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Destaquem...La finalitat del present Informe de Conjuntura Immobi-
liària no-residencial radica en conèixer les caracterís-
tiques d’aquest mercat, no solament en l’evolució dels 
preus, sinó també analitzant les dimensions dels mercats 
d’oficines, de naus industrials i de locals comercials i la in-
fluència que estan tenint sobre ells la conjuntura econòmi-
ca que ens envolta.

L’Informe ofereix diversos anàlisis com són el nivell de 
contractació, la distribució de l’oferta i els preus, tant de 
venda com de lloguer per a oficines, naus industrials i 
locals comercials.

-56,0%
Variació interanual de  

la contractació d’oficines

-1,8%
Variació interanual de la demanda en 

lloguer de naus industrials

-7,0% 
El segon semestre del 2020 registra 
una caiguda de promig de les ren-

des en Zona Prime
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Distribució de la disponibilitat per zones

1

OFICINES. Segon semestre 2020

PREUS DE LLOGUER
Les rendes a Barcelona han registrat un canvi de ten-
dència en el 2020. Les rendes de la capital catalana, 
que acumulaven increments des del 2013, han experi-
mentat en l’últim any variacions a la baixa. La crisi sani-
tària ha provocat una interrupció de l’activitat econòmica 
i empresarial a nivell mundial, fet que ha paralitzat gran 
part del mercat immobiliari.
Els petits propietaris i grans corporacions afronten 
l’estratègia de preus de manera diferent, sent els pri-
mers els que sí que estan optant per baixar rendes. 
Aquest perfil, majorment vinculat a propietats unitàries 
atomitzades per la ciutat i amb major presència en zona 
Prime i Centre, ha generat que totes dues zones regis-
trin lleus descensos semestrals en les seves rendes 
(-2,27% i -3,45% respectivament). La Perifèria ha estat 
la tercera zona amb un descens, encara que molt lleu 
amb un -2,70% de variació semestral.

PREUS DE VENDA 
El preu de venda d’oficines no ha registrat pràcticament cap 
moviment, sent únicament la Perifèria la zona amb una va-
riació negativa semestral (-2,94%). La incertesa provocada 
per la pandèmia ha retardat les decisions de compra.

PREUS DE VENDA D’ OFICINES A BARCELONA
2n sem. de 2020 (€/m2 construït)

Zona Preu 
Mitjà

Variació
Semestral

Zona Prime 6.200 0%
Districte de Negocis 3.700 0%

Zona Centre 2.650 0%
Nous districtes 

de negocis 3.200 0%

Perifèria 1.650 -2,94%
Barcelona 3.480 -0,29%

Font: Forcadell
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CONTRACTACIÓ 
El 2020 ha estat un any atípic per al mercat d’oficines de 
Barcelona. Malgrat haver tingut un bon primer trimestre 
quant a ritmes de contractació, el take-up final del 2020 
no ha superat els 174.000 m², xifra un 56% inferior a la del 
2019. Les conseqüències econòmiques i el canvi de para-
digma que està generant la pandèmia, i amb factors com 
el teletreball i l’adaptació dels espais com a grans protago-
nistes, han instal·lat en el mercat d’oficines una incertesa 
que dilata la presa de decisions. Quant a la dimensió de les 
operacions, aquestes es polaritzen: d’una banda les grans 
operacions (>1.000 m²), de les quals s’han detectat tan sols 
dos en el 22@; i en l’altre extrem i més abundants les ope-
racions inferiors als 500 m², situades en la seva majoria en 
zones Prime i Centre, aprofitant l’alliberament d’espais on 
fins al moment sempre hi ha hagut una disponibilitat pràcti-
cament inexistent.

DISPONIBILITAT
La taxa de disponibilitat reflecteix la inactivitat i se situa 
en el 8% (+2 punts que en 2019). Durant l’exercici s’han 
detectat dos perfils de propietari: el petit propietari o fa-
mily office amb unitats atomitzades, que ha optat per rea-
litzar ajustos de rendes per a atreure arrendataris; i les 
grans corporacions o fons d’inversió que es decanten per 
mantenir les rendes facials i oferir manques. La situació 
actual fa preveure que la disponibilitat pugui arribar al 
12% al llarg del 2021 avivada per una entrada d’estoc 
d’obra nova sense prelloguer, i degut també a la cada ve-
gada menys acceptada negociació de condicions, la qual 
fomentarà l’alliberament d’espais. Si bé l’absorció neta 
serà negativa, s’espera una absorció bruta major que la 
registrada en 2020 en la qual el producte de segona mà, 
sempre que sigui de qualitat, serà ben acollit. Perifèria i 
Districte de Negocis són les dues zones amb major oferta 
disponible amb un 55% i un 22% respectivament..

