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Resum 

El projecte ha consistit en realitzar una promoció al barri del Fort Pienc, que és el barri on 

viu l’alumne i per aquest fet es va triar aquesta zona per realitzar-lo.  

 

El primer que vam fer va ser un estudi de camp per saber quins eren els solars disponibles 

al barri. Un cop realitzada aquesta primera prospecció, es van elaborar unes fitxes de cada 

un dels solars reunint informació fotogràfica i de dimensions, superfícies, qualificació, aixi 

com dels aspectes favorables i desfavorables. 

 

Desprès de triar el solar que més s’adequava als criteris de selecció, es va procedir a 

estudiar-lo des del punt de vista jurídic. Un cop sabut que es trobava en correcte situació 

legal i que no tenia cap càrrega ni servitud, es va analitzar la seva qualificació urbanística 

per determinar les possibilitats edificatòries que permetia i les limitacions normatives que 

comportava. 

   

Es va analitzar la situació immobiliària actual i realitzar un estudi de mercat dels pisos de 

lloguer de la zona, que s’ajustaven a les qualitats i a les característiques de la futura 

promoció, per poder obtenir els preus de referència i poder realitzar l’estudi econòmic 

corresponent. 

 

Relligant els aspectes de l’estudi de mercat i les possibilitats urbanístiques i normatives de 

la qualificació 13 E del solar, s’elabora una proposta arquitectònica a nivell d’estudi previ 

per tal de poder fixar les superfícies de cada una de les tipologies constructives i poder 

establir els costos i les unitats de venda o lloguer. 

  

S’elabora un estudi econòmico-financer que ens permeti determinar la totalitat dels costos 

aixi com establir la rendibilitat que esperem ens doni el producte a traves del seu CASH-

FLOW. Es considera una amortització a 20 anys amb un TIR del  6,67% o el de la venda a 

10 anys amb un VAN de 370.000 € al 6% o un TIR del 6,87% 

 

Per les diferents conjuntures econòmiques i per la situació del mercat immobiliari i de la 

construcció s’ha optat per l’elecció de realitzar una promoció destinada a lloguer amb la 

opció de vendre-la més endavant. 
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1 Introducció 

 

L’alumne que presenta el present PFC cursa en aquests moments estudis de segon curs 

d’A.D.E. (Administració i Direcció d’Empreses). De fet cal dir que un dels suports que vaig 

rebre per triar aquesta opció procedeix dels integrants de l’assignatura de Gestió 

Immobiliària, d’Arquitectura Tècnica.  

 

El PFC es planteja per tant, com la proposta d’un projecte immobiliari associat a tots els 

aspectes econòmics que això representa. És a dir, es tracta d’adequar les propostes 

arquitectòniques a la seva viabilitat econòmica. 

 

S’ha establert un àmbit d’actuació determinat amb uns límits físics concrets i lligats a 

l’entorn més immediat del propi alumne. 

 

S’ha intentat que la proposta correspongui al màxim a les exigències i a les circumstàncies 

actuals tan des del punt de vista del moment del mercat immobiliari com de la situació 

econòmica present. 

 

S’ha tingut especial cura a fer un seguiment el més acurat possible de les demandes i de 

l’evolució del mercat. Des d’aquest punt de vista s’ha optat per intentar donar una 

alternativa a la dinàmica dels últims anys de gran bonança del sector en que “promoció-

venda-amortització-beneficis” es realitzaven de manera gairabé immediata, a una opció 

més conservadora o de resposta a una situació de menys dinamisme econòmic. 

 

La opció de lloguer es presenta com a una sortida d’amortització més llarga però amb 

menys risc i mantenint uns bons índexs de rendibilitat econòmica. 
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2  Metodologia 

2.1 Objectiu de l’estudi 

Quan el promotor decideix comprar el sòl per desenvolupar-hi una promoció, és una decisió 

que comporta un alt risc, com poques altres dins del sector, per tant s’haurà de planificar 

molt bé i avaluar totes les possibilitats d’èxit. 

La promoció immobiliària és l’encarregada de combinar l’elecció d’un bon emplaçament, 

una idea de projecte, una concepció d’ús, una assignació de recursos i finalment trobar un 

usuari pel producte creat; a la vegada que oferirà una rendibilitat mitjançant la correcta 

gestió i compliment d’una sèrie d’estàndards i requisits econòmics, socials, mediambientals 

i urbanístics. 

Primerament s’haurà de definir la promoció que es vol realitzar, els objectius que es volen 

aconseguir i realitzar un estudi de mercat per poder comprovar la demanda i l’oferta que 

existeix actualment, a la mateixa vegada que serà igual d’important tenir en compte el 

temps i tenir definida una correcta planificació ja que també incidiran en la rendibilitat de la 

inversió a realitzar i en conseqüència, a la viabilitat mateixa de la promoció. 

La situació ideal per una promoció immobiliària és la sortida d’un projecte al mercat en el 

moment en que comenci un augment de la demanda, a la que acompanyarà una 

considerable pujada de la renta per unitat de superfície. 

Si a tot això, unim un sòl més econòmic, un baix cost de construcció per haver fet una 

planificació correcta, optimitzarem la rendibilitat obtinguda. 

Encara que estem definint el procés ideal, per la bona conducció d’una promoció 

immobiliària, no en tots els casos es farà amb aquest ordre. 

En segon lloc, cada dia ens arriben notícies referents a temes com: 

- Els informes que van emetre l’Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) a mitjans del 2008 a on es confirmava la previsió la 

davallada dels preus del mercat.  

- La fi del creixement imparable del sector de la construcció durant els últims 

anys.  

- La variació dels tipus d’interès del préstecs hipotecaris; fet que esdevindria una 

disminució de demandes d’habitatges en el cas que augmentes o d’un suposat 

augment en el cas de que aquests baixessin tal i com esta mantenint la 

comunitat monetària Europea. Però actualment les entitats financeres posen 

moltes pegues per donar aquests crèdits.  

- La sortida al mercat de molts habitatges de protecció oficial, amb els preus dels 

quals les promotores no poden competir. 

http://www.oecd.org/home/0,2605,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/home/0,2605,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
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- La imprevisibilitat del ritme de vendes i de les condicions del mercat immobiliari i 

de la conjuntura macroeconòmica ja que aquesta afecta a les possibilitats de 

compra dels possibles clients.  

Temes com aquest, són els que preocupen a la promotora, ja que està invertint en una 

operació molt important. Amb les expectatives del mercat es volen conèixer amb quins 

resultats es podrà comptar aproximadament. 

Per tots aquests motius és de vital importància realitzar un bon estudi de mercat per poder 

realitzar una promoció amb unes bases reals. 

Una bona manera per poder millorar el Cash-Flow de l’empresa és el fet de poder vendre 

els pisos sobre plànol, ja que entrarà capital molt abans i contribuirà a que la inversió total 

de l’empresa sigui inferior, així l’empresa no haurà de demanar tants préstecs o no li farà 

invertir tant capital propi. 

Dins l’estudi, determinarem el benefici del promotor. Aquest no serà completament fix ja 

que la venda no es pot predir al 100%; per tant jugarem amb un interval de possibles 

beneficis. Podrem reduir els preus per permetre que els habitatges s’ajustin als que hi hagin 

actualment en oferta, sempre hi quan el promotor o inversors prefereixin no guanyar tants  

diners però assegurar-se les vendes de la promoció; o podrem augmentar els preus si 

aconseguim fer una correcta planificació de l’obra i tenir en compte totes les despeses i 

ingressos possibles en aquesta obtinguts.  

Segons el risc en que afrontem la promoció optarem a un marge superior o inferior.  

Hem de tenir en compte, que sempre haurem de ser conservadors alhora de fer les 

previsions dels ritmes de vendes. Sempre hem de pensar en el pitjor dels casos per no 

enganxar-nos els dits en la nostra inversió. Un mal estudi de Mercat que ens faci pagar un 

preu sensiblement més elevat que el del mercat per el solar ens podria generar unes 

pèrdues molt grans que farien perillar la continuïtat del bon funcionament de l’empresa 

promotora. 

