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Variació interanual de  
la contractació d’oficines

La finalitat del present informe de conjuntura immobi-
liària no residencial radica a conèixer les característiques 
d’aquest mercat, no sols en l’evolució dels preus, sinó tam-
bé 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 lo-
cals comercials.

834.728m2
Contractació de superfície  
logística en el 2022

62% 
Disponibilitat de lloguer
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CONTEXT ACTUAL DEL MERCAT D’OFICINES

El Mercat d’Oficines de Barcelona ha recuperat protagonis-
me tancant el 2022 amb unes xifres de recuperació post- 
pandèmia molt positives. Tot i que la conjuntura econòmi-
ca global continua inestable a causa de l’increment dels 
tipus d’interès i de les conseqüències del conflicte geopo-
lític d’Europa, el sector de les oficines s’ha mantingut ferm 
al tancament del 2S 2022. La implantació del teletreball 
a moltes empreses a nivell nacional no ha influït gaire en 
l’ocupació de nous espais. Així ho demostra la seva xifra 
de contractació, que ha tancat l’exercici 2022 en 331.000 
m², fet que suposa un +0,8% respecte al mateix període 
de l’any anterior (328.485 m²). Si s’analitza des de la pers-
pectiva de la sèrie històrica el sector ha adoptat una actitud 
de recuperació constant de creixement fins a igualar els 
nivells preCovid. Actualment, les seves xifres s’equiparen 
al 2S 2017 i, per mida, la contractació d’oficines de més 
de 500 m² està guanyant rellevància. De tota manera, 
l’actitud de prudència es manté latent a l’espera de veure 
com evolucionarà el mercat el 2023. El context inflacionis-
ta i la pujada persistent del tipus d’interès segueix pressio-
nant l’economia i la capacitat d’endeutament, per la qual 
cosa s’espera una desacceleració de la contractació per 
al proper semestre.

Zona centre i el 22@ mantenen el protagonisme

Els dos principals pols d’atracció del mercat d’oficines a 
Barcelona, al tancament del 2022, continuen sent la zona 
centre i el 22@. El centre de la ciutat sempre s’ha conside-
rat la zona més demanada per la seva ubicació cèntrica. La 
poca oferta de producte en aquesta àrea es manté present, 
encara que durant la segona meitat del 2022 s’han incor-
porat nous espais rehabilitats que han estat modernitzats 
i qualificats amb els segells de qualitat LEED, BREEAM o 
WELL, d’acord amb les característiques de sostenibilitat 
i benestar dels treballadors. L’escassetat d’aquest tipus 
d’actius ha provocat un increment dels prelloguers per part 
dels llogaters a causa del seu alt nivell d’interès. Pel que 
fa al 22@, manté una tendència molt semblant i continua 
sent el focus d’activitat promotora per la localització de gran 
part del total de superfície nova i renovada. Els seus edificis 
d’última generació són l’atractiu que posiciona el districte 
com el més demandat per empreses tecnològiques, life 
science i escoles de formació.

Els edificis amb criteris ESG destaquen al mercat  
Els hàbits de treball han canviat i els usuaris cada cop 
són més exigents amb els espais. A més de comptar amb 
un plus de confort i amb característiques tècniques de 
qualitat com ara terrasses o zones lounge amb espais de 
treball col·laboratiu, entre d’altres particularitats, també 
valoren gaudir d’experiències úniques. Els edificis amb 
criteris ESG compten amb la majoria d’aquestes qualitats, 
per això són els que continuen acaparant la major part de 
la demanda malgrat la incertesa que travessa el mercat. 
Les grans forquilles, aprofitant la paralització del mercat i 
la desocupació durant la pandèmia per la implantació del 
teletreball, van anar renovant les instal·lacions dels seus 
edificis per aportar un valor afegit una vegada reinserits 
al mercat. Ara, els propietaris d’actius s’han beneficiat del 
context inflacionista i han augmentat els seus ingressos 
derivats dels contractes subjectes a l’increment en l’IPC. 
Així doncs, aquest model d’oficines, ja conegut pel seu 
gran protagonisme en exercicis anteriors, continua sent 
una tendència convertida en la realitat.

El mercat dels espais flex ha continuat creixent a Barcelona 
el 2022, tot i que a un ritme més moderat. La capital catalana 
continua posicionada com una de les grans ciutats europees 
de referència amb espais flexibles, acompanyada també de 
Madrid. El nou model de treball conviu amb el model pre-
sencial en un format híbrid de presencialitat i remot. Les em-
preses que han consolidat aquest format de treball són les 
que opten per ocupar aquest tipus d’actius pels avantatges 
flexibles i per la varietat de dimensions i serveis. Els princi-
pals operadors de coworking han continuat incorporant nous 
espais i han tancat l’exercici amb bons resultats.

