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El CCN ha detectat una altra oportunitat de negoci pel fet de 
disposar de l’estat propi, aquest cop al sector immobiliari de 
Barcelona

• Aquest és el primer de una sèrie d’estudis del Cercle Català de Negocis que tenen per finalitat 
analitzar l’impacte de la independència de Catalunya en el sector immobiliari de Barcelona, 
pel fet d’esdevenir capital d’Estat. 

• Aquest primer estudi es centra en l’impacte de la capitalitat estatal de Barcelona en la 
demanda comercial (venda i lloguer) d’edificis corporatius, immobles residencials i oficines, 
destinada a satisfer la instal·lació d’ambaixades, consolats i altres representacions d’Estats a 
Barcelona. 

• La qüestió que ens plantegem és valorar la capacitat de resposta a un pic temporal de la 
demanda, en segments concrets del mercat immobiliari, el seu impacte en l’actual crisi del 
sector immobiliari així com la detecció d’oportunitats de negoci per als agents del sector



Antecedents històrics: sense ser estat, Barcelona es la tercera 
ciutat del món en nombre de consolats 

• El primer consolat que varen obrir els Estats Units 
d’Amèrica, just després de la seva independència va ser a 
la ciutat de Barcelona, el 1779, fruit de la seva importància 
industrial i comercial.

• El fet de no ser capital d’Estat, hi ha impedit l’establiment 
d’ambaixades. Tanmateix, la importància econòmica de 
Barcelona té una correspondència directa amb el nombre 
de consolats estrangers que hi ha establerts. 

• N’hi ha uns 90 en total. De fet, Barcelona és la tercera 
ciutat del món en nombre de consolats, després de Nova 
York i de Hong Kong. 

Barcelona, al 1.800
Blog ee Xavier Theros - Mis zonas esdrújulas



El mercat immobiliari d’oficines i edificis corporatius a 
Barcelona es troba perjudicat pel “efecte-seu” de Madrid
• A mitjans 2013, l’oferta d’oficines a BCN és de 5,86 milions de m², front els 12,6 milions de 

Madrid. BCN té una taxa de desocupació (disponibilitat) del 14,2% (830.000 m²) i s’ha 
mantingut força estable. A Madrid és del 12,5% amb tendència a l’alça. 

• Evidentment, la taxa de desocupació té una incidència directa en els preus, que s’han reduït 
en els últims anys. 

• En 2012 es varen incorporar al mercat immobiliari de BCN 29.000 m² de noves oficines. A 
títol il·lustratiu en 2012 es varen incorporar 268.000 m² de noves oficines al mercat 
immobiliari de Madrid. Veiem que parlem d’ordres de magnitud diferents per “l’efecte seu” 
de la capitalitat. 

• Les previsions d’operacions immobiliàries a BCN pels exercicis de 2013 i 2104 elevaran 
l’oferta d’oficines en 77.000 m² nous, situant-la en 5,937 milions de m² a finals de 2014. 

• Tot i així només menys d’un terç de noves 
oficines incorporades al mercat de Barcelona 
estan ocupades.



Barcelona es equiparable avui a altres grans ciutats europees i 
a punt per ser la capital de la República Catalana
• Barcelona figura en les primeres posicions mundials per atractiu empresarial, atracció 

d’inversions i qualitat de vida. Ernst & Young situa a Barcelona i Catalunya en el tercer lloc del 
rànking de ciutats i regions europees en capacitat d’atracció d’inversió estrangera, i la 
sisena pel que fa a la qualitat de vida (Coping with the crisis, the European way, 2013). 

• Finalment, segons els estudis d’ESADE Brand Institute, la marca Barcelona es consolida com 
una de les ciutats més ben valorades, associant-se a valors com la innovació, la creativitat i 
el talent empresarial. Té un gran atractiu en el camp del turisme cultural i en l’àmbit de les 
fires internacionals. També es destacable la seva posició en sectors concrets com el digital, el 
tecnològic, el logístic i el biomèdic. 

• Tanmateix la seva assignatura pendent és la seva consolidació com a ciutat financera i de 
negocis. Igualment, la importància del sector administratiu públic és molt menor al d’altres 
ciutats equiparables.  

