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Destaquem...

29%
Variació semestral de  

la contractació d’ oficines

16%
Variació interanual de les rendes míni-

mes del lloguer de naus industrials

9,0% 
Variació interanual del lloguer de 

locals a 2a línia comercial

La finalitat del present informe de conjuntura im-
mobiliària no residencial radica a conèixer les ca-
racterístiques d’aquest mercat, no sols en l’evolució 
dels preus, sinó també analitzant les dimensions dels 
mercats d’oficines, naus industrials i locals comercials 
i la influència que estan tenint sobre ells la conjuntura 
econòmica que ens envolta.

L’Informe ofereix diverses 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.
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PREUs DE VEnDA D’ oficinEs A BARcELonA
2n semestre de 2021 (€/m2 construït)

Zona Preu Mitjà Var. Semestral (%)
Zona Prime 6.750 8,87

Districte de Negocis 3.900 5,41
Zona Centre 2.750 3,77

Nous districtes 
de negocis 3.500 9,38

Perifèria 1.700 3,03
Barcelona 3.720 0,06

Font: Forcadell

Oficines · Segon semestre 2021

CONTRACTACIÓ
El mercat d’Oficines de Barcelona ha mantingut un exer-
cici 2021 actiu, la qual cosa situa al sector en un context 
de recuperació sòlida i dinàmica. La tendència iniciada 
a la primera meitat de l’exercici s’ha reafirmat al 2n se-
mestre i el mercat ha tancat amb una contractació se-
mestral de 184.935 m², una xifra un 29% superior a la 
registrada en el semestre anterior. En el cas d’oficines, 
la pandèmia no només va frenar l’activitat en sec, igual 
que va succeir en tots els àmbits econòmics i empre-
sarials a nivell global, sinó que va posar a més sobre 
la taula l’acceleració d’un canvi de paradigma en els 
entorns laborals, amb el teletreball com a epicentre de 
la transformació. No obstant això, el que semblava que 
podia ser un canvi que afectaria la dinàmica del sector, 
aquest no s’ha reafirmat i les corporacions s’han man-
tingut en gran mesura cautes en la presa de decisions.

Malgrat el bon ritme que porta el sector, la contractació 
total del 2021 no ha superat encara les xifres prepan-
dèmiques. L’exercici ha sumat un total de 328.485 m², 
una quantitat encara una mica allunyada de la registra-
da en el total de 2019 (395.000 m²) i fins i tot la del 2018 
(370.000 m²). No obstant això, ha estat durant aquest 
exercici, i per primera vegada en molt de temps, que la 
capital catalana ha arribat a superar a Madrid en metres 
quadrats contractats, una dada relativa però molt reve-
ladora sobre la bona situació del sector en la zona.

Barcelona en si mateixa juntament amb el projecte urba-
nístic del 22@ han configurat la fórmula de l’èxit de la ca-
pital catalana. Mentre el districte 22@ es consolida com a 
districte tecnològic, la ciutat es diversifica en oferta tant en 
qualitat i característiques, com en ubicacions. Actualment 
la demanda està trobant ubicacions alternatives al districte 
tecnològic gràcies a que altres zones de Barcelona estan 
oferint també una oferta de nova construcció o rehabilita-
da. Una oferta pensada per a aquelles empreses amb uns 
marcats requisits corporatius pel que fa a les seves seus 
empresarials, de les quals esperen que els aporti bona 
imatge i benestar per a les seves plantilles, i amb una clara 
prioritat per una ubicació cèntrica dins de la capital. 

DISPONIBILITAT
En el 2n semestre del 2021 la disponibilitat s’ha situat 
en un 9% (mig punt percentual per sobre del registrat 
en el semestre anterior). La demanda ha mostrat estar 
buscant un model d’oficines alternatiu al tradicional, on 
convergeixin l’optimització dels espais, el teletreball i la 
reducció de costos com a factors clau per decidir. Les 

operacions, no obstant això, han estat en gran manera 
per a espais de dimensions inferiors a les instal·lacions 
anteriors, la qual cosa ha deixat en el mercat un volum 
superior d’espai disponible respecta períodes anteriors.