Barcelona captiva empreses i talent

Tot i que la situació econòmica que passa el mercat no 
és la més positiva, la salut del sector d’oficines a Barce-
lona ha mostrat fortalesa. Les companyies han tornat a 
triar la Ciutat Comtal per a la contractació d’espais amb 
uns preus gairebé prepandèmics. Aquest comportament 
permet exposar que el sector ha consolidat la seva re-
cuperació iniciada durant la pandèmia i manté la línia de 
retenció de talent experimentat i amb ampli coneixement 
que decideixen instal·lar-se a Barcelona per la qualitat de 
vida que ofereix.
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Perifèria 18%

NBA + Fira 
District 10%

Zona Centre
17%

CBD 6%

22@ 49%

Font: Forcadell

distribució de la disponibilitat per zonesDISPONIBILITAT

Pel que fa a la disponibilitat, la taxa el 2S 2022 s’ha man-
tingut als nivells dels trimestres anteriors, amb un subtil 
increment fins al 9,7%, a causa de la continuada sortida 
al mercat de m2 (la majoria concentrats al 22@ per la 
incorporació d’edificis de nova construcció). Les rendes 
es mantenen estables amb una variació semestral del 
4,35% al CBD i del 6,25% al 22@, derivada de l’augment 
de la demanda. Els asking rents no han registrat varia-
cions, excepte al centre on augmenta a proporció de la 
renda mitjana.

MERCAT D’OFICINES EN LLOGUER
L’evolució del mercat de lloguer d’oficines el 2S 2022 ha 
mantingut estabilitat, amb xifres que han suposat una 
recuperació gradual del mercat en comparació amb els 
exercicis anteriors, quan l’activitat estava afectada per 
la pandèmia.

En el conjunt del 2022, el dinamisme del mercat s’ha tra-
duït en uns índexs de contractació actius a Barcelona a 
causa de la normalització de l’activitat laboral i els mo-
dels de treball presencial i híbrid que hi conviuen. L’oferta 
d’espais atractius i de qualitat també ha impulsat a les em-
preses a cercar nous espais per millorar el benestar dels 
seus treballadors. Barcelona ha tancat grans operacions 
al voltant dels 5.000 m², en línia amb el semestre anterior, 
cosa que resulta una bona salut del sector malgrat la si-
tuació macroeconòmica.

rEndEs dE lloguEr d’ oficinEs a BarcElona  
2n sem. de 2022 (€/m2/mes)

Zona Renda 
Mitjana

Var. Semestral 
%

Renda 
Màxima

CBD 24,0 4,3% 30,0

22@ 21,0 0,0% 26,0

Zona Centre 17,0 6,3% 26,0

NBA Fira + Fira District 17,5 0,0% 21,0

Perifèria 10,0 0,0% 16,0

Barcelona 17,9 2,3% 23,8
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industrial- logístic

CONTEXT ACTUAL DEL SECTOR INDUSTRIAL-LOGÍSTIC
El sector industrial a Catalunya ha finalitzat l’exercici 2022 
contingut per la incertesa. El canvi de paradigma econòmic 
pel qual estem travessant des del març de 2022, com a con-
seqüència del conflicte a Ucraïna i de transcendència mun-
dial, ha incidit en tots els mercats, especialment en la sego-
na meitat de l’any. Uns tipus d’interès elevats i una inflació 
creixent han pausat el desenvolupament d’operacions en 
espera d’un nou escenari més segur, a nivell financer, per 
a compradors i arrendataris, en les modalitats respectives.

El sector de les naus industrials de lloguer i també en venda 
han mostrat signes de com el comportament del mercat els 
ha condicionat, tal com assenyalen les xifres de tancament 
d’exercici de la sèrie històrica d’aquest estudi. La demanda 
de lloguer i la de venda han registrat un segon semestre 
certament atípic, amb una caiguda interanual de la deman-
da del 48% i del 49% respectivament, en comparació del 
mateix període de l’any anterior. De lloguer cal remuntar-
se al 2014 per poder equiparar un volum de demanda en 
aquests termes, mentre que en venda cal retrocedir fins el 
2016. Si bé es tracta d’una situació transitòria condicionada 
per aquesta incertesa, les previsions dels diferents actors 
de mercat immobiliari, institucions públiques i entitats finan-
ceres, apuntaven al tancament d’aquesta edició que la si-
tuació segurament començaria a revertir a mitjans del 2023 
i reprendre les vies habituals del mercat. 

