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2021

Tot i que LA PANDÈMIA no s’ha aturat del tot durant el 2021, el sector 

Immobiliari, i concretament, la part residencial, ha mantingut una molt bona 

activitat. Aquella por de que el repunt d’activitat post-confinament es desinflés 

ràpidament no s’ha materialitzat.

Però, tot i les bones dades, hi ha aspectes preocupants pels propers mesos, 

i que ja aquest 2021 han tingut impacte en l’activitat. El més important, 

i transversal entre els mercats de lloguer, venda i obra nova, ha estat la 

disminució de la oferta existent, un factor que ha condicionat i condicionarà 

el mercat immobiliari dels propers anys. En l’informe entrem en detall en com 

aquesta disminució d’oferta té conseqüències en cada un d’aquests mercats.

També volem posar en valor la nostra opinió basada en dades. Som conscients 

que representem una part minúscula del mercat, però el que ens passa 

a nosaltres segur els hi passa de forma similar a la resta de companys 

professionals que conformen el sector immobiliari. I per què volem posar 

en valor aquestes dades? Doncs perquè des de fa mesos els altaveus més 

potents que parlen del sector immobiliari, i que creen opinió al gran públic, ho 

fan des d’un gran desconeixement de la realitat del mercat immobiliari, basant 

els missatges en opinions, no en informacions, basant-lo en apriorismes i fent, 

de pocs casos, grans generalitzacions. 

Aquest fet és una llàstima perquè el desconeixement absolut del que passa 

realment està agreujant més el problema. En resum, des de la nostra modesta 

posició volem posar llum al que realment succeeix.

Guifré Homedes Amat
Director General 
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MERCAT LLOGUER

Com ja va passar parcialment al 2020, dos fets 
extraordinaris han cohabitat aquest 2021, i els ambdós 
tenen efectes importants sobre l’oferta de mercat: la 
pandèmia i la regulació del mercat. Per això, treure 
conclusions tampoc és fàcil ni evident. Sigui com sigui, dos 
conclusions molt clares sí que hi ha: el manteniment de 
l’activitat contractual i la disminució gradual de la oferta.

LLOGUER - Contractes i Rendes 
Dades d’Amat Immobiliaris

A nivell de contractació ja portem varis anys en creixement, 
i aquest 2021 ha seguit la tendència. En total hem fet un 9% 
més de nous contractes respecte al 2020. Al gràfic 1 es pot 
veure l’evolució creixent dels darrers anys, i com ja era així 
abans de la pandèmia i de la regulació. Evidentment això ha 
estat així per la disponibilitat d’oferta durant aquests anys.

Aquesta activitat ha estat desigual en les nostres oficines, 
amb tres comportaments diferents. La oficina de Barcelona 
ha tingut un comportament creixent, la de Sant Just 
Desvern ha mantingut activitat, i la de Sant Cugat del Vallès 
ha disminuït per la falta d’oferta en aquest entorn.

Què ha passat amb les rendes? Doncs hem tingut diferents 
comportaments en funció de cada oficina. El primer 
que cal esmentar és que principalment durant el primer 
semestre del 2021, en un entorn encara molt pandèmic 
i de restriccions, i conseqüentment amb molta oferta, la 
regulació va suposar un fre a la baixada de les rendes. El 
mercat “teòric” estava per sota del màxim permès per la 
regulació, i evidentment els propietaris han mantingut la 
seva posició fins a trobar llogater. Amb el pas dels mesos 
aquest fet ja s’ha diluït.

Com es pot veure al gràfic 4, Barcelona ha tingut estabilitat 
en les repercussions de preu, no així Sant Just Desvern i 
Sant Cugat del Vallès, on aquesta ha crescut. Analitzat en 
detall aquest fet, ja que pot semblar contradictori amb la 
regulació, es basa parcialment amb el que hem dit abans, 
les dades del 2020 eren bàsicament d’un mercat no regulat 
i inferior a la regulació posteriorment establerta, i també es 
basa en el percentatge d’oferta d’obra nova disponible en 
aquestes oficines, on la regulació està al límit superior.