PREUS
En el mercat d’oficines de Barcelona, en les seves dues 
modalitats, tant en la compravenda com en el lloguer, 
l’estabilitat dels preus ha marcat la totalitat de l’exercici. 
La tímida recuperació postpandèmia iniciada al llarg del 
1r semestre del 2021 no ha mantingut el mateix ritme i ha 
tancat un 2n semestre amb variacions en gairebé tots els 
casos del 0%. La contenció en els preus es mantindrà uns 
semestres més, la qual cosa fa percebre una recuperació 
gradual, amb la tranquil·litat de què es tracta d’un mercat 
que ha recuperat amb rapidesa un bon ritme d’activitat.

REnDEs DE LLoGUER D’ oficinEs A BARcELonA  
2n semestre de 2021 (€/m2/mes)

Zona Renda Mitja Renda Màxima

Zona Prime 21,5 30,0
Districte de Negocis 19,0 23,5

Zona Centre 14,0 20,0
Nous districtes 

de negocis 19,5 27,0

Perifèria 9,0 16,0
Barcelona 16,6 23,3

Distribució de la disponibilitat per zones

Zona Prime 8%

Zona centre 9%

Districte de negocis 4%

Perifèria 26%

nous Districtes
de negoci 53%
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DEMANDA DE COMPRA
El mercat immobiliari industrial català ha conservat 
l’estabilitat que l’ha acompanyat des de 2017, moment 
en el qual el sector va iniciar la recuperació després de 
la gran crisi financera iniciada el 2008. 

El mercat ha mostrat actitud de compra durant el 2021 
i ha registrat una demanda creixent d’adquisició, amb 
líquid disponible i amb major accés al crèdit; mentre 
que la falta de producte ha persistit al llarg del semes-
tre i s’ha convertit en el fre per al creixement i motiu 
principal del baix volum d’operacions formalitzades. 
La demanda de compra ha vingut impulsada principal-
ment per empreses consolidades, en la seva majoria 
Pimes nacionals i locals, assentades i sòlides en els 
seus sectors d’actuació, i amb un projecte postcovid 
clar i definit. En el mercat de compravenda la demanda 
de naus industrials superiors als 2.500 m² ha crescut 
6 punts percentuals respecte el semestre anterior i ha 
recuperat amb això el pes habitual en el global de la 
demanda de naus en venda. En quant als preus de 
venda, l’absència de producte ha pressionat els preus. 
Tant els preus mínims com els màxims han incremen-
tat, i han registrat una variació interanual del 16% i del 
15%, respectivament.

L’immologístic ha tornat a ser, un semestre més, el pro-
tagonista del sector amb 298.675 m² de take-up, una 
xifra molt elevada i que en el global del 2021 ha situat a 
Barcelona en xifres rècord no registrades anteriorment. 
En aquest segment, al qual es destina el poc sòl dis-
ponible, han estat protagonistes tant les naus de nova 
construcció, com els projectes “clau en mà”. S’espera 
que la forta demanda en logístic, sumada als increments 
dels costos de construcció i al preu del sòl, continuï 
pressionant una situació que podria acabar portant al 
sector industrial-logístic a escenaris no desitjats.

DEMANDA DE LLOGUER
Pel que fa al mercat de lloguer, l’absència de producte 
també s’ha manifestat al llarg del semestre. Al 2n se-
mestre del 2021 s’ha vist un mercat que ha continuat 
amb les bones dinàmiques postcovid iniciades en la se-
gona meitat del 2020, registrant un volum creixent de 
demanda i un nivell òptim d’operacions. Les naus in-
dustrials en lloguer han mostrat una bona absorció del 
producte bo, és a dir, aquell que es troba en bon estat, 
ben situat i a preu de mercat. Una realitat a la qual els 
propietaris estan reaccionant, actualitzant el producte 
obsolet per a la seva comercialització. La disminució 
de la disponibilitat i l’encariment de l’oferta renovada 

ha exercit una embranzida de les rendes mínimes, les 
quals han incrementat un 16% interanual respecte les 
rendes registrades a tancament del 2020. En relació a 
les rendes màximes, totes les zones han contingut els 
seus nivells respecte períodes anteriors, amb tan sols 
un increment del 5% interanual. 