• Conseqüentment, és previsible que la representació internacional a la ciutat de Barcelona 
sigui equiparable a la d’altres grans ciutats europees, una vegada esdevingui capital d’Estat. 
També cal considerar que la capitalitat genera un “efecte seu” del qual avui no en pot gaudir. 



La capitalitat estatal de Barcelona generarà l’establiment 
massiu de ambaixades i legacions
– A l’hora de fer una previsió sobre la demanda que rebrà el sector immobiliari per satisfer les 

necessitats d’establir-hi representacions de governs estrangers, s’han tingut en compte 
diverses variables com: la representació d’Estats a Barcelona i a Madrid, la superfície de les 
missions diplomàtiques i el nombre d’empleats en missions tipus establertes en capitals 
d’Estat equiparables a Barcelona (Madrid, Brussel·les, Amsterdam, Viena, Lisboa...). 

Property report. El mercado de oficinas en Madrid y 
Barcelona. BNP Paribas Real Estate. 2012. 



La capitalitat estatal de Barcelona generarà l’establiment 
massiu de ambaixades i legacions
– Considerem que hi establiran una ambaixada tots aquells Estats amb representació 

consular a Barcelona. Aquets es mostren amb una (C) a la llista. 
– Considerem que els consolats establerts a Barcelona, no poden assumir les funcions 

representatives pròpies de les ambaixades. No es pot considerar un canvi de categoria de 
l’oficina consular a ambaixada. 

– Considerem que la major part dels Estats que tenen representació diplomàtica a Madrid 
tindran representació pròpia a Barcelona, per garantir la continuïtat de les seves relacions 
amb Catalunya. 

– A més, cal considerar que les relacions diplomàtiques són bilaterals. Per tant, si Catalunya 
obre una ambaixada en un país estranger, aquest n’ha d’obrir una a Barcelona. 



Les representacions diplomàtiques de 143 països generaran un 
total de 401.070 m2 de superfície de lloguer o de compra



La superfície que es necessitarà per ambaixades i residències 
equival a 31,2 illes del Eixample
• En 5 anys es generaria una demanda aproximada de 401.070 m², dels quals:

o Immobles residencials: 201.000 m² (50,1%)
o Edificis corporatius: 145.000 m² (36,2%)
o Oficines en edificis mixtes i centres de negocis: 54.000 (13,5%)

• Equivaldria a una demanda de 78.800 m² anuals durant un període de cinc anys; dels quals: 
39.800 m² en el sector de les oficines i edificis corporatius, i de 39.000 m² en el sector 
residencial de luxe. 

• El repunt de la demanda d’oficines permetria reduir la taxa de disponibilitat fins a nivells del 
quart trimestre de 2009, quan el preu de lloguer d’oficines es situava entorn els 22€ m² al 
mes en zona prime i centre. 

• El 75% de la demanda es concentraria a Barcelona (zona prime, centre i alta) i el 25% restant 
es dispersaria per zones residencials perifèriques (Sant Just, San Cugat, Maresme, 
Castelldefels, Bellaterra...). 

• En principi, les operacions en noves àrees de negoci de zones perifèriques serien marginals. 



Ambaixada USA Bratislava Ambaixada Andorra a Madrid Ambaixada Dinamarca a Riga Nunciatura a Praga

Ambaixada França a CopenhagueAmbaixada Xina a Pretoria Ambaixada Russia a Budapest

Ambaixada Israel a Oslo

Ambaixada Alemanya a 
Reykjavík

DIPLOCATAmbaixada Holanda a Berlin



Ambaixada USA a Madrid Ambaixada Espanya al Regne Unit

 Les de la Federació Russa i la de Estats Units d’Amèrica a Madrid (de 18.000 m2 cada 
una), per no ser menys una que una altra. 

 Espanya va anar a buscar la casa més prestigiosa i luxosa del moment a Londres per 
fer veure que era una gran potència. 

 I efectivament la varen trobar i la varen llogar: era la casa de l'armador del Titànic, que 
s'havia arruïnat per l'enfonsament del vaixell. Tota una metàfora!