Sempre que els resultats siguin positius, podrem observar els marges amb els que juguem 

en els beneficis, en el cas de que els resultats siguin negatius haurem d’adoptar les 

solucions més adients per poder portar l’operació correctament, es decidirà on es poden 

abaratir despeses, per intentar augmentar al màxim el benefici del promotor, o canviar 

d’estratègia. En casos en que la viabilitat sigui dubtosa es desestimarà el solar o es 

canviarà el producte. 
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2.2 Com es realitzarà  

Per realitzar l’estudi de viabilitat econòmica de la promoció, seguirem un seguit de punts que 

seran exactament els mateixos que en el cas de que fos un estudi per a una possible 

promoció. Els objectius d’aquest estudi seran: 

- Situació econòmica: estudiarem la situació econòmica actual a nivell general, per 

poder tenir en compte, el nivell de vida de la població, els ingressos, l’índex d’atur, 

etc. 

- Situació del sector de la construcció: ens donarà una idea, de com estan les 

despeses de la construcció en el mercat, el ritme de construcció que s’està seguint 

en aquests moments, etc. 

- Situació del sector immobiliari: podrem tenir en compte la tendència dins del mercat 

d’aquest sector, les conseqüències que l’han portat fins al seu estat actual i les 

previsions de futur. 

- La ciutat: ens donarà una visió generalitzada de tot Barcelona en l'actualitat i de les 

transformacions que ha anat patint amb el pas dels anys, la  seva  economia, la 

demografia, l’ urbanisme.  

- Estudi Socioeconòmic: ens permetre saber a quin públic ens dirigim i les possibilitats 

econòmiques d’aquest.  

- El solar: en aquest moment comencem a centrar-nos en la promoció pròpiament que 

es l’objecte d’aquest estudi. Com a primer punt farem una revisió del solar a on es 

farà la construcció.  

- Emplaçament i descripció: es detallarà l’emplaçament del solar fent primerament una 

revisió visual.  

- Estudi jurídic: s’haurà de comprovar tots els aspectes legals, que pertanyen al solar, 

com qui son els propietaris, si existeix algun tipus de càrrega, servitud, o qualsevol 

altre fet que es tingui que considerar abans de començar a construir.  

- Estudi urbanístic: en aquest punt es comprovaran els aspectes urbanístics del solar, 

com la qualificació que té dins del Pla General, que els paràmetres urbanístics es 

corresponguin amb el que s’ha dissenyat en el projecte, usos que li podrem donar al 

solar, etc.  

- Descripció del projecte: aquest punt de l’estudi de viabilitat serà el més creatiu, ja que 

l’haurem de definir segons el nostre bon criteri.  

 

 Projecte: definirà els paràmetres generals del projecte i les dades més significatives.  

 Plànols de l’edifici.  



Pau Gómez Alonso de Medina  PFC: Projecte residencial al barri del Fort Pienc   9 

 Memòria descriptiva: serà útil pel moment en que s’hagi de fer el pressupost de 

l’obra.  

 Quadre de superfícies: es definiran tots els productes resultants de la promoció.  

 

- Estudi de mercat: potser aquest és el punt més important de tot l’estudi, ja que ens 

donarà per poder conèixer el mercat a on implantarem la nostra promoció.  

 

 Introducció  

 Estudi de la demanda: amb aquest estudi ens farem una idea de qui seran els 

nostres possibles compradors i si el producte que hem dissenyat s’ajusta a les seves 

necessitats.  

 Estudi de l’oferta: d’aquesta manera també coneixerem com es troba el mercat 

actualment.  

 Estudi de mercat: es farà un mostreig per tot el barri, per conèixer la competència i 

saber quins son els acabats, programes funcionals i els més important, els preus que 

ofereixen 

 

- Ingressos de la promoció: primer punt per poder calcular finalment la rendibilitat de la 

promoció.  

 

- Ritme de vendes: amb les dades d’altres promocions i les estadístiques del 

moment de publicacions especialitzades es farà una previsió de vendes.  

- Preus dels elements de la promoció: gràcies a l’estudi de mercat hem obtingut 

un valor de mercat pel nostre producte i per tant ja li podem donar preu als 

habitatges i pàrkings i local.  

 

- Despeses de la promoció: segon punt pel càlcul de la rendibilitat.  

 

- Solar: tot el que faci referència al solar i el preu màxim que estarem disposats a 

pagar  

- Honoraris: englobarem arquitecte, arquitecte tècnic, enginyers i demés tècnics 

que siguin necessaris.  

- Llicències; llicència d’obra, d’ocupacions, etc..  

- Construcció: detallarem totes les despeses que ens generin la construcció.  

- Despeses de venda: el que sigui necessari per poder promocionar i vendre el 

nostre producte. Com la publicitat, pis mostra, etc. 
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- Rendibilitat del projecte: Aquí es farà un resum de tot el que s’ha obtingut fins ara i 

serà on observarem els resultats reals de la promoció.  

 

- Cash- flow: es farà un quadre de flux de caixa per poder tenir una previsió de 

tresoreria.  

- Rendibilitat: aquest serà el punt a on determinarem si la nostra promoció és 

viable o no. 

 

- Conclusions: dependrà del resultat que ens hagi donar el càlcul de la rendibilitat de 

la promoció i quines seran les solucions que podem adoptar.  

 

2.3 Què és un estudi de viabilitat 

Abans de començar una promoció immobiliària, es imprescindible avaluar les condicions de 

viabilitat financera i econòmica de l’actuació. 

L’estudi de viabilitat consisteix en analitzar les diferents opcions d’inversió i les seves 

rendibilitats. Si la inversió que s’ha de fer per la promoció és o no superior a la que es 

podria obtenir amb la mateixa inversió però un altre negoci amb una taxa de risc inferior, 

compararem si aquestes són inferiors a les de la nostra promoció; si s’obtingués una 

rendibilitat inferior o igual feria inviable l’operació o com a mínim poc recomanable. 

L’objectiu d’un estudi de viabilitat és analitzar amb detall els resultats possibles d’un 

projecte per determinar la conveniència o no de portar-ho a terme, de tal manera que un 

projecte d’inversió, com és en aquest cas, una promoció immobiliària serà viable si genera 

beneficis i liquiditat suficient i tenint en compte el risc, per sobre de tot, si reportarà al 

promotor la rendibilitat esperada. 

La rendibilitat de la inversió a obtenir en una promoció i per tant la pròpia viabilitat, 

dependran de la diferència dels ingressos esperats i de les despeses necessàries per la 

seva realització, del flux de caixa que es generi i del temps que s’hagi previst per a 

recuperar la inversió. Així com el tipus de finançament. 

 

Després d’haver fet totes les anàlisis necessàries, el promotor haurà de determinar, en el 

moment de prendre la decisió, si la inversió compleix una premisses bàsiques: 

 
- Que la inversió obtingui la rendibilitat esperada.  

- Que el pressupost de finançament cobreixi el pressupost d’inversions  

- Que els beneficis siguin positius.  
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- Que s’obtingui liquiditat positiva al final de la promoció.  

- Que el període de recuperació de la inversió sigui el més curt possible.  

 
 
Les xifres sobre les que es treballen, són només previsions de futur, que podran patir 

modificacions en el transcurs de tota la promoció, com poden ser: 

  
- Vendes inferiors a les que s’esperaven  

- Desviació de les despeses que es van pressupostar 

- Modificacions del projecte d’obra amb l’aparició de noves partides imprevistes 

- Variació dels interessos financers 

- Variació del ritme de vendes 
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3 Treball de camp 

3.1 Introducció i metodologia 

El que es va voler fer amb quest treball va ser la realització de un projecte residencial en el 

barri de l’estudiant, en primera instància la idea era la de fer una promoció d’habitatges per a 

la venta, triar un solar adequat a les expectatives i realitzar un projecte de viabilitat com tants 

d’altres. 

Però al veure que les tendències macroeconòmiques i sobretot del sector de la promoció i 

construcció del nostre país han canviat completament tal i com ja es veurà més 

detalladament en els apartats de l’estudi de mercat i situació immobiliària actual. Vaig decidir 

de pensar un altre concepte, com podia ser el de fer una promoció destinada únicament al 

lloguer per una entitat privada.  