La demanda ha incrementat respecte el mateix període 
de l’any anterior, però també respecte les xifres registra-
des en 2019, i aquesta s’ha concentrat en major volum en 
les naus industrials de menors dimensions (<1.000 m²). 
Pel que fa a ubicacions, els nuclis industrials de major 
atracció: Barcelonès, Baix Llobregat i la zona del Vallès 
han registrat tots ells un percentatge similar de demanda, 
entorn del 25% del total. La disponibilitat a les quatre pla-
ces, també en tots els casos molt superiors a la disponi-
ble en altres zones, s’ha caracteritzat en gran manera per 
immobles obsolets, fora de mercat per preu, o projectes 
nous en fase de desenvolupament i ja comptabilitzats en 
l’oferta disponible. Amb això, es confirma que durant el 
semestre l’oferta nova o actualitzada ha tingut una nota-
ble acceptació, deixant poc marge temporal a l’existència 
d’un estoc de naus de qualitat disponibles.

PREUS
El mercat immobiliari industrial-logístic, i concretament 
en la modalitat de lloguer, es troba en un bon moment de 
mercat. La demanda està activa i els propietaris estan in-
vertint en la renovació del parc industrial, un context que 
ha generat un nou increment en les rendes. L’estabilitat 
que ha marcat el sector en els últims anys queda reflec-
tida en una tendència suau però alcista de les rendes, 
que acumulen increments continuats des de 2017. Al 
2n semestre del 2021 han estat les rendes mínimes les 
que més han crescut, com és el cas de Barcelona, que 
ha aconseguit els 4,7 €/m²/mes (variació interanual del 
17%) o Martorell que ha tan- cat en 2,9€/m²/mes (varia-
ció interanual del 20%). Les rendes màximes han estat 
més estables i en el conjunt de les 69 poblacions estu-
diades, els augments no han superat un increment mitjà 
del 5% interanual.

L’estudi de rendes per comarques ha reflectit amb els 
preus, tal com és habitual, les zones de major concentra-
ció de demanda. El Barcelonès, Baix Llobregat i les dues 
zones del Vallès registren els preus més elevats, entre 
els 4 i els 6 €/m²/mes. A tancament de 2021 ha destacat 
l’increment del 29% interanual de la renda mitjana del Va-
llès Oriental, l’increment més alt d’aquesta edició.
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RENDES MÍNIMES I MÀXIMES DE NAUS INDUSTRIALS 2r semestre 2021

ZonA MUniciPi nAUs En LLoGUER 
(€/m²/mes)

Mínim Màxim

A Preus mitjans zona 3,72 5,95
A - 1 Gavà 3,55 5,47

Prat de Llobregat, El 3,62 5,49

Sant Boi de Llobregat 3,64 5,49

Viladecans 3,55 5,45

A - 2 Cornellà de Llobregat 3,76 6,49

Esplugues de Llobregat 3,42 5,58

Hospitalet de Llobregat, L' 3,97 7,57

Sant Joan Despí 3,67 5,32

Sant Just Desvern 3,59 5,47

A - 3 Badalona 4,19 7,43

Barcelona 4,76 8,30

Montgat 3,29 4,45

Sant Adrià de Besòs 3,86 5,79

Sta. Coloma de Gramanet 3,24 5,05

B Preus mitjans zona 2,99 4,67
B - 1 Molins de Rei 3,16 5,21

Pallejà 2,85 4,63

Papiol, El 2,84 4,52

Sant Feliu de Llobregat 3,19 5,29

B - 2 Barberà del Vallès 3,18 5,37

Cerdanyola 2,94 4,61

Llagosta, La 2,92 4,47

Mollet del Vallès 2,96 4,59

Montcada i Reixac 3,23 5,21

Ripollet 3,08 4,89

B - 3 Castellbisbal 2,88 4,53

Rubí 3,13 4,46

Sant Andreu de la Barca 3,01 4,66

Sant Cugat del Vallès 3,32 5,03

B - 4 Lliçà de Munt 2,62 4,17

Lliçà de Vall 2,72 4,23

Palau de Plegamans 2,81 4,34

Parets del Vallès 2,94 4,61

Polinyà del Vallès 3,03 4,51

Sta. Perpètua de Mogoda 3,06 4,75

B - 5 Caldes de Montbui 2,95 3,94

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 2,73 4,19
Cervelló 2,65 4,41