No sempre les raons objectives determinen la mida de 
una ambaixada o residència diplomàtica

Ambaixada de la Federació Rusa a 
Madrid



Amb un impacte econòmic que podria arribar als 2.564M€ en
5 anys
• Permetria aturar el descens sostingut del preu per m² tant de compra com de lloguer 

(especialment aquest últim) en productes molt concrets. I per sí sola no podria iniciar una 
nova escalada especulativa de preus, per tres motius: 

o repunt de la demanda concentrat en un període de cinc anys 
o demanda generada per 140-150 clients potencials 
o impacte en segments i zones molt concrets  
o inversió a llarg termini amb baixa taxa de reemplaçament

• Amb tot, la independència de Catalunya generaria un impacte econòmic de més de 2.564 M€
en el sector immobiliari en el supòsit de compra en un període de cinc anys, i d’uns 451 M€
en un període equivalent, en el supòsit de lloguer. 

• L’impacte en el supòsit de compra seria equiparable a 6,3 vegades l’operació de venda de la 
Torre Picasso de Madrid, que va ser de 400 M€ (2012), però en aquest cas el benefici 
quedaria més repartit entre els agents del sector. 



Caldrà afegir les necessitats d’espai de tota mena de 
corporacions públiques, culturals, de turisme, etc.
• No es té en compte altres representacions oficials com per exemple: fundacions, empreses i 

corporacions públiques, instituts culturals, representacions de regions (Quebec, País Basc, 
Flandes...), representacions d’altres ministeris d’Estats estrangers, oficines de turisme, 
oficines comercials, seus d’organismes internacionals, etc. 

• Pel que fa a l’impacte en el mercat immobiliari, es considera que ambaixades, consolats i les 
oficines dels agregats han d’estar a la capital de l’Estat. En canvi residències d’ambaixadors i 
cònsols poden estar a la capital o a zones residencials perifèriques de la regió metropolitana.



Es necessitaran 1.177 residències oficials per atendre les 
relacions internacionals de Catalunya amb el Món

 En total, es considera la instal·lació de 143 ambaixades i 54 nous consolats. A més cal afegir 
més de 750 residències oficials de les autoritats corresponents: unes 250 residències de 
luxe a quatre vents en zones residencials d’alt nivell i la resta en edificis residencials en 
vertical o en altres categories d’immobles. 

 No es té en compte les residències del personal tècnic i administratiu ja que no són oficials.  
 S’assigna un preu mitjà de 22€ m² al mes al cas de les ambaixades, consolats i de 15€ m² al 

mes en el cas de residències oficials. Els preus s’assignen en funció de la reducció de la taxa 
de disponibilitat, que els situaria a nivells del quart trimestre de 2009. 

 Es distingeix entre: ambaixades, residències oficials dels ambaixadors, residències d’altres 
funcionaris diplomàtics, consolats, residències oficials dels cònsols. 

 Igualment, es té en consideració la instal·lació d’agregats (comercials, culturals, militars, 
policials...) tot i que en aquest cas el grau d'imprecisió és major. Com a orientació serveix el 
nombre d’agregats estrangers a Madrid. 



L’impacte econòmic presenta dos models teòrics: venda o 
lloguer
a) Supòsit de venda de tots els immobles 
b) Supòsit de lloguer de tos els immobles. En aquest cas les xifres 

són anuals.

• El més provable és una combinació dels dos però amb major 
tendència al lloguer que a l’adquisició en una relació de 9 a 1. 

• -Com que Catalunya haurà de tenir representacions a l’exterior, 
equiparables a les que cada país estableixi a Barcelona, podem 
preveure quin cost tindrà per a l’Estat català el lloguer de les 
seves ambaixades i consolats a l’estranger. 

• Pel que fa a les superfícies, una desena d’operacions superarien 
els 2.000 m², unes 80 tindrien entre 1.000 i 2.000 m². Pel que fa 
a les ambaixades, la superfície mitjana es situaria en el 1.174 
m², mentre que la superfície mitjana dels consolats seria d’uns 
381 m². Tanmateix el rang del conjunt d’operacions es situaria 
entorn els 600-800 m². 