RENDES DE LLOGUER D’ OFICINES A BARCELONA  
2n sem. de 2020 (€/m2/mes)

Zona Renda 
Mitjana

Renda 
Màxima

Variació
Semestral

Zona Prime 21,50 30,00 -2,27%
Districte de Negocis 18,00 22,00 0,00%

Zona Centre 14,00 19,00 -3,45%
Nous districtes 

de negocis 18,00 26,00 0,00%

Perifèria 9,00 16,00 -2,70%
Barcelona 16,10 22,60 -1,53%

Font: Forcadell

Zona Prime 8%

Zona Centre 22%

Districte de Negocis 5%

Perifèria 55%

Nous Districtes
de Negocis 10%
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INDUSTRIAL-LOGÍSTIC. Segon semestre 2020

Industrial-logístic · Segon semestre 2020

DEMANDA LLOGUER
El període març-abril-maig 2020, és a dir, el correspo-
nent als mesos de confinament domiciliari, va frenar 
les demandes de naus en lloguer en un exercici que 
just acabava de començar i que seguia la tendència 
positiva d’estabilitat que havia estat la tònica al llarg 
de 2019 i dels anys precedents des de 2015. Si bé 
les demandes de lloguer registrades en aquests 3 
mesos van caure un -31,7% en 2020, el seu impacte 
a tancament d’any va quedar diluït perquè el mercat 
va recuperar i va restaurar l’activitat a partir de maig 
millorant les perspectives que s’havien perfilat, arri-
bant a equilibrar els resultats amb 2019. En aquest 
sentit, es constata que la demanda de lloguer en el 
conjunt de 2020 es va mantenir estable (-1,82% var. 
2019 a 2020), malgrat el trimestre perdut i va com-
pensar el volum en els mesos posteriors.

L’activitat industrial ha continuat sent per tant, un im-
portant motor d’aquest cicle econòmic i encara que la 
conjuntura ha afectat empreses de tots els sectors, en 
l’àmbit industrial s’han registrat més demandes de llo-
guer per a ampliar superfícies que per a reduir-les.

Quant a la demanda per superfícies, la dinàmica 
s’ha mantingut sent les naus de fins a 500 m², les 
més sol·licitades (45% - 50% generalment), tant si 
s’analitza per semestres com per totals anuals. El 
mateix ocorre amb les demandes de 501 m² a 1.000 
m², que representen entorn del 30% del total i que 
així va succeir al llarg de 2020. El 20% restant de les 
demandes de lloguer són demandes de superfícies a 
partir dels 1.001 m² en endavant.

Per zones, les demandes de lloguer concentren els 
majors volums al Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès 
Oriental i Vallès Occidental, per la seva proximitat a 
la ciutat Comtal i a la seva Àrea Metropolitana.

OFERTA
A tancament del 2S 2019, la disponibilitat de naus en 
lloguer ha registrat un lleu increment del 10%. L’estoc 
disponible manté un nivell estable, seguint la mateixa 
tendència que en els anys precedents. Les zones en 
les quals majoritàriament es concentra l’oferta de naus 
en lloguer són, de manera habitual, les més pròximes 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la seva àmplia 
xarxa de comunicacions per carretera, marítimes i aè-
ries. En aquest sentit ens referim al Barcelonès, Baix 
Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Els temps 

de comercialització de les naus en lloguer solen oscil·lar 
entre els 6 mesos i 1 any, depenent de les característiques 
de la nau, el seu estat, la seva ubicació, etc. Influïts pel bon 
moment del sector immologístic, els demandants de naus 
en lloguer són més exigents i els promotors continuen en-
focant els nous projectes a precisament al sector logístic.

PREUS
Els preus de les naus industrials a lloguer s’han mantingut 
estables al llarg de 2020, en línia amb la tendència dels 5 
exercicis anteriors a pesar, fins i tot, de les repercussions 
en el mercat derivades de la pandèmia. Els asking prices i 
els preus de tancament no han registrat gaps destacables 
més enllà d’ajustos habituals en operacions puntuals.