D’altra banda, la manca de producte industrial i logístic a 
les zones més properes a Barcelona i la seva àrea metro-
politana ha continuat suposant –ja de forma permanent- un 
fre per a un creixement més gran del mercat. A favor comp-
ta amb la ubicació, ja que la capital catalana és a poca dis-
tància de les principals vies de connexió –port, aeroport, 
carreteres i autopistes–, factor que la fa molt atractiva per 
al teixit empresarial local i internacional. A l’immologístic les 
naus de nova construcció i clau en mà han permès posar al 
mercat nous metres disponibles per a les empreses, men-
tre que en industrial, principalment per la seva pròpia natu-
ralesa, la situació es manté totalment oposada. 

El sòl industrial ha seguit la tendència especialment al-
cista del primer semestre. En aquesta ocasió les dades 
mostren que el preu mitjà màxim assolit a Catalunya s’ha 
situat en els 386 €/m², un 0,2% més que just un any en-
rere al mateix període, que va ser de 332 €/m². Si la ten-
dència es manté, el preu mitjà màxim dels solars aviat se 
situarà en les cotes del 2009, que va registrar 405 €/m². 
A nivell rendibilitats, en industrial s’han mantingut sense 

canvis al llarg del segon semestre a les diferents ubica-
cions, situant-se al nucli Barcelona – Baix Llobregat litoral 
entre el 5% i el 8%.

El sector logístic català ha aconseguit un take up de 
422.076 m² el segon semestre del 2022, volum certament 
molt positiu pel sector, que millora en un 41,2% els resultats 
obtinguts el 2S 2021, quan van tancar 298.675 m². El total 
anual de 2022 ha estat de 834.728 m², un 3% per sobre de 
l’any anterior, marcant un nou rècord de contractació. Si bé 
els asking rents han registrat certa pressió a l’alça pels cos-
tos de construcció, del sòl i el finançament, a la 1a Corona 
(prime) s’han mantingut als 7,5€/m². A la 2a Corona s’han 
situat entre els 5 i els 6,75€/m² i a la 3a han incrementat 
fins als 4€/m². Amb vista a 2023 encara s’esperen alguns 
increments de rendes a causa d’aquests factors.

MERCAT DE NAUS INDUSTRIALS EN LLOGUER
El mercat de naus de lloguer ha registrat una caiguda de 
la demanda del -48% durant el 2S2022, degut a la com-
plexa conjuntura actual i la incertesa econòmica. La sèrie 
històrica d’aquest estudi ens assenyala 2014 com l’any 
en què poder establir una comparació pel que fa a vo-
lum de demanda. Els exercicis 2019 i 2020 la demanda 
va incrementar de manera molt positiva i, especialment 
el 2021, quan es va assolir el millor registre de tots els 
anys estudiats. Per superfícies, les naus de fins a 1.000 

 
rEndEs pEr comarQuEs dE naus industrials

2n sem. 2022 (€/m²/mes)

Renda 
Mitjana  

Variació
anual (%)

Renda 
Màxima

Alt Penedès 3,3 16,7 4,0

Anoia 2,8 7,9 3,5

Bages 2,7 5,9 3,6

Baix Llobregat 4,7 12,4 6,8

Barcelonès 7,0 21,7 9,0

Garraf 3,4 12,0 4,8

Maresme 4,1 6,2 4,9

Osona 2,1 5,2 3,7

Vallès Occidental 4,7 16,2 6,2

Vallès Oriental 4,5 17,8 5,9

Camp de Tarragona 2,3 5,6 4,0

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



Associació de Promotors de Catalunya 
Av. Diagonal 472 - 476 08006 Barcelona  

apce@apcecat.cat - www.apcecat.cat
Tel 93 237 49 67

CONJUNTURA IMMOBILIÀRIA
NO RESIDENCIAL: Oficines, naus industrials i locals comercials

2 SEM
2022

5

RENDES MÍNIMES I MÀXIMES DE NAUS INDUSTRIALS

Zona municipi naus En lloguEr 
(€/m²/mes)