El següent pas va ser agafar paper bolígraf i càmera de fotos i recórrer tot el barri de l’estudi, 

el Fort Pienc per fer-hi una posada en situació. 

El que vaig descobrir amb sorpresa, és que encara hi ha alguns solars no edificats encara. 

Tot i que òbviament molt pocs, concretament dos, ja que estem situats en un dels barris de 

l’eixample. Però, el que em va sorprendre més va ser el fet de trobar-me molts edificis que, 

encara que edificats no aprofitaven tota la possible edificabilitat que permeten les 

ordenances. En el treball de camp s’han trobat molts edificis de PB+1 o PB+2 que podrien 

enderrocar-se i construir-hi un de nou de 5 plantes. Aprofitant així la màxima edificabilitat del 

solar segons la normativa 
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3.2 Exposició de les dades del treball de camp 

3.2.1 Situació de les mostres en plano 
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3.2.2 Mostra de Fotografies i correspondència dels solars 

1.   Localització: C. del Consell de Cent, 476 (Dt. 2: EIXAMPLE)  PB+3 A ENDERROCAR 

Ref. cadastral: 1335407DF3813E.  Full 1/500: P164 (actual.: 31/10/2008) 13E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Localització: C. del Consell de Cent, 472 (Dt. 2: EIXAMPLE) PB+1 

Ref. cadastral: 1335403DF3813E.  Full 1/500: P164 (actual.: 31/10/2008) 13E 
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3.   Localització: C. del Consell de Cent, 477 (Dt. 2: EIXAMPLE) PB+2 

Ref. cadastral: 1236416DF3813E.  Full 1/500: P164 (actual.: 31/10/2008) 13E 

  

Mostra del treball de camp amb la realització de fitxes. Informe complet a l’Annex 1 
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3.2.3 Conclusions del treball de camp 

Com es pot veure hi ha 24 edificis que podrien ser enderrocats i millorar la seva edificabilitat, 

he parlat amb molts d’ells i ja m’han comentat que els han fet moltes ofertes per comprar-los 

l’immoble enderrocar-lo i construir-ne un de nou. 

Per altra banda l’activitat pel que fa a noves construccions dins del barri, també ha estat 

frenètica i actualment hi ha 2 edifici en construcció i 15 que s’han finalitzat fa menys de 5 

anys 

 

3.2.4 Criteris d’elecció de solar 

La recerca del solar s’ha circumscrit aproximadament a la zona al voltant de la Monumental, 

limitat pels carrers de la Gran Via de les Corts Catalanes, Passeig de Sant Joan, 

Almogàvers, Avinguda Meridiana, Plaça de les Glòries, Diagonal i carrer de Nàpols.  

 

Dins d’aquest perímetre s’ha fet un llistat aproximat d’aquells solars que s’ha considerat 

remarcables o interessants en base a una primera de visió des del carrer. Del llistat d’aquest 

solars s’ha recollit una sèrie d’informació que ha permès d’elaborar una petita fitxa en la que 

s’inclou, a més de la foto inicial, una planta a escala 1/500, la referència cadastral i la 

qualificació urbanística. 

Sobre aquesta base s’ha establert uns criteris sobre els que realitzar la tria. 

 Prioritzar les parcel·les regulars, bàsicament de forma rectangular, sobre les 

irregulars que presenten angles aguts o obtusos. 

 Descartar les parcel·les amb poca longitud de façana. 

 Parcel·les que permetin la construcció de soterranis aptes per a encabir-hi 

aparcament, bàsicament que permetin el gir dels cotxes de manera còmode i 

amb una sola maniobra, això vol dir disposar d’una amplada lliure mínima d’uns 

13 m. 
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Solars no excessivament grans. Es pensa en una promoció d’un tamany mitjà, de 

l’ordre dels tres/quatre habitatges per planta de l’ordre de les dos/tres 

habitacions, que es puguin resoldre amb un únic nucli de comunicació vertical. 

Parcel·les que no presentin una excessiva fondària, que impliqui entrar en la 

dinàmica de enjardinament de l’espai lliure interior d’illa. 

3.2.5 Elecció de solar 

Per tots els motius comentats en els anteriors punts i segons el resum que s’adjunta a 

l’Annex I, el solar escollit per desenvolupar el projecte de viabilitat ha estat el del carrer 

Marina 202. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto actual de l’edifici                       Foto antiga de l’edifici, encara en ús 
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4 Dictamen jurídic 

4.1 Objectiu de l’estudi  

Un dels aspectes que s’ha d’analitzar, en un estudi de viabilitat, és la situació jurídica de la 

finca sobre la que es pretén dur a terme la promoció. Aquesta anàlisi ens permetrà: 

 

- Establir la titularitat dels terrenys on es pretén construir la promoció, la seva 

superfície i partions.  

- Establir els drets i càrregues que els afecten (legals, fiscals o urbanístics)  

- Establir l’operativa a seguir per tal d’afrontar tots els passos administratius i 

legals necessaris per obtenir el dret a edificar  

 

L’estudi jurídic ens aportarà informació en aspectes fonamentals com ara: la titularitat dels 

terrenys, edificacions existents, drets de tercers sobre els solars o edificacions (servituds, 

lloguers, drets d’ús o explotació,...) i drets dels titulars dels terrenys sobre tercers, 

superfícies i partions, càrregues fiscals, administratives o urbanístiques, servituds, 

afectacions de serveis públics o urbanístiques (cessions pendents, obertura de vials, ....), 

etc.. 

 

Documentació necessària: 

 

Per a una correcta auditoria jurídica del solar necessitarem disposar de la documentació 

administrativa i legal següent: 

 

- Documents notarials: Escriptures dels terrenys i de tots aquells documents 

privats o públics a que es refereixin les escriptures.  

- Documents del Registre de la Propietat: Certificat Registral de Domini i 

Càrregues, document emès pel Registre de la Propietat, on es fa constar el 

titular de la finca, la superfície registral, les partions i les possibles càrregues o 

drets. Amb aquest document podrem conèixer si existeixen drets de reversió, 

tempteig, drets reals, hipoteques, servituds o drets de superfície.  

- Documents del Cadastre: Certificat cadastral, document que emet la Direcció 

General del Cadastre que depèn del Ministeri d’Hisenda on es reflectirà el 

número de referència cadastral, la superfície del solar, de les edificacions 

existents i la seva valoració per parts i global. 

- Cèdula de qualificació urbanística: Document que emet la Secretaria de 

l’Ajuntament o el seu Departament d’Urbanisme i que exposarà les principals 
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determinacions urbanístiques com ara la qualificació i classificació, edificabilitat i 

altres condicions bàsiques que en determinin l’aprofitament, així com certificarà 

possibles deutes o càrregues urbanístiques pendents.  

- Contractes o documents privats: En molts casos hi ha afectacions en solars i 

edificacions que no són públics i que per tant no consten inscrits ni en les 

escriptures, el Registre de la Propietat o el cadastre, com el cas d’haver-hi 

llogaters o drets d’aprofitament de collites o ús del solar. L’existència d’aquests 

drets o càrregues es documenten en contractes privats.  

- Informe de visita in-situ: Una visita d’inspecció al terreny ens pot aportar dades 

de possibles afectacions no reflectides en la documentació anterior: servituds de 

pas, vistes,... d’altres finques adquirides per usucapió, celoberts que caldrà 

respectar, pas de serveis (línies elèctriques, telefòniques,...) que caldrà 

desplaçar, edificacions, usos o d’altres no documentats, etc..  