El període març-maig va modificar la manera d’atendre 
i assessorar les empreses que es trobaven en procés 
de cerca de nous espais industrials. Les operacions que 
es van veure pausades es van reprendre amb normali-
tat com al mercat va reprendre la seva activitat. Si bé tal 
com es recull en aquest informe la tònica general ha estat 
d’equilibri en les rendes al llarg de tot el 2020, durant el 
període de confinament sí que es van produir casos pun-
tuals en els quals els arrendataris es van veure obligats a 
sol·licitar una renegociació temporal, ajornament i fins i tot 
condonació de la renda per a poder continuar amb la seva 
activitat empresarial.

 
RENDES PER COMARQUES DE NAUS INDUSTRIALS

2.on sem. 2020 (€/m²/mes)

Renda 
Mitja  

Renda 
Màxima

Variació
interanual

Alt Penedès 2,5 3,5 2,8

Anoia 2,3 3,1 3,5

Bages 2,2 3,1 3,4

Baix Llobregat 3,7 5,5 8,0

Barcelonès 5,0 7,8 6,3

Garraf 2,8 4,2 2,3

Maresme 3,5 4,5 2,2

Osona 1,9 3,4 1,7

Vallès Occidental 3,6 5,0 5,6

Vallès Oriental 3,2 4,8 7,1

Camp de Tarragona 2,0 3,6 3,3

Font: Forcadell
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RENDES MÍNIMES I MÀXIMES DE NAUS INDUSTRIALS 2.on semestre 2020

ZONA MUNICIPI NAUS EN LLOGUER 
(€/m²/mes)

Mínim Màxim

A Preus mitjans zona 3,18 5,68
A - 1 Gavà 3,04 5,23

Prat de Llobregat, El 3,07 5,21

Sant Boi de Llobregat 3,08 5,17

Viladecans 3,01 5,13

A - 2 Cornellà de Llobregat 3,19 6,12

Esplugues de Llobregat 2,90 5,29

Hospitalet de Llobregat, L' 3,41 7,15

Sant Joan Despí 3,16 5,12

Sant Just Desvern 3,03 5,25

A - 3 Badalona 3,55 7,11

Barcelona 3,99 7,82

Montgat 2,92 4,38

Sant Adrià de Besòs 3,23 5,62

Sta. Coloma de Gramanet 2,89 4,95

B Preus mitjans zona 2,56 4,51
B - 1 Molins de Rei 2,77 5,07

Pallejà 2,51 4,52

Papiol, El 2,48 4,39

Sant Feliu de Llobregat 2,80 5,12

B - 2 Barberà del Vallès 2,81 5,17

Cerdanyola 2,51 4,43

Llagosta, La 2,49 4,33

Mollet del Vallès 2,61 4,43

Montcada i Reixac 2,81 5,03

Ripollet 2,67 4,69

B - 3 Castellbisbal 2,48 4,37

Rubí 2,71 4,31

Sant Andreu de la Barca 2,51 4,52

Sant Cugat del Vallès 2,95 4,90

B - 4 Lliçà de Munt 2,28 4,02

Lliçà de Vall 2,38 4,12

Palau de Plegamans 2,44 4,21

Parets del Vallès 2,51 4,45

Polinyà del Vallès 2,53 4,32

Sta. Perpètua de Mogoda 2,52 4,55

B - 5 Caldes de Montbui 2,07 3,80

ZONA MUNICIPI NAUS EN LLOGUER 
(€/m²/mes)

Mínim Màxim

C
C - 1

C - 2

C - 3

C - 4

D
D - 1

D - 2

E
E - 1

Font: Forcadell Font: Forcadell
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Preus mitjans zona 2,32 3,84
Cervelló 2,23 3,97