Mínim Màxim

a preus mitjans zona 4,03 6,74

A - 1 Gavà 3,85 6,00

Prat de Llobregat, El 3,85 6,01

Sant Boi de Llobregat 3,87 6,03

Viladecans 3,77 5,99

A - 2 Cornellà de Llobregat 3,99 7,09

Esplugues de Llobregat 3,63 6,08

Hospitalet de Llobregat, L’ 4,04 8,30

Sant Joan Despí 3,90 5,85

Sant Just Desvern 3,81 5,98

A - 3 Badalona 4,51 8,13

Barcelona 5,02 9,07

Sant Adrià de Besòs 4,07 6,35

B preus mitjans zona 3,16 5,04

B - 1 Molins de Rei 3,35 5,29

Pallejà 3,01 5,01

Papiol, El 3,02 4,92

Sant Feliu de Llobregat 3,41 5,77

B - 2 Barberà del Vallès 3,40 5,89

Cerdanyola 3,12 5,00

Llagosta, La 3,06 4,87

Mollet del Vallès 3,13 4,94

Montcada i Reixac 3,44 5,71

Ripollet 3,28 5,29

B - 3 Castellbisbal 3,07 4,92

Rubí 3,34 4,80

Sant Andreu de la Barca 3,18 4,91

B - 4 Lliçà de Munt 2,77 4,57

Lliçà de Vall 2,89 4,68

Palau de Plegamans 2,97 4,75

Parets del Vallès 3,11 5,08

Polinyà del Vallès 3,22 4,95

Sta. Perpètua de Mogoda 3,25 5,14

B - 5 Caldes de Montbui 3,10 4,29

Zona municipi naus En lloguEr 
(€/m²/mes)

Mínim Màxim

c preus mitjans zona 3,02 4,55

C - 1 Cervelló 2,87 4,62

Sant Vicenç dels Horts 3,14 4,81

C - 2 Abrera 3,06 4,47

Esparreguera 2,68 3,96

Martorell 3,13 4,52

Olesa de Monserrat 2,59 3,75

Sant Esteve Sesrovires 2,90 4,32

C - 3 Castellar del Vallès 2,94 4,04

Sabadell 3,35 5,47

Sant Quirze del Vallès 3,31 5,09

Terrassa 3,32 5,02

C - 4 Martorelles 3,00 4,29

Montmeló 2,99 4,77

Montornès 2,99 4,57

d preus mitjans zona 2,73 4,08

D - 1 Canovelles 2,55 3,90

Franqueses del Vallès, Les 2,84 4,27

Garriga, La 2,47 3,44

Granollers 3,25 4,55

La Roca 2,95 4,41

Mataró 3,12 4,87

D - 2 Cardedeu 2,47 3,71

Sant Celoni 2,44 3,57

Llinars del Vallès 2,46 3,97

E preus mitjans zona 2,54 3,82

E - 1 Igualada 2,42 3,72

Manresa 2,14 3,63

Sant Fruitós del Bages 2,10 3,37

Vilafranca del Penedès 2,97 4,02

Vilanova i la Geltrú 3,09 4,36

NOTA: A causa d’un canvi en la metodologia d’estudi, la taula de preus mínims i màxims no inclou a partir de 
l’edició 1S 2022 les dades de: Santa Coloma de Gramenet, Montgat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de 
Cervelló, Vallirana, Viladecavalls, Sitges, Santa Margarida i els Monjos i Vic.
Font: Forcadell

m² han mantingut la quota de demanda, suposant un 63% 
del total. Pel que fa a les naus de més de 2.501 m², aques-
tes han representat tan sols el 10%. El tram intermedi, de 
1.001 m² a 2.500 m², s’ha mantingut al 22%. L’anàlisi per 
zones mostra també en aquesta edició que les ubicacions 
que han concentrat més peticions han estat el Barcelonès 
(21%), el Baix Llobregat (24%), el V. Oriental (23%) i el V. 
Occidental (24%) ), tant per la localització, les connexions 
i les característiques de les naus en cadascuna. 

PREUS DE NAUS INDUSTRIALS EN LLOGUER
L’anàlisi de preus per comarques ha subratllat l’increment 
de la renda mitjana registrat al Barcelonès, situat a 7€/m²/
mes i que ha suposat una variació interanual del 21,7%. 
Sens dubte, el creixement més pronunciat del semestre, 
si bé el V. Oriental (17,8%) i V. Occidental (16,2%) l’han 
seguit de prop. Creixement destacat el de l’Alt Penedès 
(16,7%) encara que la renda mitjana només hagi arribat 
als 3,3 €/m²/mes. Pel que fa a renda màxima, el Barce-
lonès ha despuntat amb 9€/m²/mes.
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MERCAT DE NAUS INDUSTRIALS EN VENDA

El mercat de naus industrials en venda ha registrat un 
descens del -49% el 2S 2022, resultat en certa mesura 
poc sorprenent ja que, igual que al mercat de lloguer 
i altres sectors, també ha estat pressionat per la con-
juntura econòmica. Aquest marc atípic ha dissuadit la 
demanda aquest semestre a l’hora de buscar espais in-
dustrials de compra amb el dinamisme habitual. Si bé 
es tracta de 2 segments de l’industrial que funcionen 
amb els seus paràmetres particulars –en venda, per 
exemple, hi ha menys rotació–, es preveu que tots dos 
es regenerin sense dificultat en el transcurs de 2023. 
La cota de demanda assolida en aquest semestre ha 
situat a nivells de principis de 2016, dada que ens per- 
met calibrar la contracció que han generat al mercat 
les mesures econòmiques del BCE, la crisi energètica o 
l’increment de costos de materials i mà d’obra.