 

Conclusions bàsiques de l’estudi jurídic: 

 

L’estudi jurídic ens ha de permetre determinar: 

 

1. Titular o titulars del terreny  

2. Dades del terrenys:  

 

a. Superfície (escripturada – registral – cadastral –real)  

b. Partions i titulars de les finques veïnes  

c. Valor declarat i cadastral  

d. Edificacions existents, usos i dades dels ocupants  

 

3. Càrregues  

 

a. Drets reals  

b. Hipoteques  

c. Servituds (de tercers sobre els terrenys)  

d. Càrregues fiscals pendents de liquidació o cancel·lació  

e. Llogaters i drets d’indemnització  

f. Drets d’ús o explotació i drets d’indemnització  

g. Cessions o despeses urbanístiques pendents  

h. D’altres  
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4. Drets  

 

a. Drets reals  

b. Servituds (sobre tercers)  

c. Aprofitament urbanístic  

 

4.2 Comprovació del solar “in situ” 

La inspecció visual “in situ” del solar pretén comprovar: 

- la superfície i configuració del solar 
 
- les servituds aparent s i/o contínues 

 
Com a resultat d’aquesta inspecció es constata que la superfície i la configuració del solar  

és la mateixa que la ofertada. Pel que fa a les servituds no s’observa cap càrrega de cap 

tipus. 

4.3 Emplaçament i superfície del solar 

El solar, està situat al carrer Marina 202, tot i que al registre de la propietat figura com a 

Avenida del Emperador Carlos I. El solar té la figura d’un rectangle regular, que medeix 

14,00 m d’ample i 25,40 m de fondària, amb una superfície total de 355,60 m2. 

4.4 Dades del propietari del solar 

El propietari del solar és l’empresa “ALEDORA, S.A.” amb NIF A08221970, des del 22 de 

desembre del 2003. 
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4.5 Dades de la inscripció en el registre de la propietat 
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4.6 Drets limitatius, càrregues i servituds 

El Solar no té cap càrrega ni servitud  

4.7 Documentació gràfica del solar 
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5 Dictamen legal urbanístic 

5.1 Normativa aplicable al solar 

El solar es troba qualificat pel Pla General Metropolità (PGM) com a “13 Eixample” (Clau 

13E). Aquesta clau, aprovada el novembre del 2.002, modifica parcialment i complementa la 

qualificació original del PGM aprovat el 1.976  definida com a “Zona de densificació urbana, 

Subzona I, intensiva” (Clau 13a).  

 

 

Els paràmetres principals de la qualificació original 13a  són els que a continuació es 

detallen: 

1. Ordenació segons alineació a vial. L’edificació ha d’alinear-se a la línia de 

façana, ocupant-ne la totalitat i sense recular-se’n. 

2. Alçada Reguladora Màxima per a carrers de més de 30 m d’amplada (l’ample 

oficial del carrer Marina és de 50 m) : 23,80 m. corresponent a Planta Baixa + sis 

plantes pis. Alçada mínima entre plantes: 3,05 m 

A planta baixa es permet l’aparició d’una entre-planta vinculada al local de la 

planta baixa, reculada 3m de l’alineació de façana i sense accés independent 

des dels espais comuns. 

3. Fondària Edificable: 23,40 m. Les plantes pis es poden edificar en la totalitat 

del solar fins a la fondària edificable permesa. 

4. Els patis de ventilació i/o de llums de les plantes pis han d’ocupar un  mínim 

del 12% de la superfície edificable en planta, amb un valor mínim de 18 m2, i 

permetent la inscripció d’un cercle de diàmetre igual a una sisena part de l’alçada 

de les plantes pis (en aquest cas 19,30 / 6 = 3,21m). 

5. Nombre màxim d’habitatges : inferior al nombre corresponent al quocient entre 

la totalitat de la superfície construïda i el mòdul de 100 m2. S’inclou també com a 

superfície construïda els cossos sortints semitancats, es computa com a 50% els 

oberts i no es comptabilitzen les plantes soterrani ni els patis de ventilació i de 

llums.  

6. Previsió de places d’aparcament.  

Els paràmetres principals de la qualificació 13E, sense modificar les determinacions 

essencials de la clau 13a, especifica i determina tota una sèrie d’aspectes que fan referència 

bàsicament a dues qüestions: 

1. Tractament de la façana : determinacions formals, compositives, de materials, 

de manteniment d’elements existents, etc. En aquest sentit s’incideix en que: 
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les façanes hauran de tenir un tractament pla,  

acusar preferentment l’horitzontalitat,  

les obertures s’ordenaran segons eixos de composició vertical,  

predomini del massís sobre el buit,  

es prohibeixen les façanes cegues, les totalment envidrades i els murs cortina 

llevat justificació especial,  

les façanes interiors predominantment envidrades o obertes,  

l’alçada de façana podrà augmentar-se -sense augmentar el nombre de plantes- 

si això afavoreix la integració amb els edificis veïns,  

manteniment de les façanes construïdes amb anterioritat al 1932,  

etc. etc. 

2. L’espai lliure interior d’illa. Es prenen tota una sèrie de mesures tendents a 

afavorir la creació d’espais interiors d’illa. La principal determinació és que: 

en aquelles illes que no tinguin passatges interiors i amb profunditat edificable superior a 20 

m l’espai central de l’interior d’illa situat a una distància de les alineacions de vial superior a 

una vegada i mitja la profunditat edificable no és edificable i ha de ser destinat a espai 

enjardinat de titularitat privada. 

5.2 Conclusions 

El solar esta qualificat com a 13E, i segons la normativa aplicable, ens permet edificar fins a 

una alçada reguladora de 23,80 m. Fet que ens permetrà construir-hi PB+6 i un total de 23 

habitatges. 

El Solar esta en plenes condicions per desenvolupar la nostra promoció, és el més adequat 

de tots els que em inspeccionat al Barri del Fort Pienc. 
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6 Anàlisi de la situació immobiliària actual 

Per saber quina és la realitat immobiliària actual, és necessari l’anàlisi de la situació 

socioeconòmica i dels diversos factors que defineixen la realitat conjuntural existent. 

Aquests factors són la producció d’habitatges (visats), les seves tipologies, l’evolució del 

preu/m2 i el ritme de vendes, la tendència de l’euribor, les hipoteques, l’atur, l’IPC i 

l’endeutament familiar. 

6.1.1  Producció d’habitatges 

Amb la reducció de 19.881 nous habitatges el 1r. Trimestre de 2008 en relació al mateix 

període del 2007 (en que es van iniciar 28.959 noves unitats), les dades estadístiques del 

Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB) representen l’actual 

desacceleració en l’inici de la construcció de nous habitatges, un context que no es donava 

des del 1r. semestre de 1991 on es van visar 8.939 nous habitatges.  

 

L’Informe que presenta el CAATB recull aquest context al que incorpora també l’anàlisi de 

les tendències cícliques que presenta el sector de l’edificació i que, junt amb les previsions 

basades en estimacions macroeconòmiques, apunta a una lleugera recuperació de l’activitat 

del sector durant  l’any 2010. 

 

La distorsió que va suposar l’entrada en vigor de 2 nous documents bàsics del nou Codi 

Tècnic de l’Edificació (CTE) el 29 de març del 2007, ha influït decisivament en el baix 

registre del 1er semestre de 2008 (-68,7%), ja que el mateix període de l’any 2007 es van 

alterar significativament les dades del mes de març.  

 

Les previsions indiquen que aquesta situació es mantindrà durant els dos trimestres restants 

si bé no d’una forma tant marcada com la viscuda els dos primers trimestres de l’any, amb 

caigudes que al 3r trimestre se situaran en un -34,1% i al 4rt en un -44,2%, fet que implica 

que en el conjunt de l’any 2008 s’experimentarà un retrocés de l’activitat respecte el 2007 

del -58,7%. 

La traducció d’aquestes taxes en nombre d’habitatges situen les xifres a finals del 2008 en 

termes dels registres de començaments de la dècada dels anys 90, en que es visqué l’última 

recessió econòmica. La previsió indica que el 2008 es visaran al voltant de 18.312 nous 

habitatges, un registre lleugerament superior al de 1991 (17.212) però inferior al de 1992 

(18.702) que van ser els pitjors anys en termes d’habitatges nous visats. 
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Estimació de tendències per a l’any 2009 i 2010  

Aquesta secció es dedica a fer una prospecció de la possible evolució dels nous habitatges 

iniciats ens els propers dos anys. S’ha de puntualitzar que tots els agents que es dediquen a 

l’anàlisi del sector ja descarten que la situació actual sigui fruit d’una caiguda puntual de 

l’activitat en l’edificació residencial.  

