENSOR
Ascensores JACA
Ascensores JAELZA
JANSANA Ascensores
Ascensores JORDÀ
KONE Elevadores
Elevadors LAZARO
MAC PUAR Ascensores
MAGG Elevadores
Ascensores MAR
MARVI ASCENSORES
NORTHROP FURET
Ascensores OMEGA TARRACO
ORONA
RAMASE SA Ascensores
Ascensors RAMASE SL
Ascensores RUBORI
Ascensors F. SALES

Ascensores SALOU
SCHINDLER
Ascensors SERRA
SERROT Ascensores
SERVIELEVA
Ascensors SOLER
Ascensores SOLVER
SOREN Elevadors
Ascensores TEAMS
THYSSENKRUPP Elevadores
Ascensores TEAMS
TOT- ELEVACIÓ
TROISI Ascensores
VICO-METALL
Ascensores YELAMOS
ZARDOYA OTIS

Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya
c/ Viladomat 174, 3a. Planta
Tel.93 451 45 11

info@gedac-gremi.org
www.gedac-gremi.org
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