Sant Vicenç dels Horts 2,43 3,99

Sta. Coloma de Cervelló 2,21 3,58

Vallirana 1,86 3,15

Abrera 2,39 3,85

Esparreguera 2,07 3,49

Martorell 2,42 3,97

Olesa de Monserrat 1,98 3,32

Sant Esteve Sesrovires 2,23 3,66

Castellar del Vallès 2,27 3,52

Sabadell 2,67 4,37

Sant Quirze del Vallès 2,56 4,28

Terrassa 2,70 4,48

Viladecavalls 2,27 3,68

Martorelles 2,41 3,89

Montmeló 2,34 4,08

Montornès 2,36 4,04

Preus mitjans zona 2,28 3,88
Canovelles 2,10 3,70

Franqueses del Vallès, Les 2,36 4,02

Garriga, La 2,03 3,31

Granollers 2,68 4,30

La Roca 2,41 4,17

Mataró 2,69 4,65

Cardedeu 2,10 3,52

Sant Celoni 2,07 3,43

Llinars del Vallès 2,05 3,79

Preus mitjans zona 2,17 3,62
Igualada 2,01 3,52

Manresa 1,78 3,43

Sant Fruitós del Bages 1,76 3,21

Sitges 2,66 4,36

Sta. Margarida i els Monjos 2,01 3,13

Vic 2,09 3,38

Vilafranca del Penedès 2,45 3,79

Vilanova i la Geltrú 2,60 4,13
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DEMANDA DE VENDA
La demanda de naus industrials en venda, de la mateixa 
manera que en la modalitat de lloguer, ha vist alterat 
el seu desenvolupament habitual com a conseqüència 
de l’inici de la pandèmia a mitjans de març. Des de lla-
vors i fins a maig de 2020 la cerca de naus en venda 
per part de les empreses es va veure alentida encara 
que la demanda acumulada durant aquell període va ser 
satisfeta després de la reactivació del mercat al juny. 
Amb una perspectiva anual, el volum de demanda de 
naus en venda s’ha mantingut sense alteracions per 
l’autoregulació del mercat. Si bé les demandes de ven-
da registrades durant els 3 mesos de confinament van 
ser un 30% inferiors respecte al mateix període de l’any 
anterior, a tancament d’any van tornar a incrementar fins 
a equiparar-se amb els volums de 2019, suposant un 
lleu 2,9% més.

Analitzant per superfícies, es manté estable el volum de 
demandes en tots els trams. El 90% de les peticions de 
compra de naus industrials aconsegueix fins als 2.500 
m², sent les més sol·licitades cada any (entre el 35% i 
40% de la forqueta) les de fins a 500 m². La demanda 
de naus en venda de més de 5.000 m² ha estat pràcti-
cament testimonial en totes dues modalitats de comer-
cialització, pel fet que són superfícies més sol·licitades 
en l’àmbit logístic.

OFERTA
L’estoc de naus industrials en venda en el seu total 
anual de 2020 ha estat inferior respecte al volum de 
l’any anterior. Si s’analitza per comarques, la màxima 
disponibilitat de naus en venda s’ha situat de forma 
regular al llarg dels últims exercicis al Baix Llobregat, 
al Vallès Oriental i al Vallès Occidental, concentrant 
aproximadament el 80% dels m² disponibles. El Bar-
celonès, per part seva, ha disposat de menys oferta 
(10%) per l’elevada ocupació i l’escassa rotació de 
les empreses allí instal·lades, que volen conservar la 
privilegiada ubicació pròxima a la ciutat Comtal, així 
com amb la magnífica xarxa de comunicacions terres-
tres, marítimes i aèries que disposa. Cal recordar que 
part d’aquest estoc que roman sense comercialitzar 
és un romanent de naus obsoletes que a pesar que es 
troben situades en emplaçaments pròxims a Barcelo-
na -per tant, molt interessants per a la demanda-, no 
tenen actualitzades les seves instal·lacions d’acord 
amb els requeriments que exigeix l’actual normativa 
(prevenció contra incendis, altura, etc.).

PREUS
El comportament dels preus de les naus en venda ha 
estat de total estabilitat en el conjunt de 2020 tal com 
ha vingut succeint en els últims anys en el mercat in-
dustrial. Aquest fet constata la seva bona salut, que ha 
superat de forma plenament satisfactòria els efectes de 
la pandèmia malgrat haver registrat un alentiment del 
ritme habitual del mercat. El preu mitjà del m² de naus 
industrials en venda s’ha situat en el conjunt de 2020 
en els 636,7€, la qual cosa suposa una lleu variació 
del 0,67% respecte a la mitjana aconseguida en 2019 
(632,5€/m²). Les comarques amb el preu més elevat 
han continuat sent el Barcelonès, el Baix Llobregat i 
el Maresme. En canvi, les zones en les quals el preu 
registrat ha estat menor han estat el Camp de Tarrago-
na, Osona, Anoia i Bages. La irrupció i evolució de la 
pandèmia no ha propiciat canvis destacables en el des-
envolupament del mercat pel que, encara que mai res 
és segur, les previsions per a 2021 deixen entreveure 
la mateixa tendència d’estabilitat.