  

Per aquest motiu  la referència que s’ha de buscar és l’evolució observada en anteriors 

períodes de desacceleració del sector, el més immediat és el de començaments dels anys 

90 mentre que l’anterior se situa a inicis de la dècada dels 80. 

  

Per tant el model usat de previsió a llarg termini a banda de les variables d’evolució a llarg 

termini, usa una variable tendencial construïda a partir de la trajectòria dels nous habitatges 

visats durant l’anterior moment crític de començaments dels anys 90. Aquest patró de 

comportament implica una davallada molt ràpida i marcada, iniciada al 2007, confirmada 

aquest 2008, amb un període més o menys llarg de manteniment de l’activitat en aquests 

mínims, l’estimació realitzada indica que aquesta etapa letàrgica s’allargaria almenys fins al 

2010. 

 

Els resultats indiquen que aquest retrocés de l’activitat implicarà l’assoliment del nivell més 

baix d’activitat el 2009, amb 15.872 nous habitatges visats, una caiguda del -13,3% respecte 
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el 2008. D’altra banda el 2010 la lleugera millora que es preveu en els indicadors 

macroeconòmics (PIB i atur bàsicament) farà que es doni un lleuger repunt dels visats 

d’habitatge nou arribant als 17.096 nous habitatges, un 7,7% més que el 2009. Ara bé cal 

tenir en compte que l’acumulació d’un considerable estoc d’habitatges nous sense vendre 

llastrarà considerablement l’inici de la recuperació, una acumulació que en altres crisis 

documentades no havia estat tant notable. 

 

 

No obstant un informe més recent dels Indicadors econòmics de Barcelona i de la regió 

metropolitana, indicava que el valor afegit brut de l’activitat sectorial de la construcció va 

intensificar el seu decreixement en el darrer trimestre del 2008, passant del -4,1% al -5,7% a 

Catalunya i del -4,6% al – 8,0% a Espanya. 

L’evolució del PIB i dels treballadors de la construcció es veuen reflexades en els següents 

gràfics: 
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L’aturada de la construcció residencial ha estat parcial a Barcelona i gairebé total a moltes 

comarques de Catalunya 

  

Pel que fa al nombre de treballadors al sector, ha baixat en poc més de nou mil persones 

(un 14,7%) retrocedint fins a nivells de 1999-2000. Podem afirmar que el cicle de creixement 
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espectacular del sector, que havia augmentat en unes cent-mil persones a Barcelona resulta 

tancat. 

El consum de ciment, desprès d’assolir un màxim històric al 2007, ha tancat el 2008 amb 

una davallada del 23,8% al mercat espanyol i d’un 24% en el català. 

La política pública ha estimulat la construcció d’habitatges protegits i ha facilitat la 

transformació de pisos nous per a la venda a lloguers. L’any 2008 un 43% dels habitatges 

iniciats a Barcelona eren protegits, segons es pot veure al gràfic: 

 

6.1.2 Visió general dels preus 

El 2008 s’ha tancat, tant a Barcelona com a la resta del país, amb una retallada general dels 

preus dels habitatges. S’observa que mentres el mercat de segona mà ha caigut en un 9,0% 

l’últim any el de nova planta ha resistit millor caient un 5,1% mentre que l’únic que puja és el 

dels preus de lloguer amb un augment del 5,5% per metre quadrat. 
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L’evolució dels preus nominals i reals queda reflectit a la següent gràfica: 

 

Malgrat tot el descens dels preus mitjans es pot considerar relativament moderat en 

comparació amb els increments registrats durant el període 1999-2006, en que es va passar 

de 1.913 a 5.804 €/m2. 
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El mercat de lloguer ha augmentat de preus, pel canvi de la conjuntura econòmica i pel fet 

de que molta gent que esta esperant a que els preus dels pisos s’estabilitzin, han optat pel 

lloguer. També ha aprofitat l’augment de la demanda derivada de l’encariment i posterior 

restricció del crèdit hipotecari per poder mantenir aquesta trajectòria a la alça, tot i que amb 

un augment moderat.   

6.1.3 Tipologies d’habitatges 

És un fet que existeix una reducció de superfície en la construcció de nous habitatges. Això 

es deu a l’encariment del preu/m2 dels últims anys, i a la reducció del tamany mig de les 

llars on s’ha passat de 3,3 a 2,8 membres per família, apropant-se a la mitjana europea 

situada en 2,5 membres. 

 

 

La majoria de les noves vivendes són de 2 o 3 dormitoris, amb una superfície  que oscil·la 

entre els 80 i 104 m2 de superfície construïda amb elements comuns. Els habitatges que 

tenen 4 i 5 dormitoris només estan presents al barri de Sàrria-Sant Gervasi mentre que la 

resta estan repartits per tota la ciutat 

7 Estudi de mercat  

L’estudi de mercat complet s’adjunta a l’Annex 2 Estudi de Mercat, al Fort Pienc, Barcelona 

Les dades més rellevants d’aquest han estat: 
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- El preu de compra del solar no hauria de ser superior a 4.867.270,50€ 

- El preu de lloguer de les vivendes hauria de ser de no inferior a 17€/m2 

- El preu de venda de les vivendes el suposarem de 5000 €/m2 

 

Els preus que s’aplicaran son accessibles pel sector al qual ens dirigim, assegurant la venda 

d’un producte amb una qualitat mitjana-alta. La informació bàsica per obtenir el preu mig m2 

s’ha obtingut de diferents portals d’Internet com www.idealista.com, www.portae.com, 

www.habitaclia.com entre d’altres, a més de consultes realitzades a diverses finques 

immobiliàries.  

7.1 Definició producte Immobiliari 

FONAMENTACIÓ:  Murs pantalla perimetrals i llosa de fonamentació a segon soterrani. 

ESTRUCTURA: De pilars de formigó armat, murs pantalla perimetrals a soterranis, i forjats 

bidireccionals (reticulat). 

TANCAMENTS I RAM DE PALETA: Tancament de façanes amb paret de maó calat (gero) 

de 15 cm, aplacada amb pedra natural, cambra d’aire de 10 cm de gruix, amb 5 cm 

d’escuma de poliuretà projectat i fulla interior de paret de maó foradat doble. La façana 

interior amb morter monocapa per comptes de l’aplacat de pedra natural. Tancament 

d’escales, garatge, locals i separacions d’habitatges amb paret de gero de 15 cm. La resta 

de divisions interiors amb paredó de 10 de totxana, o bé amb maó foradat doble.  

COBERTES I IMPERMEABILITZACIÓ: Coberta plana no transitable d’accés només per a 

manteniment amb làmina de vapor, formació de pendents, làmina impermeabilitzant 

butílica, aíllament tèrmic a base de planxes de poliestirè extruït de 6 cm de gruix, xapa de 

morter, geotèxtil i grava.   

REVESTIMENTS: Revestiments interiors de parets i sostres amb guix a bona vista, cantells 

i angles rectes. Cuines i banys amb arrebossat de morter de ciment i enrajolat amb rajola 

ceràmica de primera qualitat fins al sostre en banys i entre mobles a les cuines. 

PAVIMENTS: Paviments de formigó a planta pàrking, de terratzo a locals i zones comunes, 

gres als habitatges, i paviment de parquet flotant en dormitoris, menjador-estar i rebedor. 

FUSTERIA: La fusteria exterior es d’alumini lacat, amb vidre amb cambra, amb persianes 

enrotllables d’alumini amb aïllament i corredisses de llambins d’alumini. Fusteria interior 

massissa de DM, xapada tenyida i envernissada.  

Baranes exteriors de vidre laminat amb muntants d’acer. 

ELECTRICITAT: Mecanismes de marca nacional blancs d’alta qualitat. Els pisos tindran 

una potencia de contractació de 8.800 W.  

http://www.idealista.com/
http://www.portae.com/
http://www.habitaclia.com/
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INSTAL·LACIÓ D’AIGUA: Aigua calenta i freda produïda amb caldera-acumulador mural a 

gas. Amb instal·lació de tub de polietilè. Incorporació de sistema de plaques solars per a la 

producció d’a.c.s. 