A l’estudi per superfícies, les naus de fins a 1.000 m² 
han suposat una mica més de la meitat de les peticions 
de naus en venda aquest semestre (58%). Pel que fa a 
les naus de més superfície, de més de 2.501 m², s’han 
mantingut al 16%. Les naus de 1.001 m² a 2.500 m², 
és a dir, els trams intermedis, han mantingut els nivells 
habituals, representant el 26% restant. A l’anàlisi per 
zones s’aprecia novament que les ubicacions amb més 
demandes han estat el Vallès Oriental (26%), seguit del 
Vallès Occidental (24%), el Baix Llobregat (24%) i el 
Barcelonès (19%).

PREUS DE NAUS INDUSTRIALS EN VENDA
L’anàlisi de preus per comarques de naus en venda el 2S 
2022 ha registrat una variació interanual del 19,2% al Baix 
Llobregat, la més elevada del semestre, amb un preu mitjà 
de 925 €/m². Si bé és l’increment més pronunciat, el preu 

 
prEus dE VEnda pEr comarQuEs dE naus industrials

2n sem. 2022 (€/m²)

Preu Mitjà  Variació interanual (%) Preu Màxim

Alt Penedès 639 4,2 732

Anoia 551 3,3 659

Bages 561 4,6 690

Baix Llobregat 925 19,2 1.270

Barcelonès 1.025 9,0 1.511

Garraf 707 4,4 796

Maresme 797 2,3 967

Osona 480 2,1 717

Vallès Occidental 811 11,8 1.039

Vallès Oriental 800 13,6 1.036

Camp de Tarragona 481 2,4 645

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

Anoia; 1% Bages; 1%

Baix Llobregat; 
27%

Barcelonès; 
13%

Osona; 1%

Vallès 
Occidental; 31%

Vallès Oriental; 
21%

Alt Penedès ; 
1%

Evolució preus mínims i màxims 2012-2022 (€/m2/mes)*

* Mitjana dels preus mínims i màxims de les localitats industrials analitzades Valors de mercat per a la compravenda d’entitats independents per a usuaris finals i no vàlids per a la compravenda dedificis ni immobles dinversió.
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PREUS DE VENDA  MÍNIMES I MÀXIMES DE NAUS INDUSTRIALS

Zona municipi naus En VEnda 
(€/m²)

Mínim Màxim

a preus mitjans zona  744 1.315

A - 1 Gavà 717 1.208

Prat de Llobregat, El 727 1.213

Sant Boi de Llobregat 730 1.272

Viladecans 726 1.238

A - 2 Cornellà de Llobregat 736 1.356

Esplugues de Llobregat 732 1.230

Hospitalet de Llobregat, L’ 770 1.523

Sant Joan Despí 735 1.240

Sant Just Desvern 732 1.234

A - 3 Badalona 786 1.435

Barcelona 815 1.613

Sant Adrià de Besòs 725 1.215

B preus mitjans zona 608 1.010

B - 1 Molins de Rei 641 1.025

Pallejà 613 1.001

Papiol, El 600 969

Sant Feliu de Llobregat 652 1.069

B - 2 Barberà del Vallès 617 1.084

Cerdanyola 617 1.072

Llagosta, La 599 956

Mollet del Vallès 584 948

Montcada i Reixac 651 1.035

Ripollet 631 1.062

B - 3 Castellbisbal 609 1.055

Rubí 611 1.040

Sant Andreu de la Barca 613 1.047

B - 4 Lliçà de Munt 551 947

Lliçà de Vall 568 952

Palau de Plegamans 571 942

Parets del Vallès 616 968

Polinyà del Vallès 622 1.041

Sta. Perpètua de Mogoda 624 1.072

B - 5 Caldes de Montbui 578 920

Zona municipi naus En VEnda
(€/m²)

