LA VANGUARDIA

19 FEBRER 2017 Cases 37

Cases

Classificats La millor guia

d'immobles a la venda

La gran rehabilitació no creix prou
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
(COAC) alerta d'un estancament en el
nombre de visats sota aquest concepte
Mar Claramonte

La superfície visada corresponent
a rehabilitació (aquells projectes
que afecten l'estructura global
de l'edifici o la seva configuració
o bé impliquen un canvi d'ús) va
créixer un 12% el 2016 i representa només un terç del total, segons
dades del COAC. Una xifra que
des d'aquest organisme valoren
com a “totalment decebedora per
les expectatives que existeixen en
aquest sentit. És preocupant constatar que tot i que ha fet una lleu
pujada, la reforma integral encara
està força per sota de l'obra nova.
Deduïm que les intervencions en la
totalitat dels edificis directament
relacionades amb conceptes com
l'eficiència energètica i la sostenibilitat no s'estan duent a terme” .
Lluís Comerón, degà del COAC,
argumenta que “els propers anys
no es preveu un augment de població, per això considerem que
no cal fer molts més habitatges
nous, sinó que el gran repte és
la renovació urbana: adequar el
parc envellit i desactualitzat que
tenim al canvi de paradigma”.
Cultura rehabilitadora escassa
Mentre que la ràtio de rehabilitació per càpita de mitjana als
països de l'Europa occidental
va assolir els 1.462 euros anuals, a Espanya només va ser de
590 euros, d'acord amb dades
d'Euroconstruct.
Per Comerón, “al nostre país
mai no hem tingut gaire cultura
de manteniment, i només invertim entre un 2 i un 4% del valor

del nostre immoble per tenir-lo
en bones condicions”.
Amb l'objectiu de redreçar
aquesta situació, el Col·legi d'Arquitectes demana a les institucions, entre altres mesures, “més
ajuts i millores de finançament,
una simplificació notable del
marc normatiu, més coordinació
entre les administracions i un
pacte consensuat per a la renovació urbana a tot l'àmbit català”.
Majoria de rehabilitacions petites
Una altra dada significativa que
es desprèn de l'anàlisi del COAC
és que dels 119 projectes visats a
tot Catalunya durant el 2016 que
superen els 5.000 m2, només cinc
corresponen a intervencions de
rehabilitació en la categoria d'habitatge (quatre a la ciutat de Barcelona i un a Berga).
En canvi, Òscar Nieto, director
general de l'estudi d'arquitectura, interiorisme i construcció
Standal, percep que “la rehabilitació s'està reactivant molt a Barcelona, encara que normalment
es fa quan hi ha una transacció
d'un edifici buit no gaire gran,
d'entre 600 i 1.000 m2, la tipologia per a la qual hi ha més oferta”.
Així, Nieto assegura que “al
voltant d'un 30% de la nostra activitat actual és la rehabilitació
integral d'edificis residencials.
Per al 2017 tenim molt bones
perspectives, amb un projecte en
ferm al Poblenou per a un inversor particular anglès que ha comprat un petit edifici, i tres més en
estudi”.
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La despesa en
rehabilitacions a la
majoria dels països
europeus gairebé
triplica la d'Espanya
02

En opinió de Nieto, “la gent està
cada cop més conscienciada de la
rehabilitació, però sovint els tira
enrere el 21% d'IVA que cal pagar
a la majoria de les grans reformes”.
Per la seva banda, David Vila,
CEO de Renta Corporación –una
empresa especialitzada en la compra d'edificis per reformar-los i
vendre'ls amb valor afegit a particulars i inversors– assenyala
com un dels principals motius
perquè la rehabilitació no acabi
d'arrencar el fet que “arribar a
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01 Adaptació
d'un espai semiindustrial de 300
m2 al centre de
Barcelona que s'ha
transformat en un
loft de disseny
02 Recreació
de com quedarà
un bloc de 16
habitatges a
la zona alta de
Barcelona que
s'està rehabilitant
integralment
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acords per un immoble en multipropietat és més difícil que quan
es tracta d'una propietat vertical.
I això que no sempre s'ha de pensar en grans xifres, perquè el cost
és cada cop més assequible. De
tota manera, cal tenir en compte
el grau de protecció d'una finca,
que condiciona el pressupost”.
Enguany, Renta Corporación té
en marxa dues actuacions de rehabilitació integral a Barcelona:
una a la ronda del General Mitre,
29 i l'altra al carrer Unió, 7. •

03 Edifici
de 4.705 m2 al
Raval amb un projecte de rehabilitació que preveu 22
pisos i 100 places
d'aparcament
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