SANEJAMENT: Amb P.V.C.  

GAS: Natural amb instal·lació amb tub de coure. 

TELECOMUNICACIONS: Instal·lació col·lectiva d’antena de TV i FM i video-porter a cada 

habitatge. 

SANITARIS: Aparells de qualitat alta blancs amb griferia d’alta gama en banys principals i 

de gama mitja en secundaris. 

CALEFACCIÓ: Produïda per caldera-acumulador mural individual a cada habitatge, amb 

radiadors blancs d’alumini i sistema bitubular. 

MOBLES DE CUINA: Estructura d’aglomerat xapada amb melamina i portes de fusta 

massissa xapada en pi i acabat envernissat. 

PINTURA: Plàstica blanca en parets i sostres . 

VIDRES: Doble vidre tipus climalit de 4+6+4 en façanes. 

ELECTRODOMÈSTICS: Cuina de taulell, forn i campana extractora en les cuines. 

VENTILACIÓ: En tots els banys no exteriors ventilació forçada i en el aparcament. 
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8 Proposta Arquitectònica 
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9 Estudi econòmic i financer 

9.1 Introducció a l’anàlisi econòmica  

Factors a tenir en compte en l’estudi econòmic: 

 

-Degut a la poca embergadura del solar, suposarem que disposem de recursos econòmics 

propis per la realització del producte immobiliari. 

 

-El grau de risc de la nostra inversió la definim amb un 6%. Aquest serà el rendiment mínim 

que exigirem al nostre projecte, esperem aquest rendiment encara que una mica 

conservador, es força atractiu com a inversió. Degut a la davallada del ritme de vendes dels 

promotors, em considerat necessari fer el canvi de visió a una promoció de lloguer.  

 

-Hem de tenir en compte que la situació econòmica actual no es gaire favorable i per tant 

podrem ser més exigents a l’hora de marcar el preu del solar. En els últims anys el ritme de 

promocions ha caigut molt i amb ell el de l’especulació per tant molta gent que va comprar 

per especular s’ha enganxat els dits i ara té necessitat de vendre. 

  

-La duració de la nostra promoció immobiliària serà indefinida, tot i que ens basarem en els 

10 primers anys. El període d’obres s’ha calculat en 24 mesos, per això s’han calculat els 

costos estructurals, variables, comercials i financers en aquest període. 

 

-En aquest estudi econòmic-financer es preveu l’opció de compra del solar 

 

-El càlcul de la rendibilitat del projecte es calcularà sobre les dades obtingudes en el 

Cashflow-definitiu, desprès es calcularà el benefici final més acurat on es tindran en compte 

les devolucions de garanties de l’Ajuntament, els honoraris del Project Manager i els 

impostos, donant com a resultat el benefici net final que rebran els promotors o inversos. 

 

 

-Per determinar la capacitat de generar recursos es realitzarà un estudi estàtic en el que no 

tindrem en compte els rendiments del capital al llarg dels anys. 

Mentre que la rendibilitat dinàmica es medeix per el flux monetari de Guany i Pagaments, 

que s’originarà amb el desenvolupament en el temps de la promoció immobiliària, mitjançant 

el Cash-Flow. 
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- “PAY-BACK” 

Una vegada efectuada la inversió, es medeix el temps necessari per recuperar el capital que 

s’ha invertit. Quan fem un estudi de viabilitat ens servirà com a filtre per a descartar o 

mantenir projectes d’anàlisis Quan es comparin dos projectes normalment es preferirà el que 

el període sigui de “PAY-BACK” sigui inferior. Si ens trobem en una situació d’incertesa, com 

l’actual, dominada per una situació de risc, la decisió del període retorn serà decisiva, ja que 

el risc es pot anar fent més important. 

 

- TIR 

El concepte de TIR coincideix amb el concepte habitual de rendibilitat; mesura l’atractiu 

econòmic dels projectes, que augmentarà amb el seu valor. 

És la taxa de remuneració de la inversió , calculada de tal manera que al final del projecte 

els fons que es generen s’igualen a les inversions amb els interessos. 

La TIR (taxa interna de retorn) te l’inconvenient de que no te en compte el volum de la 

inversió, el seu càlcul es farà fent simulacions. El podrem calcular igualant el VAN a 0.  

 

TIR = -I  +  I+B (Cash Flow)1   + ............ +  I+B (Cash Flow)n       

        (1+r)           (1+r) n  

r = la taxa interna de retorn 

 

-VAN 

Amb aquest mètode es calcularà el Valor actualitzat net del cash-flow representatiu de la 

inversió. S’obté aplicant una determinada taxa d’actualització. 

La taxa d’actualització ha de coincidir amb la despesa del capital, propi o de projecte; un 

projecte serà més atractiu com a més gran sigui el seu VAN; que dependrà tant de la 

rendibilitat com del tamany del projecte 

 

VAN = -I  +  I+B (Cash Flow)1   + ............ +  I+B (Cash Flow)n       

        (1+i)           (1+i) n  

i = rendiment que exigirem al nostre capital 
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9.2 Costos i despeses 

9.2.1 Cost del Solar 

 Preu compra venta del solar. 
 

Superfície solar (m2) Cost (€/m2) COST ( € ) 

2.316,00 m2 2.157,00 €/m2 4.867.270,50 € 

 

9.2.2 Cost construcció 

El cost de la construcció de l’edificació s’ha extret a partir de les dades editades per el 

butlletí oficial de la construcció. 

 Superfície  (m2) Cost (€/m2) COST ( € ) 

Vivendes 1.602,00 m2 1.100 €/m2 1.702.800,00 € 

Zones comuns 299,00 m2 550 €/m2 180.950,00 € 

Locals comercials 415,00 m2 600 €/m2 227.700,00 € 

Aparcaments 664,00 m2 500 €/m2 385.100,00 € 

Total   2.496.550,00 € 

 

9.2.3 Despeses varies de la construcció 

Seran els costos que afectin de forma indirecta a les obres de construcció  

Cost de construcció ( € ) Repercussió ( % ) COST ( € ) 

2.496.550,00 € 3 % 74.896,50 € 

 
9.2.4 Honoraris Facultatius 

Correspon a la totalitat de despeses referents a la intervenció dels diferents professionals  
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Cost de construcció ( € ) Repercussió ( % ) COST ( € ) 

2.496.550,00 € 8 % 199.724,00 € 

 

9.2.5 Project Manager 

Correspon a la totalitat de despeses referents a la intervenció del Project manager, al 

finalitzar la promoció.  

Cost de construcció ( € ) Repercussió ( % ) COST ( € ) 

2.496.550,00 € 3.5 % 87.379,25  € 

 

9.2.6 Despeses de comercialització 

Son els costos relacionats amb la comercialització i la venta de la promoció, com la 

publicitat, el pis mostra, atenció a clients, 

Cost de construcció ( € ) Repercussió ( % ) COST ( € ) 

2.496.550,00 € 2 % 49.931,00 € 

 

9.2.7 Altres despeses  

Referents a les ocasionades a imprevistos. 

  COST ANUAL ( € ) 

  6.000,00 € 
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9.3 Previsió comercial de la promoció  

9.3.1 Previsió de lloguers i vendes 

 

Farem una previsió conservadora en la que tot i intentar vendre sobre plànol els pàrkings i el 

local comptarem que els vendrem entre els dos primers anys. Pel que fa al lloguer de les 

vivendes comptabilitzarem com si totes es lloguessin al segon any. Alhora de realitzar el 

Cash-Flow aplicarem un augment de preus anuals genèric del 5%. 