Sant Vicenç dels Horts 2,91 4,58

Sta. Coloma de Cervelló 2,63 3,72

Vallirana 2,22 3,28

Abrera 2,83 4,25

Esparreguera 2,47 3,81

Martorell 2,91 4,32

Olesa de Monserrat 2,38 3,58

Sant Esteve Sesrovires 2,68 4,13

Castellar del Vallès 2,72 3,87

Sabadell 3,10 5,02

Sant Quirze del Vallès 3,05 4,84

Terrassa 3,08 4,71

Viladecavalls 2,52 3,81

Martorelles 2,77 4,04

Montmeló 2,75 4,41

Montornès 2,75 4,37

Preus mitjans zona 2,59 4,00
Canovelles 2,42 3,83

Franqueses del Vallès, Les 2,69 4,14

Garriga, La 2,35 3,39

Granollers 3,07 4,45

La Roca 2,81 4,31

Mataró 2,97 4,82

Cardedeu 2,36 3,62

Sant Celoni 2,33 3,53

Llinars del Vallès 2,35 3,92

Preus mitjans zona 2,45 3,76
Igualada 2,28 3,67

Manresa 2,02 3,58

Sant Fruitós del Bages 1,98 3,32

Sitges 2,99 4,49

Sta. Margarida i els Monjos 2,26 3,27

Vic 2,37 3,52

Vilafranca del Penedès 2,78 3,94

Vilanova i la Geltrú 2,91 4,31
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PREUs DE VEnDA PER coMARQUEs  

DE nAUs inDUsTRiALs
2n semestre 2021 (€/m²)

Preu 
Mitjà  

Preu 
Màxim

Var.inte-
ranual (%)

Alt Penedès 618 707 15,3
Anoia 535 645 8,4
Bages 539 679 8,8
Baix Llobregat 802 1.251 15,9
Barcelonès 988 1.477 14,3
Garraf 682 790 11,3
Maresme 781 955 6,8
Osona 471 712 7,8
Vallès Occidental 737 1.026 11,5
Vallès Oriental 723 1.019 21,7
Camp de Tarragona 471 634 7,8

4

Preus acotats per percentils 0,10/0,90 
Font: Forcadell

 
REnDEs PER coMARQUEs  

DE nAUs inDUsTRiALs
2n semestre 2021 (€/m²/mes)

Renda 
Mitjana  

Renda 
Màxima

Variació
anual (%)

Alt Penedès 2,9 3,7 18,0

Anoia 2,62 3,4 15,4
Bages 2,6 3,4 17,6
Baix Llobregat 4,3 6,5 19,4
Barcelonès 6,0 8,5 22,6
Garraf 3,1 4,6 10,4
Maresme 4,0 4,8 13,4
Osona 2,0 3,6 8,7
Vallès Occidental 4,1 5,8 17,8
Vallès Oriental 4,0 5,5 29,4
Camp de Tarragona 2,2 3,9 13,3

Preus acotats per percentils 0,10/0,90 
Font: Forcadell

El mercat de compravenda de naus industrials ha acu-
sat en major mesura al 2n semestre del 2021 el desajust 
entre l’oferta i la demanda. Mentre la demanda s’ha 
mantingut activa la falta de naus disponibles ha limitat 
el volum de negoci.

L’elevada pressió compradora ha empès els preus a l’alça. 
A diferència de les rendes, en el cas de la compravenda, 
ha registrat en el 2n semestre del 2021 tant en els mínims, 
com en els màxims, amb increments del 16% i del 15% 

interanual (respecte el 2n semestre del 2020). L’alta de-
manda i la facilitat per a la venda ha deixat menys marge 
a la negociació.

L’estudi de preus per comarques ha situat el Barcelonès 
en la franja més elevada dels preus del 2n semestre del 
2021. El preu màxim de la zona i, per tant, el preu màxim 
del mercat català, ha aconseguit la xifra de 1.477 €/m²/
mes, que representa un 19% d’increment interanual res-
pecte al preu del 2020.