Property report. El mercado de oficinas en Madrid y 
Barcelona. BNP Paribas Real Estate. 2012. 



El nombre de contractacions seria un 957% superior al total 
realitzat a Barcelona el 2012
• Pel nombre de contractacions: es tancarien unes 238 operacions en el sector d’oficines i 

edificis corporatius i unes 939 operacions en el mercat residencial. A títol indicatiu, l’any 2012 
es varen tancar 123 operacions a tot Barcelona en el sector d’oficines i edificis corporatius; el 
60% de les quals eren immobles de menys de 300 m². Només 9 d’aquestes operacions varen 
superar els 1.000 m².

• Alhora d’avaluar el cost de l’operació comercial no s’han tingut en compte les despeses 
associades en el cas de transacció. S’ha calculat a partir dels preus per m² mitjans de zones 
prime, central i residencials. 

Previsió 
contractacions 

Informe mercado de oficinas. Jones Lang LaSalle. 2012



 La demanda d’espai per a missions diplomàtiques i consulars, seria suficient per reactivar el 
sector immobiliari en segments molt concrets del mercat (residencial de luxe i edificis 
corporatius) i suposaria un alè pel sector de les oficines en edificis mixtes i en centres de negocis. 

 Però, en cap cas podria posar fi per si sola a la crisi del sector. 
 No requereixen accés al mercat de capitals, nul·la taxa d’impagaments i seguretat en el 

cobrament de lloguers.  
 Baixa taxa de reemplaçament

Previsió 
Rendabilitat

Informe mercado de oficinas. Jones Lang LaSalle. 2012

Les rendes tornarien a valors de 2009, reactivant el sector residencial de luxe i 
corporatiu



L’impacte econòmic final serà una combinació dels valors de lloguer/venda segons 
les circumstàncies del mercat

Valor de venda segons la tipologia de residència 
(milions d’ € )

100%

Valor de lloguer segons la tipologia de residència 
(milions d’ € )

A l’hora de calcular l’impacte econòmic de la nova demanda només es té en compte la 
comercialització dels immobles. No es tenen en consideració altres factors com la rehabilitació de 
les finques, tot i que tindrà una gran incidència, ja que el 44% de les finques de Barcelona 
destinades a oficines i seus corporatives tenen més de 30 anys. Tampoc és objecte d’aquest 
estudi l’impacte econòmic en altres sectors (seguretat, automobilístic, càterings i altres serveis...). 

100%



Els principals socis polítics i comercials lideraran l’establiment de 
residències diplomàtiques
• Les ambaixades principals seran les de Estats Units d’Amèrica, Espanya, Rússia, Xina, França, 

Regne Unit i Alemanya.
• Les configuració de residències podria tenir aquestes característiques.:

  
 PREVISIÓ DE DEMANDA DE METRES QUADRATS PER CATEGORIES I PAÏSOS 

 PAÏSOS   AMBAIX    RES. AMBAIX   ALTRES 
RESID   CONSOL    RES 

CONSOL   AGREGATS 

 C EUA 6.000                  1.800                  5.400                  - - 600                   

ESP 6.000                  1.800                  3.600                  2.500                  2.000                  400                   

C RUS 4.000                  1.800                  3.600                  - - 400                   

C XINA 4.000                  1.800                  3.600                  - - 400                   

C FRA 4.000                  1.200                  3.600                  - - 400                   

C RU 4.000                  1.200                  1.800                  - - 400                   

C ALE 4.000                  1.200                  1.800                  - - 400                   

C ISR 2.000                  1.200                  1.500                  - - 400                   

C IT 2.000                  1.200                  1.500                  - - 400                   

C MARR 2.000                  1.200                  1.500                  - - 400                   

C JAP 1.800                  800                     900                     - - 400                   

C MEX 1.800                  800                     900                     - - 400                   



Impacte ocupació immobiliària previst (1/2)

            
             
           
            
             
            
            
            
             
            
            
            