 

Unitat Comercial Lloguer ( €/mes ) Benefici Anual Venda ( € /m2 ) Venda Total 

Vivendes 17 €/ m2/ mes 382.908,00 € 5.000,00 € / m2 9.385.000,00 € 

Local comercial 15 €/ m2/ mes 68.310,00 € 4.500,00 € /m2 1.707.750,00 € 

Aparcaments 120 €/mes/plaça 21.600,00 € 30.000,00 € 450.000,00 € 

 

L’operació de venda, per la situació econòmica actual es desestima, degut a no poder 

aconseguir una taxa de rendibilitat òptima. Realitzarem la venda del local comercial i de les 

places de pàrking per disminuir la aportació de capital propi de la promoció.  

9.3.2 Hipòtesis de despeses  

Previsió a llarg termini de la operació immobiliària  Als 10 anys 

Període de construcció Dos anys 

Pagament del solar A l’any zero 

Pagament dels costos de construcció Dos primers anys 

Pagament dels honoraris professionals i permisos La totalitat a l’inici de les obres 

Pagament dels costos comercials Al tercer any 

Pagament del Project Manager  Dos anys 
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9.4 Estudi simple econòmic 

INGRESOS  

   Habitatges                           9.385.000€ 
 Pàrkings                              450.000€ 
 Locals                                              1.707.750€ 

      
   TOTAL INGRESOS              11.542.750€ 
 
DESPESES   
 
 
 Solar        4.867.270€ 
 Cost de construcció       2.496.550€ 
 Costos Varis                           70.623€ 
 Costos Facultatius                        188.328€ 
 Costos Project Manager                         82.393€ 
 Costos Imprevistos              6.000€ 
 Costos Comercials                      94.164€ 
 
 TOTAL DESPESES      7.775.751€ 
 
 
 
PROJECTE DE BENEFICIS   
 
 
 TOTAL INGRESOS     11.542.750€ 
 TOTAL DESPESES       7.775.751€ 
    
 PROJECTE DE BENEFICIS       3.766.999€ 
 
 
Com a resultat d’aquest estudi previ podem confirmar que la operació continua sent 

atractiva, i per tant podem continuar amb l’estudi de viabilitat. 

S’ha de matisar que aquest es un projecte de beneficis, no es definitiu. Resta pendent de 

petites variacions en les depeses, per exemple increment del cost del solar respecte de 

l’esperat per possibles negociacions, retorn de fiances,...  

 

D’aquest projecte de beneficis encara faltaria treure el benefici del Project Manager i els 

impostos pertinents, la relació mes acurada de beneficis es fa en l’apartat posterior de càlcul 

del benefici final de la promoció. 

 

 



Pau Gómez Alonso de Medina PFC: Projecte residencial al barri del Fort Pienc   48 

 

9.5 Cash flow previ 

ANY 0 1 2 3 4 5 10

CAPITAL

COST SOLAR -4.867.270,50 €

CC.VIVENDES -851.400,00 € -851.400,00 €

CC. ZONES COMUNS -90.475,00 € -90.475,00 €

CC LOCALS COMERCIALS -113.850,00 € -113.850,00 €

CC. APARCAMENTS -192.550,00 € -192.550,00 €

HONORARIS PROFESSIONALS -199724,00

PERMISOS -74896,5

COST COMERCIAL -49931

MANAGER INTEGRAL -43.689,63 € -43689,625

ALTRES DESPESES -6000 -6300 -6615 -6945,75 -8864,732663

LLOGUER VIVENDES 382.908,00 € 402.053,40 € 422.156,07 € 443.263,87 € 565.729,51 €

VENTA LOCALS 853.875,00 € 853.875,00 €

VENTA APARCAMENTS 225.000,00 € 225.000,00 €

VALOR RESIDUAL SOLAR+CONSTRUCCIÓ 5.438.937,80 €

CASH-FLOW (INGRESSOS-DESPESES) -5.141.891,00 € -213.089,63 € 163.818,38 € 345.822,40 € 415.541,07 € 436.318,12 € 5.995.802,58 €

CASH-FLOW ACUMULAT -5.141.891,00 € -5.354.980,63 € -5.191.162,25 € -4.845.339,85 € -4.429.798,78 € -3.993.480,66 € 2.002.321,92 €

 
 
 
A partir de les dades obtingudes en el Cash-Flow previ, podem definir el Capital que serà necessari en la nostra inversió, que com hem dit en 
apartats anteriors, serà tot a partir de recursos propis. Serà de 5.141.891,00€ l’any 0  i de 213.089,63€ l’any 1, fet que ens suma una inversió 
de 5.354.980,63€ que es la xifra màxima negativa que obtenim entre l’any 0 i el primer any de la promoció immobiliària. 
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9.6 Cash flow definitiu 

 
 
 
ANY 0 1 2 3 4 5 10

CAPITAL 5.141.891,00 € 213089,625

COST SOLAR -4.867.270,50 €

CC.VIVENDES -851.400,00 € -851.400,00 €

CC. ZONES COMUNS -90.475,00 € -90.475,00 €

CC LOCALS COMERCIALS -113.850,00 € -113.850,00 €

CC. APARCAMENTS -192.550,00 € -192.550,00 €

HONORARIS PROFESSIONALS -199724,00

PERMISOS -74896,5

COST COMERCIAL -49931

MANAGER INTEGRAL -43.689,63 € -43689,625

ALTRES DESPESES 0 0 0 0 0

LLOGUER VIVENDES 382.908,00 € 402.053,40 € 422.156,07 € 443.263,87 € 565.729,51 €

VENTA LOCALS 853.875,00 € 853.875,00 €

VENTA APARCAMENTS 225.000,00 € 225.000,00 €

VALOR RESIDUAL SOLAR+CONSTRUCCIÓ 5.438.937,80 €

CASH-FLOW (INGRESSOS-DESPESES) 0,00 € 0,00 € 169.818,46 € 352.122,40 € 422.156,07 € 443.263,87 € 6.004.667,31 €

CASH-FLOW ACUMULAT 0,00 € 0,00 € 169.818,46 € 521.940,86 € 944.096,93 € 1.387.360,80 € 7.392.028,11 €

 
 
 El cash-Flow definitiu el total acumulat es la suma de l’inversió en recursos propis més els beneficis esperats, donant un resultat de: 
 

7.392.028,11€ - 5.354.980,63€  = 2.037.047,48€ 
 

En aquest cas també es podria tenir en compte com a beneficis el interès bancari que obtindríem del nostre capital si el poséssim en moviment 
des de el primer trimestre de l’operació, això es tindrà en compte en el càlcul final de beneficis.
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9.7 Rendibilitat de la inversió de recursos 

9.7.1 Valor anual net  

La nostra promoció te una duració de 20 anys i exigirem una tassa d’actualització del 6%, 

que serà el rendiment mínim que exigim al nostra projecte, aquest cost d’oportunitat és el 

que considerant que el sector esta en plena crisi i que les opcions d’inversió de capital no 

estan molt clares,  trobem encertat. 

 

VAN = -I  +  I+B (Cash Flow)1   + ............ +  I+B (Cash Flow)n       

        (1+i)1           (1+i)n  

 

VAN = - 5.354.980,63  +  213.089,63   + ............ +  5.995.802,58       

                 (1+0,06)1        (1+0,06)10  

 

VAN = 370.151,79€ >0 → El projecte es interessant 

 

Aquest es el rendiment mínim que exigirem al nostre projecte que es el valor a dia d’avui de 

la suma de fluxos econòmics durant la vigència del projecte.  

 

9.7.2 Taxa interna de retorn 

 

A continuació calcularem el màxim rendiment que podem obtenir del nostre projecte, que es 

la taxa màxima d’actualització que aguanta el nostre projecte. (considerant el retorn de la 

inversió i el benefici final). 