Al gràfic 2 també es pot veure com recupera terreny, 
encara tímidament, la proporció de contractes fets entre 
600 i 1.000 €, mentre que els fets entre 1.000 i 2.500 € 
disminueixen. Tot i així, encara més del 50% dels nous 

1. Evolució operacions lloguer

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total operacions

contractes fets aquest 2021 s’ha situat per sobre dels 1.000 
€ de renda mensual. El gràfic 3 mostra l’evolució de les 
rendes de cada una de les nostres oficines en funció del 
tipus d’immoble, tots ells amb renda mitjana encara per 
sobre dels 1.000 €.

LLOGUER - Oferta 
Dades d’Amat Immobiliaris

L’any 2020 parlàvem d’un entorn amb una oferta mitja 
superior a la dels anys anteriors, però aquest efecte s’ha 
anat diluint clarament al 2021. Ja l’any passat dèiem que a 
nivell d’oferta publicada hi havia hagut un gran moviment 

2. % Contractes lloguer segons segment preu

601 - 800< - 600 1.001 - 1.500801 - 1.000 2.501 - >1.501 - 2.500
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

40%

45%
€/mes

20182012 2013 2014 20152010 2011 2016

€/mes

2017 2019 2020 2021

1.159

2.436

1.206

3.107

1.099

Barcelona
Pis Pis Casa Pis Casa

Sant Cugat Sant Just

3. Renda mitja lloguer segons tipus d’habitatge

4. Preu repercussió lloguer

€ /m2 /mes

2013 20162014 20172015 2018 2019 2020 2021

14,54
13,84

12,63

2011 20122010

Barcelona               Sant Cugat               Sant Just Desvern
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Dades en €/m2 /mes

7,55

12,72

BADALONA

L’HOSPITALET

PREU REPERCUSsIÓ lloguer A BARCELONA 2021

a l’alça degut a la pandèmia, tot i que les nostres dades 
mostraven que no havien passat al mercat de lloguer de 
llarga durada, i aquesta oferta “extra” publicada, provinent 
del lloguer turístic, a partir del segon semestre del 2021 es 
va retirar clarament del mercat cap a les seves modalitats 
de lloguer originals. 

També la pandèmia va provocar, al 2020, un increment 
de renúncies i una cerca de nous immobles de lloguer, 
en molts casos derivats directament de l’experiència del 
confinament. I més renúncies implica més oferta disponible.

El més preocupant és que les dades mostren com poc a 
poc, però de forma gradual, la nostra oferta disponible va 
disminuint. Això ho podem veure clarament al gràfic 6, on 
des del 4rt Trimestre del 2020 (primer amb regulació), cada 
cop tenim menys immobles disponibles per llogar.

I quines dades més ens mostren aquesta tendència?

Venda d’immobles de cartera administració pròpia: dels 
nostres clients propietaris de pisos de lloguer el degoteig 
de vendes ha estat constant aquest 2021, i segueix al 
2022. El valor absolut no és molt significatiu, però dues 
dades destaquen: s’han venut el doble d’immobles de 
la mitja dels últims 7 anys, i el motiu de venda és únic, la 
regulació i la estigmatització dels propietaris per part dels 
polítics, l’entorn mediàtic i altres agents socials.

Paralització del petit inversor tradicional: en termes de 
tots els canvis de marc legal que hem tingut, i seguirem 
tenint, un dels absurds més grans, i que demostren 
un absolut desconeixement de la realitat del mercat 
de lloguer, han estat totes aquestes definicions de 
gran tenidor i de les persones físiques i jurídiques que 

conformen el mercat de lloguer. Aquest mercat és 
bàsicament de petits propietaris, petits inversors que han 
decidit que aquesta sigui la seva forma d’estalvi pel seu 
futur, i que gràcies a ell hem tingut un mercat de lloguer 
durant dècades. Aquest petit inversor lògicament ha 
desaparegut del mercat. Era un fet recurrent que en les 
obres noves que comercialitzem alguns dels immobles 
se’ls quedessin petits inversors per posar-los en lloguer, 
aquestes vendes no és que hagin disminuït, sinó que 
han desaparegut del tot aquest 2021, i evidentment són 
immobles que no arriben al mercat de lloguer.