 C   BRA  1.800 800 900 - - 400 
 C   ARG  1.800 800 900 - - 400 
 C   AND  1.800 800 900 - - 400 
 C   COL  1.800 800 900 - - 400 
 C   VEN  1.800 800 900 - - - 
 C   EQU  1.600 800 900 - - - 
 C   CAN  1.600 600 900 - - - 
 C   ALG  1.600 600 900 - - 400 
 C   EGIP  1.600 600 900 - - 400 
 C   TUR  1.600 600 900 - - 400 
   IND  1.600 600 900 600 320 400 
 C   PAK  1.600 600 900 - - - 
 C   GRE  1.600 600 900 - - 400 
 C   BEL   1.600 600 900 - - - 
   HOL  1.600 600 900 600 720 - 
 C   SUI  1.600 600 900 - - 400 
 C   AUS  1.600 600 900 - - 400 
 C   DIN  1.600 600 900 - - - 
 C   ROM  1.500 600 900 - - - 
   BUL  1.500 600 900 400 360 - 
 C   POL  1.500 600 900 - - - 
 C   HON  1.500 600 900 - - - 
 C   TXE  1.500 500 900 - - - 
 C   NOR  1.200 500 900 - - - 
 C   SUE  1.200 500 900 - - - 
 C   DIN   1.200 500 900 - - - 
 C   FIN  1.200 500 900 - - 400 
 C   ISL  1.200 500 900 - - - 
 C   LUX  1.200 500 900 - - - 
 C   CRO  1.200 500 900 - - - 
 

  
 PREVISIÓ DE DEMANDA DE METRES QUADRATS PER CATEGORIES I PAÏSOS 

 PAÏSOS   AMBAIX    RES. AMBAIX   ALTRES 
RESID   CONSOL    RES 

CONSOL   AGREGATS 

  C   PORT  1.200 500 900 - - 400 
 C   ESLO  1.200 500 600 - - - 
 C   ESLVAC  1.200 500 600 - - - 
 C   BOS HE  1.200 500 600 - - - 
 C   SERV  1.200 500 600 - - - 
 C   COR S 1.200 500 600 - - 400 
 C   COR N   1.200 400 600 - - - 
   MAC  1.200 400 600 400 320 - 
 C   VATICÀ  1.200 400 600 - - - 
 C   IRL  1.200 400 600 - - - 
   SIRIA   1.200 400 600 400 320 - 
 C   JOR  1.200 400 600 - - - 
 C   AUS   1.200 400 600 - - - 
 C   NZ  1.200 400 600 - - - 
 C   IND  1.200 400 600 - - 400 
 C   MALA  1.200 400 600 - - - 
   EUA  1.200 400 600 400 320 - 
   A SAU  1.200 400 600 400 320 - 
 C   XILE   1.000 400 600 - - - 
   URU  1.000 400 600 400 320 - 
 C   PARAG  1.000 400 600 - - - 
 C   PERÚ  1.000 400 600 - - - 
 C   BOL  1.000 400 600 - - - 
 C   CUB  1.000 400 600 - - - 
   NIG  1.000 400 600 400 320 - 
 C   SENEG  1.000 400 600 - - - 
 C   UZB  1.000 400 600 - - - 
 C   TURK  1.000 400 600 - - - 
 C   NEPA  1.000 400 600 - - - 
 C   EST  1.000 400 600 - - - 
 C   LET  1.000 400 600 - - - 
 C   LIT  1.000 400 600 - - - 
   TUNSS  800 300 600 400 320 - 
 C   UCRA  800 300 600 - - - 
 

  
 PREVISIÓ DE DEMANDA DE METRES QUADRATS PER CATEGORIES I PAÏSOS 

 PAÏSOS   AMBAIX    RES. AMBAIX   ALTRES 
RESID   CONSOL    RES 

CONSOL   AGREGATS 

 



Impacte ocupació immobiliària previst (2/2)