Mínim Màxim

c preus mitjans zona 578 896

C - 1 Cervelló 554 899

Sant Vicenç dels Horts 567 975

C - 2 Abrera 563 851

Esparreguera 549 768

Martorell 580 861

Olesa de Monserrat 521 751

Sant Esteve Sesrovires 541 802

C - 3 Castellar del Vallès 546 762

Sabadell 663 1.114

Sant Quirze del Vallès 643 1.104

Terrassa 620 994

C - 4 Martorelles 567 794

Montmeló 591 949

Montornès 591 926

d preus mitjans zona 536 823

D - 1 Canovelles 510 731

Franqueses del Vallès, Les 521 810

Garriga, La 484 731

Granollers 626 1.036

La Roca 574 826

Mataró 628 1.011

D - 2 Cardedeu 490 754

Sant Celoni 478 733

Llinars del Vallès 510 779

E preus mitjans zona 499 761

E - 1 Igualada 457 708

Manresa 467 711

Sant Fruitós del Bages 502 786

Vilafranca del Penedès 530 790

Vilanova i la Geltrú 537 810

NOTA: A causa d’un canvi en la metodologia d’estudi, la taula de preus mínims i màxims no inclou a partir de 
l’edició 1S 2022 les dades de: Santa Coloma de Gramenet, Montgat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de 
Cervelló, Vallirana, Viladecavalls, Sitges, Santa Margarida i els Monjos i Vic.
Font: Forcadell

mitjà més alt s’ha assolit al Barcelonès, amb 1.025 €/m², el 
màxim de 1.511 €/m². Pel que fa a l’estudi de preus, el preu 
mitjà mínim de venda de la Zona A ha assolit els 744 €/m², 
xifra que ha suposat un 5,4% de variació interanual (706 €/
m² al 2S 2021). A les zones B i C els increments interanuals 
han estat més pronunciats, del 14,9% i 18,7%, respectiva-
ment (529 €/m² i 487 €/m² el 2S 2021).

Tal com s’observa en el gràfic d’evolució de mínims i 
màxims, el preu mitjà màxim de venda assolit a Catalunya 
el 2S 2022 s’ha situat en els 961,2 €/m², xifra que suposa 
una pujada del 6,4% amb respecte al mateix període de 
l’any anterior (903 €/m2 el 2S 2021).
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MERCAT DE SOLARS INDUSTRIALS
L’escassetat de sòl industrial és una problemàtica a des-
tacar de manera recurrent en el mercat català, especial-
ment com més baixem el focus d’anàlisi a Barcelona i la 
seva àrea metropolitana. Precisament la poca disponibili-
tat pressiona els preus a l’alça cada exercici, per la qual 
cosa el 2S 2022, per exemple, el preu mitjà dels solars 
industrials a la Zona A (365 €/m²) ha registrat un incre-
ment interanual del 12%. Molt més contingut ha estat el 
creixement a la Zona B, registrant 235 €/m², tan sols un 
8,3%. L’increment més destacat ha tingut lloc a la Zona 
C, assolint els 190 €/m² (17,4% var. interanual).
Per comarques, el Barcelonès ha registrat un preu mitjà 
de venda de 400€/m², seguida del Baix Llobregat amb 
325€/m² i del Vallès Occidental amb 322€/m². Els creixe-
ments més pronunciats, per la seva banda, s’han produït 
al Vallès Oriental (22,6% var. interanual) i al Vallès Occi-
dental (17,5%).

OFERTA I DEMANDA
El mercat immologístic català ha tancat un 2S 2022 amb 
un take up de 422.076 m², un 41,2% més que el 2S 2021, 
període en què la contractació es va quedar a tocar dels 
300.000 m² (298.675 m²). Aquest exercici 2022 ha finalit-
zat amb xifres de rècord, assolint els 834.728 m², un 3% 
més que el 2021. Una tendència, la de l’immologístic, 
esplèndida tal com ja assenyalem a l’informe anterior, 

destacant especialment els resultats obtinguts el 2020 
(423.921 m²), molt importants i que troben la seva expli-
cació en el boom que va viure el comerç electrònic i en 
l’interès a l’alça dels inversors.

L’anàlisi de superfície contractada mostra un desplaça-
ment de les operacions cap a ubicacions més allunyades 
de Barcelona, per factors conjunturals, d’oferta de produc-
te i de preu. La 1a Corona al llarg del 2S 2022 ha con-
centrat entre el 7% i el 8% dels m² totals contractats per 
Corones mentre que a 2a han tingut lloc el 38% de les 
mateixes i el 55% restant en 3a. Just en el mateix període 
de l’any anterior, els pesos es van distribuir de forma ben 
diferent: 30% a 1a Corona, 63% a 2a i 7% a 3a. La 2a Co-
rona resulta una ubicació estratègica per a les empreses, 
per la qual cosa moltes aposten per buscar instal·lacions 
als municipis que engloba atesa la saturació que viu el 
mercat a 1a Corona. El protagonisme de les naus de nova 
construcció o claus en mà ha continuat sent molt destaca-
ble al llarg del 2022 suposant el 68% del total de producte 
contractat, davant del 32% de naus ja existents.