Evolució preus de lloguer per zones  
(€/m²/mes)

Evolució preus de venda per zones  
(€/m²/mes)

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Zona A – De 0 a 15 km de Barcelona, amb immillorables infraestructures i mitjans de comunicació. 
Zona B – De 15 a 25 Km de Barcelona, amb bones infraestructures i algun mitjà de transport.
Zona C - A més de 25 km de Barcelona.
Zona D - A més de 25 km al nord de l’àrea metropolitana de Barcelona.  
Zona E - A més de 25 km de Barcelona. Al límit amb l’àrea metropolitana.
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PREUS DE VENDA  MÍNIMES I MÀXIMES DE NAUS INDUSTRIALS 2n semestre 2021

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 557 800

C - 1 Cervelló 544 823

Sant Vicenç dels Horts 557 902

Sta. Coloma de Cervelló 524 723

Vallirana 481 645

C - 2 Abrera 552 781

Esparreguera 541 709

Martorell 569 788

Olesa de Monserrat 512 691

Sant Esteve Sesrovires 529 737

C - 3 Castellar del Vallès 537 701

Sabadell 649 1.025

Sant Quirze del Vallès 631 1.008

Terrassa 605 913

Viladecavalls 517 703

C - 4 Martorelles 559 731

Montmeló 578 873

Montornès 583 851

D Preus mitjans zona 529 814

D - 1 Canovelles 501 724

Franqueses del Vallès, Les 511 798

Garriga, La 479 723

Granollers 619 1.024

La Roca 571 816

Mataró 618 1.003

D - 2 Cardedeu 486 748

Sant Celoni 473 729

Llinars del Vallès 506 765

E Preus mitjans zona 487 746

E - 1 Igualada 451 696

Manresa 460 700

Sant Fruitós del Bages 428 681

Sitges 569 839

Sta. Margarida i els Monjos 432 693

Vic 498 777

Vilafranca del Penedès 521 781

Vilanova i la Geltrú 533 801
Font: Forcadell Font: Forcadell
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706 1.191
695 1.120

699 1.130

702 1.181

695 1.155

710 1.263

703 1.146

739 1.402

707 1.152

705 1.148

755 1.312

790 1.486

645 1.046

701 1.123

632 1.003

598 963
628 970

604 955

590 917

637 1.016

605 1.031

604 1.022

588 914

575 909

639 985

619 1.012

599 1.003

601 989

603 998

620 987

540 902

559 907

563 903

602 914

608 989

609 1.016

568 881
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SOLARS
L’absència de sòl industrial disponible ha provocat un 
fort increment dels preus en totes les zones. En el 2n 
semestre del 2021 la variació dels preus mínims ha 
arribat al 28% interanual, i els preus màxims al 16% si 
es comparen també amb els preus del 2n semestre del 
2020. L’absència de sòl finalista s’ha estès entre la 1a i 
la 2a Corona, on fins i tot zones com el Penedès estan 
ja patint la falta de sòl en els seus principals enclava-
ments industrials. A tancament del 2021, l’estudi per 
comarques situa precisament el Penedès en primer 
lloc en increment interanual de preus, amb un +65% 
de variació i un preu màxim final de 228 €/m². La forta 
competitivitat entre la demanda, protagonitzada prin-
cipalment per usuaris finalistes, inversors locals i fons 
d’inversió, està provocant que siguin aquests últims els 
únics capaços d’adquirir sòl, però a preus cada vegada 
més alts. Es preveu, per tant, que el sector industrial-
logístic enllaci períodes posteriors de preus elevats en 
totes les seves modalitats, fruit d’un sòl finalista cada 
vegada més escàs i més costós.

LOGÍSTICA
El mercat immologístic català tanca el segon semestre 
de l’any 2021 amb xifres marcadament positives en ter-
mes de contractació, sent aquestes de 298.675 m². Te-
nint en compte les xifres totals de l’any 2021, l’acumulat 
anual se situa en 810.736 m² contractats, la qual cosa 
representa un increment interanual del 91% en compa-
ració amb el 2020 (423.921 m² contractats).
Aquestes dades demostren la bona salut del sector lo-
gístic, el qual s’ha recuperat amb una xifra rècord de 
take-up a Barcelona, mai abans registrada. El logístic 

PREUs DE VEnDA PER coMARQUEs  
DE soLARs

2n semestre 2021 (€/m²)
Preu 
Mitjà  

Preu 
Màxim

Var. inte-
ranual (%)