Industrial-logístic · Segon semestre 2020

 
PREUS DE VENDA PER COMARQUES DE NAUS INDUSTRIALS

2.on sem. 2020 (€/m²)

Preu 
Mitjà  

Preu 
Màxim

Variació
interanual

Alt Penedès 541 640 3,5

Anoia 495 606 1,7

Bages 497 643 2,1

Baix Llobregat 700 1.025 1,6

Barcelonès 844 1.326 3,9

Garraf 618 734 3,1

Maresme 734 885 1,4

Osona 438 676 2,4

Vallès Occidental 665 911 3,3

Vallès Oriental 600 881 3,0

Camp de Tarragona 438 600 1,2

Font: Forcadell
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PREUS DE VENDA  MÍNIMS I MÀXIMS DE NAUS INDUSTRIALS 2.on semestre 2020

ZONA MUNICIPI NAUS EN VENDA 
(€/m²)

Mínim Màxim

A Preus mitjans zona
A - 1 Gavà

Prat de Llobregat, El 

Sant Boi de Llobregat

Viladecans

A - 2 Cornellà de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Hospitalet de Llobregat, L’

Sant Joan Despí

Sant Just Desvern

A - 3 Badalona

Barcelona

Montgat

Sant Adrià de Besòs

Sta. Coloma de Gramanet

B Preus mitjans zona
B - 1 Molins de Rei

Pallejà

Papiol, El

Sant Feliu de Llobregat

B - 2 Barberà del Vallès 

Cerdanyola

Llagosta, La

Mollet del Vallès

Montcada i Reixac

Ripollet

B - 3 Castellbisbal

Rubí

Sant Andreu de la Barca

Sant Cugat del Vallès

B - 4 Lliçà de Munt

Lliçà de Vall

Palau de Plegamans

Parets del Vallès

Polinyà del Vallès

Sta. Perpètua de Mogoda

B - 5 Caldes de Montbui

ZONA MUNICIPI NAUS EN VENDA 
(€/m²)

Mínim Màxim

C Preus mitjans zona
C - 1 Cervelló

Sant Vicenç dels Horts

Sta. Coloma de Cervelló

Vallirana

C - 2 Abrera

Esparreguera

Martorell

Olesa de Monserrat

Sant Esteve Sesrovires

C - 3 Castellar del Vallès

Sabadell

Sant Quirze del Vallès

Terrassa

Viladecavalls

C - 4 Martorelles

Montmeló

Montornès

D Preus mitjans zona
D - 1 Canovelles

Franqueses del Vallès, Les

Garriga, La

Granollers

La Roca

Mataró

D - 2 Cardedeu

Sant Celoni

Llinars del Vallès

E Preus mitjans zona
E - 1 Igualada

Manresa

Sant Fruitós del Bages

Sitges

Sta. Margarida i els Monjos

Vic

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú
Font: Forcadell Font: Forcadell
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607 1.046
603 998

602 1.002

602 1.042

582 1.010

613 1.076

605 995

638 1.202

603 1.017

605 1.015

648 1.143

680 1.333

565 943

600 970

555 900

507 804
541 847

522 818

510 801

549 849

525 856

517 813

495 801

496 797

552 871

528 828

499 797

490 791

499 800

535 866

464 751

473 752

478 761

504 776

504 789

507 801

461 728

478 714
473 725

482 735

466 659

411 582

479 709

466 657

490 729

441 639

460 672

471 652

546 843

522 802

529 803

448 665

465 679

489 814

492 770

458 726
437 661

453 688

412 647

523 896

485 720

547 937

416 659

411 644

438 685

431 643
395 592

402 597

390 579

501 738

387 586

433 670

462 678

479 707
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SOLARS
Les demandes registrades en el mercat de solars 2020 
ha seguit el mateix comportament que en els exercicis 
anteriors, enfocades la majoria d’elles al desenvolupa-
ment de projectes logístics. Aquest escenari ha continuat 
atraient l’interès inversor per a dur a terme el desenvo-
lupament de petits magatzems situats en les proximitats 
dels nuclis urbans. Tot amb l’objectiu de facilitar i agilitar 
la distribució de les compres del sector e-commerce, que 
ha seguit a l’alça i que es proposa lliuraments cada vega-
da més immediates. Amb la pandèmia aquesta tendència 
no ha fet més que sortir enfortida i es preveu que segueixi 
la mateixa línia al llarg del pròxim exercici.