Mercat de 2a Mà: analitzats els immobles de segona mà 
que ens entren per comercialitzar, hi ha una tendència 
clara d’entrada d’immobles que havien estat llogats (no 
provinents de la nostra cartera d’administració).

LLOGUER - Tipologia immobles 
Dades d’Amat Immobiliaris

El gràfic 8 reflecteix quin ha estat el pis tipus que hem 
llogat. La reflexió que cal fer és més de futur i pensar com 
es pot millorar energèticament tot aquest parc immobiliari. 
Més aviat del que ens pensem, un immoble eficient serà 
clau per poder competir en el mercat immobiliari. Al final, 
tot el que qualsevol client pugui estalviar en consums 
energètics serà més renda que podrà pagar.

Per a gran part del parc immobiliari de lloguer, la majoria 
immobles atomitzats, els Fons Next Generation destinats a 
la rehabilitació no són una opció per apriorismes ideològics. 
L’estalvi en consum del parc immobiliari és important 
independentment de qui sigui la propietat.
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Tipologia immoble llogat 2021

21%

23%95-120 m2

>120 m2

qualificació energètica

11 %

9,5 %

4 %

12,5 %

        45,5 %

8 %

9,5 %

SUPERFICIES DEMANDADES

ROTACIÓ

16%

65-95 m2

< 65 m2

40%

BCN - 32%
St. CUGAT - 16%

St. JUST - 9%

perfil llogater 2021

habitacions DEMANDADES

1 14 %

4

2

3

o més

20 %

48 %

18 % 

<30 anys
5%

40-50 anys
30% 34%

30-40 anys

20%
>60 anys

50-60 anys
11%

6. Evolució oferta lloguer

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21

LLOGUER - Tipologia llogater 
Dades d’Amat Immobiliaris

El gràfic 7 indica quin tipus de llogater hem tingut 
aquest 2021. I aquí cal també reflexionar sobre si 
la regulació del mercat ajuda o no als perfils més 
vulnerables, i és evident que no. En un entorn de 
poca oferta i d’una gran demanda, cada cop és més 
habitual trobar-nos casos on per un mateix immoble es 
valoren diferents perfils de llogaters a la vegada. Està 
clar que en aquesta situació qui ofereix més garanties 
econòmiques és l’escollit. Dit d’una altra manera, si 
per un immoble regulat de 900 € de renda arriben a la 
vegada dos perfils diferents, es triarà abans el llogater 
que pugui pagar 1.000 €/mes, en detriment del 
llogater que pugui pagar 900 €/mes.

Una altra dada a tenir en compte és l’impacte que té 
el mercat estranger en el lloguer, en el nostre cas a la 
ciutat de Barcelona, en els darrers 5 anys hem passat 
de que representessin un 15% dels nous contractes 
fets a un 35% aquest 2021. En la gran majoria de casos 
són estrangers ja establerts a la ciutat amb un nivell 
professional mig-alt.

Ja com a conclusió, i per relligar moltes de les 
coses mencionades anteriorment, aquesta situació 
no incentiva que els llogaters es plantegin canviar 
d’immoble, amb la qual cosa es trenca el dinamisme 
associat al lloguer, i se’n ressent l’oferta disponible.

procedència estrangera

EDAT

23% 14%
63%

< 2 MESOS

2-3 MESOS

> 3 MESOS
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MERCAT VENDA
La nostra activitat de venda aquest 2021 ha estat menor 
que els darrers anys. Tot i que cal analitzar bé les dades per 
intentar entendre bé el mercat. Si ho segmentem entre 2ª 
Mà i Obra Nova hem tingut dues tendències oposades, ja 
que la venda de 2ª Mà ha crescut significativament, mentre 
que la venda d’Obra Nova ha estat clarament menor que al 
2020.

