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La Generalitat adju
udica el lot de 13 edific
cis per 172 miliions
d’eu
uros a l’e
empresa
a AXA Re
eal Estate
e
•

El goverrn ha aprova
at la venda dels primerrs 11 immobles del lot,, i en els pro
opers
quinze dies
d
formalittzarà l’adjud
dicació dels
s dos últims al mateix ccomprador

•

El preu d’adjudicaci
d
ió s’ha incre
ementat en 9.382.600 respecte al preu de so
ortida

•

El contra
acte de com
mpra-venda es firmarà a finals d’aq
quest mes d
de juny

•

La Gene
eralitat haurrà venut 17 immobles per
p un total de 266 milions d’euros des
del 2012
2

La Generalitat
G
h adjudicatt el lot de 13
ha
3 edificis qu
ue va posarr a la venda
a el passat 26
2 de
marçç a l’empre
esa AXA Real Estatte per un import tota
al de 172.000.000 euros,
e
9.382
2.600 euross més que el
e preu mínim fixat perr l’Administrració catalana. D’acord
d amb
els contractes
c
d
d’arrendame
ent, la Gene
eralitat de Catalunya
C
c
continuarà
o
ocupant aquests
espa
ais, en qualitat d’arrend
datària, perr un període
e màxim de
e vint anys i per una renda
r
anua
al de 16.261
1.740 euross, tal com esstava previs
st inicialmen
nt.
Com
m que els te
erminis per efectuar els treballs tècnics
t
(due diligence) han estatt molt
ajusttats, d’acorrd entre le
es dues pa
arts, la ven
nda de do
os dels edificis del lo
ot es
forma
alitzarà en els properrs quinze dies.
d
Així, el
e Govern ha
h aprovat avui la venda i
poste
erior arrend
dament d’on
nze immoble
es, per un preu
p
de 148
8.691.195 e
euros i un llo
oguer
anua
al de 14.691
1.195 euross anuals.
Aque
esta operació d’aliena
ació directta i posterrior arrenda
ament s’em
mmarca din
ns el
programa de prrivatitzacion
ns que el Govern
G
va dissenyar
d
p aconseg
per
guir reduir dèficit
d
ent. De fet,, els ingres
ssos obtinguts amb aq
questa ope
eració
públiic i també endeutame
perm
metran canccel·lar els ce
ensos emfittèutics que graven elss immobles per un valor de
45 milions
m
d’euros. La volu
untat de la Generalitat sempre ha estat fer transaccion
ns en
valorrs de merca
at, respectant els recurrsos públics
s.
El pa
assat mes de
d març l’administració
ó va agrupa
ar en un so
ol lot els 13 edificis ocupats
que tenia a la venda
v
i en va millorarr les condic
cions, per fe
er l’oferta m
més atractiv
va de
ció al DOGC
C, la Direccció Genera
al del
cara als comprradors. Dess de la sevva publicac
ebre diversses ofertes de diferen
nts inversorrs pel lot d
dels 13 ed
dificis.
Patrimoni va re
u acord amb l’empre
esa AXA Re
eal Estate per a l’alienació
Finallment, s’ha arribat a un
dels immobles per un impo
ort de compra de 172
2 milions d’e
euros i una
a renda anu
ual de
euros. AXA
A Real Esta
ate ha complert amb els
e terminiss de presen
ntació
16,2 milions d’e
v
del 25
5% de la trransacció. El
E contracte
e de comprra-venda es
s farà
dels avals per valor
d
me
es de juny. Per part d’A
AXA Real Estate,
E
l’ope
eració s’ha portat
p
efecttiu a finals d’aquest
a terme amb Jo
ones Lang Lasalle,
L
com
m a assesso
or immobilia
ari, i Herberrt Smith Fre
eehills
Spain LLP i Gleeds Iberica SA com a assessors legals
l
i tècn
nics, respecctivament.
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17 im
mmobles per 266 milions d’euro
os
Aque
esta no és la primera
a operació d’aquestes
s caracterísstiques que
e du a term
me el
Gove
ern català. La primera
a venda va
a ser el 27
7 de març del 2012, quan l’emp
presa
Banccalé Servicios Integrales es va adjudicar la
a seu del Departame
ent de Terrritori i
Sostenibilitat, situada al número
n
2-6
6 de l’aving
guda Josep Tarradellas de Barce
elona,
per un
u import de
e 52 milionss d’euros. La
L segona operació
o
es va autoritzzar el 22 de maig
de 2012,
2
amb la
l venda de
el número 221 del carrer Muntan
ner de Barccelona a Mutual
M
Mèdiica de Cata
alunya i Bale
ears per un total de 2,5
5 milions d’e
euros.
La te
ercera va te
enir lloc el 19
1 de juny de
d l’any pas
ssat, quan la Generalittat va aprov
var la
vend
da de l’edificci del carre
er Doctor Roux 80-86, per 14,5 milions
m
d’euros a Vidac
caixa.
La quarta
q
es va
v dur a te
erme el 5 de
d febrer de
d 2013, quan el Govvern va ap
provar
l’adju
udicació de
e l’edifici del
d carrer Fontanella 6-8 a la societat mercantil Ziscal
Z
Inverrsiones 2012, per un im
mport de 25
5 milions d’e
euros.
En to
otal, amb aquestes
a
op
peracions s’han ingres
ssat 94 milions d’euross, uns ingre
essos
atípiccs necessa
aris per reequilibrar
r
les financ
ces públiq
ques. Un co
op formalittzada
l’adju
udicació del lot de 13 edificis,
e
la Generalitat
G
haurà venu
ut 17 immobles per un
n total
de 26
66 milions d’euros
d
dess del 2012.
Vend
da directa de
d la Casa Burés
D’altra banda, el
e Govern ha iniciat un procés de venda directa de Casa
a Burés i l’e
edifici
del Memorial
M
D
Democràtic
na (Via La
aietana 69),, després d
d’haver dec
clarat
a Barcelon
dese
erta la subhasta pública en primerra i segona
a subhasta. Per tant, actualment s’està
s
nego
ociant amb diversos in
nversors inte
eressats la venda d’aq
quests imm
mobles a un preu
mínim
m un 20% inferior al prreu de la 1a
a subhasta.
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Rela
ació dels 13
3 immobles
s adjudicatts
Preu de
e venda
inicial