Pel que fa als preus mitjos per zona, en aquest segon 
semestre el Barcelonès – Baix Llobregat litoral i el Vallès 
Occidental han registrat les rendes més elevades sent les 
mínimes de 5 €/m²/mes i les màximes, de 8 €/m²/mes i 
7€/m²/mes, respectivament. En aquesta edició no s’han 
registrat variacions interanuals destacables, per això es 
manté l’estabilitat.

MERCAT D’INVERSIÓ
El mercat d’inversió logística ha estat molt actiu al llarg 
del 2022, tant pel que fa a la compra de sòl com de naus 
ja construïdes i a operacions de tipus sale & leaseback. A 
meitat d’exercici s’ha pogut observar una correcció clara 
de les yields, coincidint amb la pujada dels tipus d’interès 
anunciades pel BCE a l’estiu. Aquest escenari de com-
pressió econòmica ha fet que algunes operacions que 
estiguessin situades per sota del 5% ja no fossin viables, 
donant lloc al replantejament d’alguns projectes de tipus 
especulatiu. De tota manera i tal com s’ha assenyalat al 
llarg de la present edició de l’informe, es preveu un 2023 
molt actiu a Catalunya gràcies a la liquiditat existent i a la 
gran voluntat inversora en el segment logístic, posant el 
focus especialment en la compra de sòl per al posterior 
desenvolupament de naus logístiques modernes.

prEus dE VEnda pEr comarQuEs dE solars
2n sem. 2022 (€/m²)

Preu 
Mitjà  

Variació
interanual (%)

Preu 
Màxim

Alt Penedès 181 5,1 251

Anoia 146 4,1 205

Bages 125 4,7 190

Baix Llobregat 325 8,7 518

Barcelonès 400 4,7 621

Garraf 217 2,9 286

Maresme 286 1,3 350

Osona 99 0,0 199

Vallès Occidental 322 17,5 457

Vallès Oriental 315 22,6 427

Camp de Tarragona 105 9,0 165

Font: Forcadell
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PREUS DE VENDA MÍNIMES I MÀXIMES DE SOLARS INDUSTRIALS

Zona municipi solars En VEnda 
(€/m²)

Mínim Màxim

a preus mitjans zona  365 576

A - 1 Gavà 304 504

Prat de Llobregat, El 308 528

Sant Boi de Llobregat 304 516

Viladecans 305 502

A - 2 Cornellà de Llobregat 343 602

Esplugues de Llobregat 328 569

Hospitalet de Llobregat, L’ 428 697

Sant Joan Despí 362 564

Sant Just Desvern 370 568

A - 3 Badalona 420 599

Barcelona 531 727

Sant Adrià de Besòs 371 539

B preus mitjans zona 235 408

B - 1 Molins de Rei 284 429

Pallejà 253 410

Papiol, El 239 392

Sant Feliu de Llobregat 287 432

B - 2 Barberà del Vallès 263 443

Cerdanyola 240 449

Llagosta, La 215 404

Mollet del Vallès 220 371

Montcada i Reixac 258 452

Ripollet 254 451

B - 3 Castellbisbal 223 401

Rubí 214 409

Sant Andreu de la Barca 221 394

B - 4 Lliçà de Munt 201 355

Lliçà de Vall 207 364

Palau de Plegamans 216 369

Parets del Vallès 230 395

Polinyà del Vallès 239 438

Sta. Perpètua de Mogoda 237 454

B - 5 Caldes de Montbui 204 341

Zona municipi solars En VEnda 
(€/m²)

Mínim Màxim

c preus mitjans zona  223 383

C - 1 Cervelló 229 374

Sant Vicenç dels Horts 244 408

C - 2 Abrera 217 360

Esparreguera 207 349

Martorell 219 370

Olesa de Monserrat 205 336

Sant Esteve Sesrovires 216 372

C - 3 Castellar del Vallès 212 317

Sabadell 245 482

Sant Quirze del Vallès 237 472

Terrassa 245 420

C - 4 Martorelles 207 355

Montmeló 218 375

Montornès 220 371

d preus mitjans zona 199 319

D - 1 Canovelles 187 313

Franqueses del Vallès, Les 197 314

Garriga, La 179 271

Granollers 216 385

La Roca 212 365

Mataró 253 365

D - 2 Cardedeu 180 285

Sant Celoni 187 275

Llinars del Vallès 180 296

E preus mitjans zona  165 245

E - 1 Igualada 153 225

Manresa 162 237

Sant Fruitós del Bages 153 231

Vilafranca del Penedès 171 258

Vilanova i la Geltrú 184 272

NOTA: A causa d’un canvi en la metodologia d’estudi, la taula de preus mínims i màxims no inclou a partir de 
l’edició 1S 2022 les dades de: Santa Coloma de Gramenet, Montgat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de 
Cervelló, Vallirana, Viladecavalls, Sitges, Santa Margarida i els Monjos i Vic.
Font: Forcadell
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locals comErcials