   GUAT  800 300 600 400 320 - 
 C   NIC  800 300 600 - - - 
 C   HOND  800 300 600 - - - 
   EL SAL  800 300 600 300 320 - 
 C   PAN  800 300 600 - - - 
 C   THAI   800 300 600 - - - 
   BIRM   800 300 600 300 180 - 
   LAOS   800 300 600 300 180 - 
   CAMB  800 300 600 300 180 - 
   VIET  800 300 600 300 180 - 
   TAIW  800 300 600 300 180 - 
   FILIP  800 300 600 300 180 - 
   IRAK  800 300 600 300 180 - 
   IRAN   800 300 600 300 180 - 
   QUAT   800 300 600 300 180 - 
   OMAN   800 300 600 300 180 - 
   KAZA  800 300 600 300 180 - 
   KOS  800 300 600 300 180 - 
   MAC  800 300 600 300 180 - 
   MONTE  800 300 600 300 180 - 
   SUDAF  800 300 600 300 180 - 
   BOTSW  800 300 600 300 180 - 
   GABON  800 300 600 300 180 - 
   TANZ   800 300 600 300 180 - 
   KENIA  800 300 600 300 180 - 
   MALI  800 300 300 300 180 - 
 C   TXAD  800 300 300 - - - 
   NIGER  800 300 300 300 180 - 
   MAUR  800 300 300 300 180 - 
 C   XIP  800 300 300 - - - 
   LIBIA  800 300 300 300 180 - 
   CAMER  800 300 300 300 180 - 
 C   C MARF  800 300 300 - - - 
   MOLD  800 300 300 300 180 - 
   ZIMB  800 300 300 300 180 - 
 

  
 PREVISIÓ DE DEMANDA DE METRES QUADRATS PER CATEGORIES I PAÏSOS 

 PAÏSOS   AMBAIX    RES. AMBAIX   ALTRES 
RESID   CONSOL    RES 

CONSOL   AGREGATS 

    MOÇ  800 300 300 300 180 - 
 C   C RIC  800 300 300 - - - 
   JAM  800 300 300 300 180 - 
 C   BELIZ  800 300 300 - - - 
 C   TOGO  800 300 300 - - - 
 C   BANGL  800 300 300 - - - 
   R DOM  800 300 300 300 180 - 
 C   GAMB  800 300 300 - - - 
 C   BELAR  800 300 300 - - - 
 C   GANA  800 300 300 - - - 
 C   BENIN  800 300 300 - - - 
   ETIOP  800 300 300 300 180 - 
 C   LIBAN  800 300 300 - - - 
 C   ANGO  800 300 300 300 180 - 

 C   GUI 
BISS  800 300 300 - - - 

   PALES  800 300 300 - - - 
   LIEX  600 300 300 300 180 - 
   UGAN  600 300 300 300 180 - 
 C   GUI  600 300 300 - - - 
   IEMEN  600 300 300 300 180 - 
   ALB   600 300 300 300 180 - 
 C  MADG 600 300 300 - - - 
   AFG  600 300 300 300 180 - 
   SUDAN  600 300 300 300 180 - 
   AZERB  600 300 300 300 180 - 
   GUI EC  600 300 300 300 180 - 
   MALTA  600 300 300 300 180 - 
 C   SING  600 300 300 - - - 
 C   SR LA  600 300 300 - - - 
 C   MONG  600 300 300 - - - 
   ZAIR  600 300 300 300 180 - 
   CONG  600 300 300 300 180 - 
               

    
        

               
                

 

  
 PREVISIÓ DE DEMANDA DE METRES QUADRATS PER CATEGORIES I PAÏSOS 

 PAÏSOS   AMBAIX    RES. AMBAIX   ALTRES 
RESID   CONSOL    RES 

CONSOL   AGREGATS 

 



Conclusions

• El mercat immobiliari d’oficines i edificis corporatius a Barcelona es deprimit 
degut al “efecte-seu” de Madrid

• La capitalitat estatal de la República Catalana crearà un nou mercat institucional
• Les representacions diplomàtiques de 143 països generaran un total de 401.070 

m2 de superfície de lloguer o de compra
• La superfície que es necessitarà per ambaixades i residències equival a 31,2 illes 

del Eixample
• Amb un impacte econòmic que pot arribar als 2.564 M€ de venda o 451 M€ de 

lloguer en 5 anys
• Es necessitaran 1.177 residències oficials per atendre les relacions internacionals 

de Catalunya amb el Món
• El nombre de contractacions seria un 957% superior al total realitzat a Barcelona 

el 2012
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