Preu
P
de vend
da
fina
al

Renda anual (IVA

244-248

15.89
99.490 €

16.816.849 €

1.589.949 €

Aragó
ó

330-332

14.56
66.710 €

15.407.171 €

1.456.671 €

Via Au
ugusta

202-226

40.37
74.140 €

42.703.623 €

4.037.414 €

Gran Via

612-614

20.67
70.710 €

21.863.356 €

2.067.071 €

Via La
aietana

58-60

16.27
74.060 €

17.213.031 €

1.627.406 €

Plaça Pere
Corom
mines

1

2.93
38.090 €

3.107.610 €

293.809 €

Puig i Xoriguer

11-13

2.70
08.230 €

2.864.488 €

270.823 €

Carrera

12-22

13.43
37.750 €

14.213.073 €

1.343.775 €

Docto
or Joaquim
Pou

8

1.711.050 €

1.809.773 €

171.105 €

Pau Claris
C

158-160

12.90
09.780 €

13.654.641 €

1.290.978 €

Portall de Santa
Madro
ona

6-8

6.47
78.060 €

6.851.827 €

647.806 €

Rogerr de Flor

62-68

7.17
78.730 €

7.592.924 €

717.873 €

Paral··lel

71-73

7.47
70.600 €

7.901.634 €

747.060 €

162.617
7.400 €

172.000.000 €

16.2
261.740 €

Via

Núm.

Aragó
ó

Totall:

exclòs)