 

 

TIR= - 5.354.980,63  +  213.089,63   + ............ +  5.995.802,58       

                 (1+i)1        (1+i)10  

 

i = 6,87% anual de recursos propis 

 

9.7.3 Payback 

 

L’inversió, segons el Cash-Flow definitiu,  la recuperarem quan decidim vendre els nostres 

pisos o al cap de 20 anys tal i com es veu a la següent gràfica 
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CASH-FLOW PREVÍ a 20 Anys 

 
ANY 0 1 2 3 4 5 10 15 20

COST SOLAR -4.867.270,50 €

CC.VIVENDES -851.400,00 € -851.400,00 €

CC. ZONES COMUNS -90.475,00 € -90.475,00 €

CC LOCALS COMERCIALS -113.850,00 € -113.850,00 €

CC. APARCAMENTS -192.550,00 € -192.550,00 €

HONORARIS PROFESSIONALS -199724,00

PERMISOS -74896,5

COST COMERCIAL -49931

MANAGER INTEGRAL -43.689,63 € -43689,625

ALTRES DESPESES

LLOGUER VIVENDES 382.908,00 € 402.053,40 € 422.156,07 € 443.263,87 € 565.729,51 € 722.030,14 € 921.513,76 €

VENTA LOCALS 853.875,00 € 853.875,00 €

VENTA APARCAMENTS 225.000,00 € 225.000,00 €

VALOR RESIDUAL SOLAR+CONSTRUCCIÓ

CASH-FLOW (INGRESSOS-DESPESES) -5.141.891,00 € -213.089,63 € 169.818,38 € 352.122,40 € 422.156,07 € 443.263,87 € 565.729,51 € 722.030,14 € 921.513,76 €

CASH-FLOW ACUMULAT -5.141.891,00 € -5.354.980,63 € -5.185.162,25 € -4.833.039,85 € -4.410.883,78 € -3.967.619,91 € -3.401.890,40 € -551.893,17 € 900.111,04 €

VAN = -663.194

i = 8%

TIR = 6,67%  
 
 
 
A partir de les dades obtingudes en el Cash-Flow a 20 anys podem observar que a l’any 20 ja obtenim beneficis de la nostra promoció sense 
haver de vendre els pisos, hem de tenir en compte que sempre mantindrem el valor residual de la nostra construcció, que esta format per el 
cost del solar més el de construcció. També creiem que aquesta seria una bona visió de negoci, ja que ens assegurem un rendiment fix i a més 
a més sabem que en el moment que vulguem vendre tindrem uns ingressos extraordinaris.  
És una bona opció per la situació actual d’incertesa del mercat.  
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9.7.4 Decisió 

Segons aquest tres criteris, el VAN, TIR i PAY-BACK el promotor decideix si portar o no 

portar a terme la promoció proposada. Donats els números dels punts anteriors i tenint en 

compte que el cap de 20 anys la promoció s’ha amortitzat totalment amb un rendiment del 

6,67% i només donarà beneficis nets. També tenim la opció de vendre els habitatges l’any 

10 obtenint un rendiment del 6,87%. 

 

9.7.5 Rendibilitat i rendiment 

En aquest cas coincideixen ja que tota l’inversió son recursos propis 

 

      Beneficis          →        2.037.047,48€      →     38,04% de rendibilitat i rendiment 

Recursos propis                 5.354.980,63€ 
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9.8 Càlcul del benefici al final de la promoció 

L’objectiu d’aquest apartat es donar a conèixer al promotor o inversors el benefici net 

resultant de l’operació. 

 

S’han tingut en compte els següents aspectes econòmics: 

 

- S’ha tingut en compte els impostos i tràmits necessaris per la constitució d’una 

nova empresa que gestioni l’obra i estigui constituïda com a societat limitada que 

es dissoldrà en el moment de finalitzar l’operació immobiliària. 

- Finalment s’ha descomptat la part d’impostos corresponents als impostos de 

societats, donant com a resultat el benefici final net de la promoció 

 

 

Projecte de Beneficis                             2.037.047,48€  

 

Constitució societat limitada             -3.000,00€ 

 

Benefici abans d’impostos                            2.034.047,48€  

 

Impost de societats 35% sobre B.I.                                    -711.916,62€ 

 

BENEFICI NET FINAL                                                                            1.322.130,86€ 

Obtenim com a resultat de benefici net a repartir entre inversors o directament per el 

promotor de 1.322.130,86€, generat a partir d’una inversió inicial de 5.354.980,63€, obtenint 

un rendiment final del 24,69%.  
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9.9 Conclusions de l’estudi econòmic financer 

Segons l’estudi econòmic financer que a continuació s’exposa, es considerà que la  inversió 

en aquesta promoció immobiliària es FAVORABLE. 

En aquest estudi es pren la decisió d’utilitzar el cent per cent de recursos propis, per la 

realització total del projecte immobiliari, es preveu una forta inversió inicial, per la compra del 

solar i la financiació durant tota la duració de l’operació. 

S’han tingut en compte diferents factors com la previsió de vendes i la revalorització anual 

del bens immobles, d’una forma molt conservadora per donar marge de maniobra al conjunt 

de l’operació, de manera que el resultat de l’estudi tot i ser molt bo, es donat a la baixa. 

L’estudi econòmic ens  indica uns beneficis bruts de 2.034.047,48€, amb un valor actual net 

de 370.151,79€, que seria el mínim rendiment que obtindríem amb un una tassa 

d’actualització del 6%, una taxa interna de revalorització anual del 6,87% anual, que seria el 

màxim rendiment que obtindríem.   

La inversió inicial es recuperarà, quan vulguem vendre les vivendes o al cap de 20 anys, en 

que la promoció passa a donar beneficis nets.  

La inversió durant tota l’operació immobiliari de 5.354.980,63€. 

Finalment hem calculat el benefici net de l’operació tenint en compte els impostos pertinents 

de l’operació, donant un resultat de 1.322.130,86€, de benefici net per el promotor o 

inversors, obtenint un rendiment de la inversió del 24,69%. 

Amb totes aquestes dades podem afirmar i aconsellar al promotors o inversors que la 

inversió es rentable per els seus interessos i que el cost d’oportunitat és atractiu tenint en 

compte les altres possibilitats d’inversió, el nostre és el millor lloc on invertir els seus diners. 
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10 Conclusió 

La nostra conclusió de l’estudi de viabilitat es POSITIVA i s’insta al promotor o inversos de 

prendre la decisió de realitzar la promoció immobiliària. 

Les raons de recomanar aquesta inversió són les següents, ampliades en aquest estudi: 

El solar té les mesures per les quals ens interessa i la persona amb qui estem tractant per la 

compra del solar és segons el registre el seu propietari, no té càrregues ni servituds, ni drets 

limitatius. 

La normativa urbanística aplicable en el solar ens permet realitzar el tipus de promoció 

immobiliària que nosaltres teníem com a idea de mercat, no hi ha cap normativa legal 

irregular que ens faci desconfiar. 

La nostra promoció serà la de un edifici plurifamiliar compost per: 

- 12 habitatges de 70 m2 

- 10 habitatges de 59 m2 

- 1 habitatges de 118 m2 

- 1 Local de 379,50 m2 

- 13 places de cotxe 

- 8 places de moto 

Segons l’estudi de mercat la zona ens ofereix un preu de venda atractiu i una demanda alta, 

cosa que ens deixa determinar a nosaltres el preu de lloguer un pel per sobre del de mercat 

actual, a més el nostre producte immobiliari concorda perfectament amb el de la zona. 

S’ha realitzat un estudi econòmic amb una compra al comptat del solar, per tant em de fer 

una inversió inicial elevada, de 5.354.980,63€, obtenint uns beneficis abans d’impostos de 

2.034.047,48€, amb un VAN (valor actual net) de 370.151,79€, que seria el mínim rendiment 

que obtindríem amb un una tassa d’actualització del 6%, una taxa interna de revalorització 

anual del 6,87% anual, que seria el màxim rendiment que obtindríem. El Pay-Back es 

recuperarà, quan vulguem vendre les vivendes o al cap de 20 anys, en que la promoció 

passa a donar beneficis nets. El benefici net és de 1.322.130,86€, donant una rendibilitat del 

24,69% és una opció atractiva però amb una alta aportació inicial, totalment assumible per el 

promotor o inversors que disposin de suficients recursos propis. 

Aquesta rendibilitat serà així sempre hi quan es respectin les premises del nostre estudi, tals 

com el preu de compra del solar, despeses de construcció, complir els plaços d’execució de 

les obres, despeses comercialització... 

Per tots aquest motius ens tornem a reafirmar en que l’operació econòmica es molt atractiva. 
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