En el nostre cas les dues tendències anteriors estan 
directament relacionades amb la oferta que hem 
tingut disponible durant el 2021. Especialment en 
Obra Nova estem en un moment on tanquem moltes 
comercialitzacions iniciades fa un parell d’anys i n’hem 
iniciat molt poques aquest 2021.

Com ja hem dit en altres informes, també les dades 
oficials s’han de llegir correctament. Aquest darrer mes 
s’han publicat les dades oficials del 2021 i s’ha reflectit un 
creixement significatiu de la compra-venda, amb xifres 
record des de fa anys. Com sempre diem, s’ha d’analitzar bé 
les dades d’Obra Nova, ja que en molts casos són decisions 
de compra fetes els darrers dos anys, no estrictament al 
2021. Per exemple, un projecte comercialitzat per nosaltres i 
entregat aquest 2021, vol dir que les xifres del 2021 recullen 
aquestes vendes, més del 60% ja estava venut al 2019-2020, 
abans de la pandèmia.

20182012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021

total Barcelona Sant Cugat Sant just

1. Evolució facturació venda

300
milers €

400

500

600

700

20182012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021

Sant Cugat Sant JustBarcelonamitja total

2. Evolució preu mig venda 2a mà

BCN STC STJ3. Evolució repercussió venda 2a mà
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VENDA 2a Mà  
Dades d’Amat Immobiliaris

En 2ª Mà és on més hem notat el nivell d’activitat del mercat 
actual amb un increment del 34% en número d’operacions 
respecte al 2020. Com ja vam experimentar l’any anterior, 
les franges de preu més elevades és on hi ha més vigor en 
l’activitat. És un mercat clarament de reposició, on el ritme 
de vendes va molt lligat al fet de generar oferta atractiva. El 
mercat també el podem considerar ràpid si l’immoble ofert 
reuneix preu i característiques demandades. De mitjana, 
estem per sota dels 4 mesos el temps mig per vendre un 
immoble de 2ª mà. 

El preu mig de totes les vendes realitzades s’ha situat a 
l’entorn dels 500.000 €, una situació que feia molts anys 
que no vèiem. De fet, només 3 anys enrere, la mitjana la 
teníem per sota dels 400.000 €. Cal remarcar que totes 
aquestes dades estan molt relacionades amb la oferta 
disponible en cada moment. I també aclarir que no vol dir 
que els preus hagin pujat, sinó que el conjunt d’oferta i 
vendes realitzades estan en unes franges determinades de 
preu. Al gràfic 2 es veu l’evolució dels preu mitjos de venda 
dels últims anys.

Les repercussions observades aquest 2021, veure gràfic 3, 
han crescut a Barcelona i Sant Just Desvern, i han disminuït 
lleugerament a Sant Cugat del Vallès.
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   A Barcelona ens hem situat clarament per sobre dels 
4.000 €/m2 construït, concretament als 4.700 €/m2. Tot i així 
la forquilla és àmplia en funció dels barris de la ciutat on ens 
centrem. Ens hem mogut en una forquilla d’entre els 3.600 
€/m2 del barri d’Horta als 7.100 €/m2 d’algunes vendes 
realitzades al barri de Diagonal Mar. Infografia.

   A Sant Cugat el preu mitjà de repercussió s’ha situat 
en els 3.500 €/m2 construït, com hem dit, lleugerament 
per sota del 2020. Cal puntualitzar que al 2021 el 50% de 
les vendes realitzades a Sant Cugat han estat cases o 
solars unifamiliars, per aquests càlculs no comptem els 
solars, però si les cases, i hem de ser conscients que les 
repercussions de les cases, són en general inferiors, per 
tenir superfícies significativament més grans. Dit això, la 
forquilla s’ha situat entre els 2.800 €/m2 fins als 6.100 €/m2 
construïts depenent de la ubicació i el tipus d’immoble.