Alt Penedès 176 228 65,3
Anoia 142 198 39,2
Bages 121 187 36,1
Baix Llobregat 307 505 36,1
Barcelonès 385 585 14,6
Garraf 212 285 14,3
Maresme 283 347 16,9
Osona 99 198 11,8
Vallès Occidental 290 376 44,8
Vallès Oriental 280 331 53,0
Camp de Tarragona 98 160 15,4

Preus acotats per percentils 0,10/0,90 
Font: Forcadell

Evolució preus de venda per zones  
(€/m²/mes)

ha sortit afavorit de la crisi sanitària gràcies a l’increment 
de l’e-commerce, el qual s’ha mantingut fort a causa de 
les exigències per part del consumidor cap a les empre-
ses que encara no disposaven d’aquest model de nego-
ci. Per tant, les plataformes logístiques han estat clau 
per al bon funcionament del sector.
L’anàlisi de superfície contractada situa a la 2a Corona a 
la zona estratègica on més metres quadrats s’han con-
tractat, concretament un 63%. En segon lloc, la 1a Co-
rona ha registrat el 31% de la contractació i, finalment, la 
3a Corona, que continua mostrant activitat encara que 
en menor mesura, amb un 3% de la superfície. Així ma-
teix, el protagonisme de les naus de nova construcció o 
claus en mà ha continuat estan present, mostrant una 
alta demanda d’estoc immobiliari industrial.
En quant als preus mitjans per zones, la comarca del 
Barcelonès se situa com la més cara, amb un preu mitjà 
d’entre els 5 fins als 8€/m²/mes i una variació interanual 
màxima del 14,29%. Les xifres més baixes es troben al 
Camp de Tarragona amb un preu mitjà d’entre 2,5 fins a 
3,75€/m²/mes.
INVERSIÓ
La gran liquiditat que hi ha al mercat, juntament amb 
el boom de l’e-commerce, ha augmentat considerable-
ment l’interès comprador en l’immologístic, principal-
ment per part dels fons i Socimis. Això al seu torn ha 
provocat un augment del preu del sòl que, al costat de 
l’increment del cost de construcció, ha reduït les ren- 
dibilitats a mínims, per al que ens tenia acostumats el 
sector. La conseqüència immediata ha estat l’augment 
dels asking rents principalment de les naus logístiques 
en fase de projecte i de construcció.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zona A – De 0 a 15 km de Barcelona, amb immillorables infraestructures i mitjans de comunicació. 
Zona B – De 15 a 25 Km de Barcelona, amb bones infraestructures i algun mitjà de transport.
Zona C - A més de 25 km de Barcelona.
Zona D - A més de 25 km al nord de l’àrea metropolitana de Barcelona.  
Zona E - A més de 25 km de Barcelona. Al límit amb l’àrea metropolitana.
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PREUS DE VENDA MÍNIMES I MÀXIMES DE SOLARS INDUSTRIALS 2n semestre 2021

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
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326 514
275 458

286 492

284 476

291 481

319 551

303 531

401 609

321 524

324 513

387 553

481 668

271 433

324 468

291 441

217 327
262 371

236 339

225 324

268 371

247 370

227 341

202 317

208 304

243 351

239 343

209 324

201 301

210 314

219 367

172 287

186 294

197 301

209 310

214 320

217 350

175 259

190 294
196 297

201 312

187 269

151 213

187 291

171 288

196 298

168 264

194 290

192 251

223 376

221 357

219 346

161 272

175 283

197 296

198 296

165 285
152 289

160 301

136 212

189 331

162 327

225 342

151 261

157 235

155 263

162 238
151 217

159 231

146 224

203 282

135 216

150 225

168 251

181 261
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LocALs coMERciALs. segon semestre 2021 