Els preus dels solars industrials al 2020 no han registrat 
oscil·lacions significatives, sinó que han mostrat una li-
nealitat d’acord amb el comportament dels anys an-
teriors. El preu mitjà dels solars en 2020 s’ha situat en 
els 223,5€, la qual cosa representa una petita variació a 

l’alça del 2,29% respecte a la mitjana de 2019, que va ser 
de 218,5€. El Barcelonès, amb una mitjana de 338€/m² 
és la comarca amb el sòl més car mentre que el Camp 
de Tarragona amb 86€/m² ha estat la més econòmica de 
les estudiades en aquest informe. Igual que en el mercat 
de naus industrials en venda i lloguer, es preveu que els 
preus de solars tampoc registrin alteracions destacables. 

LOGÍSTICA
El mercat logístic a Catalunya ha aconseguit tancament 
de 2020 una contractació de 423.921 m², resultat que ha 
suposat un descens del 28% respecte 2019 (589.924 
m²), sent alhora el resultat més baix registrat des de 
2014. Aquestes xifres mostren com la pandèmia ha im-
pactat en el desenvolupament del mercat, al que se li ha 
d’afegir l’escassetat d’estoc de naus modernes situades 
prop de Barcelona i així comprendre les 2 causes princi-

pals que han condicionat el take up final d’aquest exerci-
ci. Si s’analitza per semestres, la variació del 1S 2019 vs 
1S 2020 indica un descens del -40% interanual, mentre 
que si es compara directament el Q2 de tots dos anys, 
el descens se situa en el -18%. En tots dos exercicis el 
Q2 ha estat el trimestre amb menys contractació del seu 
respectiu any i en 2020 el volum aconseguit va ser de 
només 88.453 m². Quant a la comparativa interanual del 
2S de tots dos anys la caiguda no ha estat tan pronuncia-
da com la de la primera meitat de l’any i s’ha situat en un 
-11,8%, aconseguint de juliol a desembre un take up de 
226.539 m². La reactivació del mercat a partir de juny es 
pot apreciar clarament en les xifres analitzades observant 
un increment del 14,7% del 2S 2020 respecte al 1S 2020.

En l’acumulat de 2020, la 2a Corona ha concentrat el 
major volum d’operacions (46%) tal com va succeir en 
l’exercici anterior, si bé en 2019 el percentatge va ser 
lleument superior (61%). En comparació amb 2020, el 
mercat de naus d’obra nova o ‘clau en mà’, va registrar 
en 2019 més operacions i m² comercialitzats.

El immologístic ha estat el sector que no solament ha re-
sistit millor les inclemències de la pandèmia sinó que ha 
sortit enfortit d’ella a causa de l’exponencial creixement del 
comerç electrònic des dels mesos de confinament. Des 
de llavors i fins ara el volum de persones que compren 
per internet ha augmentat notablement i les empreses a 
més han apostat per reduir encara més els terminis de lliu-
rament, per la qual cosa les plataformes logístiques i els 
magatzems urbans han estat espais altament demandats.

INVERSIÓ
En 2020 el mercat d’inversió en el immologístic també s’ha 
vist afectat pel fre de l’activitat com a conseqüència de la 
pandèmia. A nivell Estatal, en el conjunt de l’exercici s’ha 
registrat una inversió d’un 45% menys respecte al volum 
aconseguit en 2019. L’e-commerce ha estat un any més el 
principal motor de dinamització del sector logístic malgrat 
la incertesa generalitzada derivada de la crisi sanitària, so-
cial i econòmica que ha aconseguit tots els sectors.
El gran increment del volum de les compres via online, 
més si cap des del període de confinament ha fet que 
l’interès dels fons d’inversió en actius logístics no sols 
s’hagi mantingut alt sinó que hagi continuat incremen-
tant a causa de les perspectives de creixement pel push 
del comerç electrònic.
L’absorció de projectes d’obra nova en el mercat, així 
com els ‘clau en mà’, juntament amb unes rendes que 
pràcticament no han variat respecte a l’exercici 2019, ha 
mantingut l’interès dels inversors molt elevat a causa del 
gran atractiu d’aquests actius. Quant a les rendibilitats, 
aquestes han registrat lleus ajustos tant a Madrid com a 
Barcelona, situant-se entorn del 4,5%. En algunes ubi-
cacions més pròximes a la capital catalana s’han situat 
al voltant del 5,5%.