   A Sant Just Desvern el percentatge de cases venudes no 
és tant significatiu com a Sant Cugat, tot i que també té el seu 
efecte als valors que exposem a continuació. La repercussió 
mitja ha estat de 3.400 €/m2 construïts amb una forquilla 
entre els 1.000 €/m2 (casa) fins als 4.900 €/m2 al centre de la 
població. A l’entorn de Sant Just Desvern les repercussions 
mitges han estat de 3.700 €/m2 a Ciutat Diagonal (Esplugues 
de Llobregat) i 2.300 €/m2 construïts a Sant Feliu de Llobregat. 
Cal prendre’s aquestes dades amb precaució perquè treballem 
zones molt petites i no som representatius del mercat de cada 
una d’aquestes ubicacions.

Quan analitzem quin tipus d’immoble hem venut aquest 2021 
(infografia), podem confirmar aspectes que hem dit abans 
respecte les franges de preu més actives. Els percentatges 
dominants segons característiques de l’immoble així ho 
indiquen: un 33% son habitatges de més de 180 m2 i un 40% 
tenen 3 i 4 o més habitacions. Addicionalment quan parlem 
de pisos hi ha un aspecte molt diferencial avui en dia, que 
són les terrasses, qualsevol immoble amb una terrassa 
generosa té una demanda altíssima.

Per primera vegada comparem l’entorn verd de les 
propietats venudes aquest 2021. Si ho comparem amb l’any 
2018, que és el primer amb el que disposem d’aquesta 
dada, s’ha de dir que tenim un percentatge més elevat de 
propietats venudes en GreenDEX 1 i 2 respecte als anys 
anteriors. No se’n pot extreure cap conclusió, però sí que es 
correlaciona amb el percentatge de cases venudes i la cerca 
generalitzada d’entorns més agradables per viure.

Com ja hem comentat abans amb el lloguer, tenim un 
repte important de millora dels parc immobiliari de 2ª 
mà des del punt de vista energètic. Seguint la tònica 
habitual, més del 60% de les propietats venudes tenen 
un qualificació E o pitjor. Com dèiem abans, estem 
convençuts que tenir una bona qualificació energètica 

Tipologia immoble venut 2a mà 2021

habitacions DEMANDADES

1 5 %

4

2
3

12 %

43 %

22 % 

+4 18 % 

0 %

4 %

9 %

10 %

6 %

19 %

52 %

qualificació energètica greenDEX

15 %

27 %

22 %

15 %

21 %
15%

30%
< 90 m2

90-120 m2

SUPERFICIES DEMANDADES

22%

>180 m2

120-180 m2

33%

serà un fet diferencial més aviat del que ens pensem, 
per això seria bo aprofitar la oportunitat dels Fons Next 
Generation en rehabilitació per posar a punt el parc 
immobiliari. I sí, les comunitats de propietaris on hi 
ha molts d’aquests immobles tenen una clara i única 
oportunitat de rebre ajudes per millorar en aquest sentit. 
Més enllà dels anys on aquestes ajudes estaran actives 
caldrà fer les millores igualment, així que és millor no 
deixar perdre aquesta oportunitat.

A la infografia es pot veure quin ha estat el perfil de 
comprador de 2ª mà en cada una de les nostres oficines. 
Alguns dels fets destacables són els següents:

Desaparició del perfil inversor, ja comentat anteriorment 
quan parlàvem de lloguer.
Percentatge més elevat de compra d’estrangers a 
Barcelona ciutat, tot i que s’ha de puntualitzar que en 
varis casos son persones ja establertes a la ciutat.
Fora de la ciutat, tan a Sant Just Desvern com a Sant 
Cugat del Vallès, l’edat mitja del comprador ha disminuït. 
Tot i que sempre es situa per sobre dels 40 anys.
Per últim, destacar els percentatges de gent jubilada 
que decideix comprar.