OFERTA I DEMANDA 
Al llarg de la segona meitat del 2021 ha predominat al 
sector de locals comercials una actitud positiva, orienta-
da a la recuperació. Si bé la demanda no ha aconseguit 
encara els nivells propis del sector habituals en prepan-
dèmia, aquesta ha estat activa i ha encadenat dos se-
mestres consecutius de creixement, en tots dos casos 
amb increments interanuals positius. Durant la primera 
meitat del 2020 tots els sectors d’activitat, especialment 
el Comerç i la Restauració, van veure frenada la seva 
activitat de manera dràstica. Els confinaments van de-
rivar en una inactivitat global del consum, la qual cosa 
va precipitar al mercat de locals comercials a mínims 
històrics de demanda. Només aquelles activitats via-
bles durant la pandèmia i aquells negocis que van po-
der afrontar la situació, van mantenir activa la demanda 
de locals comercials, els quals en la seva majoria eren 
comerços ja existents però amb necessitat de reduir su-
perfície comercial per a contenir els costos. Al llarg de 
l’exercici, la demanda nova ha tornat a guanyar presèn-
cia enfront de la demanda de reposició. Aquells sectors 
d’activitat menys afectats per les restriccions aplicades 
durant la crisi sanitària han liderat aquesta demanda en 
el 2S del 2021, en la seva majoria de l’àmbit dels Ser-
veis. Aquestes dades accentuen la tendència iniciada 
el 2019, moment en què l’oferta de Serveis a peu de 
carrer va començar a guanyar terreny a activitats més 
habituals en l’oferta comercial de la capital catalana, 
com és la Restauració. En aquest segment, el sector 
ha detectat una clara reactivació de l’activitat, centrada 
majorment en grans cadenes de restaurants que han 
decidit reprendre els seus plans d’expansió una vegada 
superats els moments més durs de la pandèmia.

Desajustaments entre l’oferta i la demanda
Els canvis en la demanda, alguns d’ells fruit de nous 
patrons de consum de la societat, i altres conseqüència 
d’una pandèmia, juntament amb el tancament massiu 
d’un gran nombre de comerços, han provocat un nota-
ble desajust entre oferta i demanda. Ha estat durant el 
2S del 2021 quan més s’ha evidenciat la situació, sent 
un període en el qual ha regnat la sobreoferta de locals, 
principalment traspassos d’establiment de Restauració. 
Una oferta que res s’ajusta a la demanda, la qual ve ori-
ginada per altres sectors d’activitat més actius. Durant el 
2021 ha tingut lloc també el tancament massiu de seus 
bancàries, fruit en aquest cas d’un canvi del model de 
negoci i que res va tenir a veure amb la pandèmia. En 
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REnDEs PRiME  LLoGUER LocALs  
coMERciALs BARcELonA

2r semestre de 2021 (€/m²/mes)

Renda 
Mitja

Renda 
Màxima

Var. Semes-
tral (%)

1ª Línia Alt Nivell Pg. de Gràcia 230,0 307.0 1,77

1ª Línia  Mixta
Av. Diagonal 63,3 89,0 2,35

Rbla Catalunya 88,0 115,0 2,68

1ª Línia Molt 
 transitada

Av. portal de 
l’Àngel 275,0 363,0 2,00

Pelai 138,0 185,0 0,58

La Rambla 125,0 160,0 2,04

Preus acotats per percentils 0,10/0,90  
Font: Forcadell

aquest cas, no obstant això, els immobles compleixen unes 
característiques comercials alineades amb la demanda ac-
tual i podran jugar un paper rellevant en la reactivació del 
sector. Durant la segona part del 2021 les segones línies 
comercials de la ciutat de Barcelona, i l’Eixample en gene-
ral, han estat les àrees que han acollit un ritme d’operacions 
major en aquest segment d’activitat.

L’oferta ha tancat el 2021 en nivells elevats pel que fa a 
volum total. El segon semestre de l’any ha repetit el patró 
habitual i el lloguer ha representat el 63% de l’oferta total 
disponible, amb el que s’ha observat un creixement pro-
porcional entre l’oferta del mercat de compravenda com de 
lloguer. No obstant això, el creixement de l’oferta disponible 
no està sent factor de pressió en la contenció dels preus. 
El mercat de locals comercials en lloguer va registrar du-
rant el 2020, en plena crisi sanitària, les caigudes de rendes 
més elevades registrades en el sector en els últims anys, i 
encara que els propietaris són conscients que no aconse-
guiran les rendes prepandèmia en un curt termini de temps, 
la tendència és de recuperació. En els eixos comercials la 
tendència ha estat més clara i en ells s’han registrat incre-
ments més notables en els preus, especialment a les 2es 
línies comercials on la mitjana d’increment de rendes de 
sortida s’ha situat en un 9%, mentre que en les 1es línies 
comercials ha estat del 4%. Més allunyades d’aquesta mi-
llora es troben les zones prime de la ciutat, on les rendes 
han incrementat un tímid 2%. Mentre la demanda es recu-
pera, l’oferta busca noves maneres d’encaixar unes rendes 
encara per sota de períodes anteriors, per la qual cosa al 
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REnDEs DE LLoGUER (€/m²/mes) i REnDiBiLiTATs DE VEnDA (%)  
ALs PRinciPALs Eixos coMERciALs DE BARcELonA  