DEMANDA 
En el segon semestre de 2022 no s’han mostrat gaires 
variacions sobre la demanda per superfícies en els di-
ferents eixos comercials de Barcelona. La demanda de 
locals d’entre 81 i 200 m² ascendeix al 46%, mentre que 
les superfícies d’entre 200 i 500 m² s’han mantingut en un 
29%. En la primera categoria, la demanda ha disminuït 
respecte el 1S 2022, quan havia aconseguit el percentat-
ge més alt dels últims 5 semestres. Aquest tipus de locals 
són els més demandats en els eixos comercials de Ciutat 
Vella, Eixample, Horta-Guinardó, Sant Antoni, Sant Martí, 
Sants-Montjuïc i Sarrià Sant Gervasi. En la resta de barris 
predomina la demanda d’espais d’entre 200 i 500 m². Els 
espais amb superfície menor a 80 m² es mantenen en un 
19%, com en el semestre anterior. Finalment, els locals 
comercials de més de 500 m² sostenen una demanda es-
table amb un 6% del total. Per sectors, les xifres mostren 
una estabilització, situant el sector Serveis en el podi com 
el que més demanda reclama a Barcelona a tancament 
de 2022.

DISPONIBILITAT
Al 2S 2022 l’oferta de locals s’ha mantingut en els ma-
teixos volums que en la primera meitat de l’any. La dis-
ponibilitat de locals en lloguer ascendeix al 62% mentre 
que la venda es manté en el 38% restant. Per districtes, 
Eixample i Ciutat Vella són els que més disponibilitat 
aconsegueixen, tant en el mercat de lloguer amb un ín-
dex del 69% i 61% respectivament, com en el mercat de 
venda, amb un 31% i 39%. Quant el mercat del lloguer, 
els districtes que segueixen a l’Eixample i Ciutat Vella en 
termes de disponibilitat són Sarrià-Sant Gervasi, Sant 
Martí o Sants-Montjuïc amb un 71%, 63% i 54%, respec-
tivament. Pel que fa al mercat de venda, l’Eixample se 
situa en la primera posició amb 627 locals comercials a 
la venda, un 31% del total. Per sota, li segueixen Ciutat 
Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Sant Martí amb 
un 39%, 46%, 55% i 37% d’oferta respectivament.

rEndEs primE  lloguEr locals comErcials BarcElona
2n semestre de 2022 (€/m²/mes)

Renda Mitjana Variació Semestral (%)

Pg. de Gràcia 233,0 0,87%

Av. Diagonal 64,5 0,78%

Rbla Catalunya 89,3 0,90%

Av. portal de l’Àngel 280,0 1,08%

Pelai 138,0 0,00%

La Rambla 126,7 0,56%

NOTA: Des de l’edició 1S 2022 no s’inclou a la taula de preus la renda màxima degut a una actualització a la meto-
dologia d’estudi. Això no afecta la sèrie històrica. 
Preus acotats per percentils 0,10/0,90
Font: Forcadell

PREUS
A la segona meitat del 2022 els preus han mantingut ni-
vells estables en comparació a l’anterior semestre. El 
Portal de l’Àngel ha registrat una variació semestral del 
1,08%, situant la seva renda mitjana en 280€/m²/mes, i 
continua encapçalant el rànquing dels carrers prime de 
Barcelona. Seguidament a aquest eix comercial es troba 
Passeig de Gràcia, una altra de les vies comercials pri-
me més cares de la Ciutat Comtal. La seva renda mit-
jana se situa en 233€/m²/mes i respecte el 1S 2022 ha 
incrementat un 0,87%. D’altra banda, Rambla Catalunya 
és un altre dels eixos comercials que més ha variat el seu 
preu, amb un increment del 0,90% i una renda mitjana 
de 89,3€/m²/mes. A tancament de 2022, aquest informe 
posiciona a l’Av. Portal de l’Àngel com el carrer comercial 
més car de Barcelona. En última posició, es troba l’Av. 
Diagonal amb una renda mitjana de 64,5€/m²/mes. Aquest 
eix comercial ha patit un increment del 0,78% respecte 
a l’anterior semestre. El sector continua batallant amb la 
complexa situació econòmica i financera actual derivada 
de l’increment del cost de l’energia i l’augment del tipus 
d’interès. Semestre rere semestre, el retail es troba amb 
noves dificultats per a reprendre l’activitat amb plena nor-
malitat a causa de novetats en la conjuntura econòmica 
que compliquen l’activitat comercial als consumidors i co-
merciants als carrers de Barcelona.