PREU REPERCUSsIÓ venda 2A Mà 
A BARCELONA 2021
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perfil comprador 2A Mà 2021
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Tipologia immoble venut OBRA NOVA 2021

VENDA OBRA NOVA  
Dades d’Amat Immobiliaris

Com ja hem comentat anteriorment, per nosaltres, el 
segment d’obra nova és on ens han disminuït les vendes. 
L’explicació també la tenim clara i és degut a la oferta 
inferior que tenim nosaltres a la venda respecte fa uns 
anys. El fet de tenir poca oferta disponible és la barreja de 
dos factors, un propi nostre de poder no haver aconseguit 
més projectes, i un altre més de mercat, i generalitzat a 
Catalunya, que és la falta de sòl disponible per iniciar nous 
projectes d’obra nova per part dels promotors.

Aquesta dificultat de generar sòl és un problema 
recurrent que amb els anys encara ha anat empitjorant. La 
complexitat de la gestió urbanística en base a la sempre 
complexa relació amb l’Administració Pública i la incertesa 
que això comporta amb els temps de gestió, fan que pocs 
professionals hi dediquin temps, i en conseqüència es 
generi menys sòl del que és necessari. No pot ser que un 
pla urbanístic trigui dècades en completar-se.

La demanda d’obra nova s’ha mantingut estable aquest 
2021 i els ritmes de venda dels projectes iniciats al 2021 
han mantingut ritmes de venda d’entre 3 i 4 immobles al 
mes de mitjana. En les infografies es pot veure el perfil 
del comprador d’obra nova que hem tingut aquest 2021, 
on s’hi barregen compradors de reposició i de primera 

compra d’habitatge. Aquests últims en terme mig 
s’incorporen al mercat de compra a una edat propera als 
40 anys i provinents del lloguer. També es pot veure que 
la necessitat mitja de finançament del comprador d’obra 
nova és més elevada que la del comprador de 2ª mà ja 
que la proporció de primera compra d’habitatge és més 
elevada en obra nova. També, tal com dèiem abans, quasi 
ha desaparegut el comprador de tipus inversor.

Respecte a la tipologia d’habitatge venut d’obra nova, hi 
ha un creixement dels habitatges més grans respecte 
al que era habitual anys anteriors, tot i que l’habitatge 
tipus continua sent de 95-100 m2 i 3 habitacions. A nivell 
energètic són habitatges situats entre la A i la B en tots els 
casos.

Respecte als preus de repercussió, les infografies 
mostren quins preus hem venut a cada zona, tot i 
que el comportament depèn molt de cada fase de 
comercialització i de cada projecte. Així doncs, podem 
veure alguns creixements molt relacionats amb la 
fase final de comercialització d’algun projecte amb els 
immobles millors i més cars, i en altres on el preu s’ha 
mantingut estable pel recorregut pendent del propi 
projecte. En tot cas, estem en una fase d’estabilitat o de 
creixement segons el projecte, sempre sent conscients 
que el límit disponible del demandant està molt clar en 
cada zona.

3%

10%120-180 m2

< 90 m2

qualificació energètica

87 % IMMOBLES

SUPERFICIES DEMANDADES

90-120 m2

> 180 m2
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79%
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80%
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NACIONALS          EUROPA           ALTRES           

92% 1%7%

32%9%

14% 40-50 anys

1 0 %

4

2
3

9 %

58 %

33 % 

8%

0 % IMMOBLES

0 % IMMOBLES

0 % IMMOBLES 

0 % IMMOBLES

0 % IMMOBLES

13 % IMMOBLES

Funcionaris

39%

25%

ASSALARIAT
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PREU REPERCUSsIÓ 0bra nova 2021