2n semestre 2021
Eixos Comercials Zones Renda mitjana Renda Màxima Var. Semestral (%)

Cor Eixample
1ª Línia - Eix comercial del barri 22,1 35,7 7,3

2es Línies 13,2 25,1 12,8

Creu Coberta
1ª Línia - Eix comercial del barri 38,4 56,5 4,1
2es Línies 15,4 20,4 10,8

Eix Clot
1ª Línia - Eix comercial del barri 29,2 42,1 3,5
2es Línies 10,0 15,0 7,5

Sagrada Família
1ª Línia - Eix comercial del barri 54,2 73,0 3,8
2es Línies 12,5 17,0 7,8

Sant Andreu
1ª Línia - Eix comercial del barri 36,0 50,0 3,7
2es Línies 12,0 15,5 11,1

Sant Antoni
1ª Línia - Eix comercial del barri 28,2 41,0 7,6
2es Línies 15,5 22,5 9,9

Sant Gervasi
1ª Línia - Eix comercial del barri 23,5 40,0 4,0
2es Línies 12,5 19,0 6,8

Sants - Les Corts
1ª Línia - Eix comercial del barri 37,0 55,0 1,9
2es Línies 10,0 15,0 6,4

Sarrià
1ª Línia - Eix comercial del barri 33,8 46,5 0,3
2es Línies 11,0 15,8 4,8

Vila de Gràcia
1ª Línia - Eix comercial del barri 45,0 48,5 4,2
2es Línies 15,0 22,5 7,1

llarg del segon semestre del 2021 s’ha observat un menor 
ús en les negociacions dels escalats de renda. De tot això 
es desprèn, per tant, que la pitjor part de la crisi sanitària 
ja ha passat. El consum està en el camí per a recupe-
rar els seus nivells habituals i, amb això, els propietaris 
han començat a plantejar alternatives que els aportin ma-
jors garanties, amb contractes més curts i revisions dels 
arrendaments a màxim 5 anys.

PREUS
El mercat de locals comercials va iniciar en 2021 el camí 
de la recuperació, que va quedar reflectit en un primer 
increment de preus després de la caiguda registrada el 
2020. En el segon semestre els increments han estat 
més moderats, i fins i tot imperceptibles com a carrer 
Pelai, on la renda mitjana s’ha mantingut en 138€/m²/
mes. La tendència, per tant, apunta cap a la recupera-
ció, si bé aquesta serà lenta, en gran mesura pel fet que 
encara existeix la necessitat d’aplicar polítiques conser-
vadores de retenció d’inquilins per part dels propietaris. 

Les zones prime hauran de combatre, a més, amb la re-
tirada lenta però constant dels retailers fruit de les noves 
tendències comercials en les quals ja no es contempla 
tenir una àmplia xarxa de botigues, sinó centralitzar la 
relació amb el client en una sola flagship per cada ciu- 
tat. Similar comportament mostren les primeres línies 
dels eixos comercials de Barcelona, on encara falta re-
cuperar el volum de demanda adequat perquè els preus 
aconsegueixin els seus nivells habituals.

A tancament del 2n semestre del 2021, els preus en 
5 eixos comercials s’han situat als nivells registrats en 
2018, i dos d’ells (Sant Antoni i Sant Gervasi) ja han su-
perat el preu en prepandèmia. Sagrada Família i Vila de 
Gràcia mantenen les dues rendes mitjanes més eleva-
des de la ciutat, registrant a tancament de l’exercici 54 
€/ m²/mes i 45 €/m²/mes respectivament. Les 2es línies 
comercials de Eix Clot i Sants-Les Corts ofereixen les 
rendes mitjanes més baixes registrades en aquest infor-
me, en tots dos casos en els 10€/m²/ mes.
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Preus acotats per percentils 0,10/0,90
Font: Forcadell