PREUS DE VENDA PER COMARQUES DE SOLARS
2.on sem. 2020 (€/m²)

Preu 
Mitjà  

Preu 
Màxim

Variació
interanual

Alt Penedès 112 197 5,1
Anoia 104 185 5,2
Bages 90 172 1,2
Baix Llobregat 232 416 1,4
Barcelonès 338 501 0,9
Garraf 187 276 0,9

Maresme 244 336 1,3

Osona 89 188 2,4

Vallès Occidental 208 335 3,8

Vallès Oriental 198 285 5,8

Camp de Tarragona 86 142 3,8

Font: Forcadell
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PREUS DE VENDA MÍNIMS I MÀXIMS DE SOLARS INDUSTRIALS 2.on semestre 2020

ZONA MUNICIPI SOLARS EN VENDA 
(€/m²)

Mínim Màxim

A Preus mitjans zona
A - 1 Gavà

Prat de Llobregat, El 

Sant Boi de Llobregat

Viladecans

A - 2 Cornellà de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Hospitalet de Llobregat, L’

Sant Joan Despí

Sant Just Desvern

A - 3 Badalona

Barcelona

Montgat

Sant Adrià de Besòs

Sta. Coloma de Gramanet

B Preus mitjans zona
B - 1 Molins de Rei

Pallejà

Papiol, El

Sant Feliu de Llobregat

B - 2 Barberà del Vallès 

Cerdanyola

Llagosta, La

Mollet del Vallès

Montcada i Reixac

Ripollet

B - 3 Castellbisbal

Rubí

Sant Andreu de la Barca

Sant Cugat del Vallès

B - 4 Lliçà de Munt

Lliçà de Vall

Palau de Plegamans

Parets del Vallès

Polinyà del Vallès

Sta. Perpètua de Mogoda

B - 5 Caldes de Montbui

ZONA MUNICIPI SOLARS EN VENDA 
(€/m²)

Mínim Màxim

C Preus mitjans zona
C - 1 Cervelló

Sant Vicenç dels Horts

Sta. Coloma de Cervelló

Vallirana

C - 2 Abrera

Esparreguera

Martorell

Olesa de Monserrat

Sant Esteve Sesrovires

C - 3 Castellar del Vallès

Sabadell

Sant Quirze del Vallès

Terrassa

Viladecavalls

C - 4 Martorelles

Montmeló

Montornès

D Preus mitjans zona
D - 1 Canovelles

Franqueses del Vallès, Les

Garriga, La

Granollers

La Roca

Mataró

D - 2 Cardedeu

Sant Celoni

Llinars del Vallès

E Preus mitjans zona
E - 1 Igualada

Manresa

Sant Fruitós del Bages

Sitges

Sta. Margarida i els Monjos

Vic

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Font: Forcadell Font: Forcadell

Industrial-logístic · Segon semestre 2020

260 444
212 393

220 423

222 415

225 416

252 477

244 458

319 518

258 451

260 444

306 478

389 579

229 373

269 404

241 383

167 280
206 325

188 299

177 287

207 325

186 304

172 287

157 277

160 265

187 304

179 292

158 279

153 253

160 266

169 316

133 245

142 249

151 263

162 274

161 274

163 272

134 231

146 248
145 254

153 264

148 238

117 187

143 247

131 241

150 245

132 219

140 236

148 218

170 319

169 294

169 294

129 231

134 239

150 249

148 248

133 255
122 250

127 250

111 189

151 298

129 295

187 318

120 235

126 217

122 239

130 206
121 189

127 199

118 194

165 243

109 187

121 195

133 218

146 226
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LOCALS COMERCIALS. Segon semestre 2020