LES CORTS

SANTS
MONTJUÏC

SARRIÀ 
ST. GERVASI

HORTA 
GUINARDÓ NOU

BARRIS

G
R

À
C

IA

ST. MARTÍ
Diagonal Mar

ST. ANDREU

EIXAMPLE

CIUTAT  
VELLA

 

 

3.923 €/m2

3.237 €/m2

2.874 €/m2

2.463 €/m2 

2017
2016
2015
2014

2017
2016

2021
2020
2019
2018
2017

2017
2016
2015
2014

6.173 €/m2

5.479 €/m2

7.044 €/m2

4.174 €/m2

4.926 €/m2

     5.785 €/m2

2019
2018

3.824 €/m2

 3.727 €/m2 

3.680 €/m2

     4.482 €/m2

  4.019 €/m2

   4.219 €/m2

2017
2016
2015
2014

6.270 €/m2

5.966 €/m2

6.150 €/m2

4.864 €/m2 

2021
2020
2019 6.452 €/m2

4.956 €/m2

2019 5.3000 €/m2

3.932 €/m2

 

ÈRCELONÈSRCRC

VALLÈS
ORIENTAL

MARESME

BAIX 
LLOBREGAT

GARRAF

ALT PENEDÈS

VALLÈS
OCCIDENTAL

4.687€/m2

3.981€/m2

4.331€/m2

3.479€/m2L’HOSPITALET
Punt de venda Amat

3.475€/m2

SANT CUGAT

SANT JUST 

BADALONA

CORNELLÀ

3.765 €/m2
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MERCAT LUXURY 
Dades d’Amat Immobiliaris 

Tot el que hem comentat anteriorment sobre el mercat 
de 2ª Mà també s’aplica al mercat d’alt standing 
de Barcelona ciutat i el seu entorn. Seguint l’estela 
del que va ser el 2020, sobretot a posteriori del 
confinament, el mercat s’ha centrat en la venda de 
cases amb jardí a l’entorn de la ciutat, principalment i 
en el nostre cas, a Sant Just Desvern, Sant Cugat del 
Vallès i Esplugues de Llobregat. A la pròpia ciutat de 
Barcelona és un producte escàs tot i que també s’han 
realitzat algunes operacions d’aquest tipus.
En comparació amb el 2020, on les compres es 
centraven molt en immobles acabats i a punt per 

QUÈ PREVEIEM PEL 2022? 

Cada cop costa més fer qualsevol tipus de 
predicció ja que la volatilitat de l’entorn és enorme. 
En el moment d’escriure aquestes paraules 
sembla que la pandèmia ja entra en una fase molt 
més estable, però una guerra a Europa i totes 

VEN
UDA

VEN
UDA

LLO
GADA

LLO
GADA

VEN
UDA

les derivades associades fan que preveure què 
passarà els propers mesos sigui una tasca bastant 
delicada. Inicialment pensàvem que seria un any 
lleugerament millor en activitat al 2021, i on un dels 
factors més diferencials respecte l’any anterior seria 
la recuperació significativa del mercat internacional 
a la ciutat.

entrar a viure, aquest 2021 hem recuperat la venda 
de solars unifamiliars per a construir-hi cases d’alt 
standing, ens hem tornat a situar a un nivell un pèl 
superior al del 2019. Tot i així, aquest mercat es veu 
afectat per la lentitud administrativa dels ajuntaments 
que moltes vegades crea incertesa en els potencials 
compradors.
El mercat internacional, principalment interessat en la 
ciutat de Barcelona, no ha acabat de tornar de forma 
significativa, les diferents onades de la pandèmia han 
anat tallant durant el 2021 la recuperació d’aquest 
mercat. Avui dia Barcelona compta amb projectes d’alt 
standing molt interessants, enfocats principalment a 
aquest potencial comprador.



Barcelona · Via Augusta, 3 i Balmes, 345 | Sant Cugat del Vallès · Av Rius i Taulet, 17 | Sant Just Desvern · Bonavista, 63