DEMANDA 
El sector del retail va iniciar un 2020 immers en una 
profunda transformació, induïda pels canvis en els hà-
bits de consum, amb el comerç electrònic com a teló 
de fons i l’experiència del client com a principal pro-
tagonista. L’arribada de la Covid-19 i les restriccions 
derivades de la pandèmia han provocat en el sector un 
parèntesi en el seu ritme d’activitat, el qual es preveu 
que remunti a principis del 2022 quan s’aconsegueixi 
un nivell òptim d’immunitat de ramat i, amb això, una 
relaxació de les restriccions. Les normatives i pautes 
socials imposades per la crisi sanitària estan condi-
cionant el model de comerç, la seva interacció amb el 
client, així com amb l’estructura i condicionament dels 
espais comercials, afegint amb això més velocitat i 
nous criteris a la transformació del retail.
La demanda de locals comercials de lloguer en 2S 
2020 registra una clara recuperació respecte al pri-
mer semestre de l’any, la qual arriba a nivells iguals 
i fins i tot superiors a períodes prepandemia. L’anàlisi 
per sectors d’activitat mostra una reculada de la de-
manda per a Restauració (27% en 2S 2020 vs 44% en 
2S 2019) i guanyen major pes les demandes tant de 
Serveis (33%) com d’Alimentació (22%). Precisament 
aquest últim sector ha estat dels pocs que ha pogut 
mantenir la seva activitat malgrat la Covid-19, la qual 
cosa li ha permès posicionar-se com a demanda ac-
tiva per a ampliar, reubicar o fins i tot executar plans 
d’expansió previstos. En l’àmbit dels Serveis, els locals 
comercials han rebut durant l’exercici 2020 una major 
entrada de companyies de serveis que fins al moment 
operaven en oficines, però amb l’obertura de disponibi-
litat ben situada a peu de carrer han optat per implantar 
la seva activitat a l’abast del client. La Restauració con-
tinua mantenint una important quota de demanda de 
locals però queda majoritàriament en mans dels grans 
grups amb suficient capacitat financera per a afrontar 
la normativa horària de la pandèmia, i que aprofiten la 
disponibilitat d’espais en zones cèntriques de la ciutat 
per a noves obertures. El petit i mitjà restaurador es 
veu greument afectat per les restriccions i l’absència 
de turisme. L’anàlisi de la demanda de lloguer per su-
perfícies mostra també un canvi de tendència. El segon 
semestre de 2020, així com va succeir en el primer, és 
un període pràcticament inactiu quant a demanda de 
compra per a usuari final. La demanda d’adquisició, 

Locals comercials · Segon semestre 2020

PREUS EN PRIME
La pandèmia ha interromput l’estabilitat de preus de llo-
guer en locals comercials en zones Prime de Barcelo-
na, instal·lada en el sector durant el 2019 després de 
registrar increments continuats des de l’any 2013. El 
segon semestre del 2020 registra una caiguda mitjana 
del -7% en les 6 zones analitzades, sent av. Diagonal 
l’eix amb un descens més acusat de gairebé el -11% 
semestral, i Passeig de Gràcia en l’altre extrem amb tan 
sols un -2,62% de reculada respecte al primer semestre 
de 2020. L’estabilitat en les rendes, que ha durat tan 
sols un any, ha donat pas a una reculada en els preus 
fruit de l’acció de molts propietaris que han optat per 
ajustar les rendes amb la finalitat de facilitar el tanca-
ment d’operacions. En el cas de les grans tenidors i fons 
d’inversió, també s’han observat altres formats alterna-
tius en els processos de negociació com a carències, 
bonificacions o rendes variables. 
La corresponsabilitat entre inquilí i propietari ha fomen-
tat no sols l’ajust de rendes sinó també la implantació de 
fórmules addicionals, àgils i adaptables als ritmes de la 
pandèmia i a la normativa derivada.

RENDES PRIME  LLOGUER LOCALS  
COMERCIALS BARCELONA

2n semestre de 2020 (€/m²/mes)

Renda 
Mitjana

Renda 
Màxima

Variació 
Anual

1ª Línea Alt Nivell Pg. de Gràcia 223,0 299,0 -2,62%

1ª Línea  Mitxa
Av. Diagonal 58,3 83,5 -10,70%

Rambla Catalunya 81,2 108,2 -9,98%

1ª Línea Molt
 transitada

Av. portal de 
l’Àngel 257,3 353,0 8,75%

Pelai 133,0 178,6 -6,01%

La Rambla 118,0 152,7 -7,09%
Font: Forcadell

per tant, ha quedat en mans de l’inversor, i entre ells 
en la seva majoria fons i inversors institucionals.
En la demanda de compra, encara que el perfil majori-
tari és indubtablement l’inversor, continua registrant-se 
un increment d’usuaris finals interessats a comprar el 
local en el qual situar el seu negoci, tendència regis-
trada en l’últim semestre especialment en Gimnasos i 
petites clíniques mèdiques i estètiques.


