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LA IMMOBILIÀRIA DE REFERÈNCIA EN EL MERCAT D’OFICINES DE QUALITAT DE 
LA ZONA EURO
 
InmoBIlIarIa ColonIal es configura com un dels principals operadors en el mercat immobiliari espanyol i europeu. el Grup 

aglutina una cartera immobiliària valorada en més de 7.000 milions d’euros, amb una clara vocació patrimonialista centrada en 

l’explotació i el desenvolupament d’edificis per lloguer, que suposa l’estratègia central de la Companyia i concentra aproximadament 

el 84% dels seus actius.

CLARA VOCACIÓ PATRIMONIALISTA
 

Colonial és avui una realitat empresarial consolidada, amb una presència destacada en el negoci de lloguer d’oficines de qualitat 

a les zones prime dels mercats de París, madrid i Barcelona.

addicionalment al negoci de lloguer, Colonial manté una mínima presència en el negoci de promoció residencial en línia amb una 

estratègia centrada a disminuir progressivament la seva reserva de sòl residencial i centrar exclusivament la seva activitat en el 

negoci patrimonial.

 

 

reColeToS, 37-41, maDrID
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UNA CARTERA DE QUALITAT AMB VOCACIÓ PATRIMONIALISTA

Valoració del patrimoni immobiliari  Superfície total gestionada 

Lloguer (en renda 
i en desenvolupament) 

73%

Lloguer 
(en renda i en 

desenvolupament) 
1.191.604

Promoció i sòl 
residencial

16%
Reserva 
de sòl 

1.804.999

Espanya
53%

Resta
1%

França
46%

G.A.V. per activitat (%) G.A.V. per país (%)

7.038 milions d’euros 2.996.603 m²

11 16 73 Francia Resto España
46 1  53 40 60

España

Resto

Francia

Alquiler

Promoción

(*) La classificació no inclou els actius associats
 a Riofisa, participació no estratègica.

 

40%

60%

Comercial
11%

Torre marenoSTrum, BarCelona mIGuel ánGel, 11, maDrID
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LA COMPANYIA DE REFERÈNCIA DEL MERCAT D’OFICINES A LA ZONA EURO

Resta
5%

Comercial
4%

París 63
Madrid 20
Barcelona 15
Resto España 2

Resto España

Barcelona

Madrid

París

Oficinas 91
Comercial 4
Resto 5

Resto

Comercial

Oficinas

En alquiler 87
En desarrollo 13

En desarrollo

En alquiler

Valor actius negoci de lloguer Grup Colonial: 5.132 milions d’euros

Zones Usos

Madrid
20%

Barcelona
15%

Resta 
2%

París
63%

Oficines
91%

Estat

En desenvolupament
13%

En lloguer
87%

AMB UNA CARTERA EN LLOGUER SUPERIOR ALS 5.100 MILIONS D’EUROS, EL NOU GRUP 
COLONIAL POSSEEIX UN DELS PATRIMONIS IMMOBILIARIS MÉS RELLEVANTS D’EUROPA

Una cartera d’excel·lent qualitat, que inclou edificis d’oficines grans i moderns, llogats a primeres firmes representatives dels 

sectors econòmics més variats.

Ubicacions estratègiques: el nostre patrimoni s’estén pels centres de negoci de tres de les ciutats més importants d’europa: 

París, madrid i Barcelona.

Provada experiència en la promoció i rehabilitació d’immobles, amb una cartera de projectes en desenvolupament i en estudi 

propera als 0,2 milions de m2.
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CARTERA DE LLOGUER – CLASSIFICACIÓ PER SUPERFÍCIE (m2) – 2009

SUPERFÍCIE EN EXPLOTACIÓ PROJECTES EN CURS

EDIFICIS 
OFICINES

CENTRES 
COmERCIALS

PARCS  
EmPRESARIALS 

I LOGÍSTICS ALTRES
TOTAL CARTERA  

LLOGABLE EDIFICIS OFICINES CENTRES COmERCIALS

PARCS  
EmPRESARIALS  

I LOGÍSTICS ALTRES
TOTAL 

CARTERA

 París  368.245 31%  27.558 2% – –  27.445 2%  423.248 36%  46.189 4%  7.243 1%  – –  16.550 1%  493.230 41%

 Barcelona  268.706 23%  7.350 1% – –  1.465 0%  277.521 23%  50.447 4%  – –  3.905 0%  – –  331.873 28%

 madrid  252.738 21%  10.756 1% – –  8.968 1%  272.462 23%  55.448 5%  – –  – –  – –  327.910 28%

 resta espanya  – –  2.277 0%  – –  16.707 1%  18.984 2%  – –  – –  – –  19.607 2%  38.591 3%

 Total  889.689 75%  47.941 4% – –  54.585 5%  992.215 83%  152.085 13%  7.243 1%  3.905 0%  36.157 3%  1.191.604 100%

CARTERA DE LLOGUER – CLASSIFICACIÓ PER VALOR DE mERCAT (mILIONS D’EUROS) – 2009

SUPERFÍCIE EN EXPLOTACIÓ PROJECTES EN CURS

EDIFICIS 
OFICINES

CENTRES 
COmERCIALS

PARCS  
EmPRESARIALS 

I LOGÍSTICS ALTRES
TOTAL CARTERA  

LLOGABLE EDIFICIS OFICINES CENTRES COmERCIALS

PARCS  
EmPRESARIALS  

I LOGÍSTICS ALTRES
TOTAL 

CARTERA

 París  2.762 54%  39 1%  – –  6 0%  2.807 55%  146 3%  97 2%  – –  174 3%  3.224 63%

 Barcelona  674 13%  34 1%  – –  – –  708 14%  78 2%  – –  2 0%  – –  787 15%

 madrid  809 16%  0 0%  – –  24 0%  833 16%  179 3%  – –  – –  – –  1.012 20%

 resta espanya  – –  32 1%  – –  34 1%  66 1%  – –  – –  – –  42 1%  108 2%

 Total  4.244 83%  106 2%  – –  64 1%  4.414 86%  403 8%  97 2%  2 0%  216 4%  5.132 100%

EL PATRIMONI EN LLOGUER - DADES CLAU

aVInGuDa DIaGonal, 609-615, BarCelona

Cartera de lloguer

•	 5.132	milions	d’euros 
total valor actius

•	 1.191.604	m2  
superfície

•	 83%	 
superfície llogable

•	 91%	 
edificis d’oficines

•	 91,8%	 
percentatge d’ocupació total 
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CARTERA DE LLOGUER – CLASSIFICACIÓ PER SUPERFÍCIE (m2) – 2009

SUPERFÍCIE EN EXPLOTACIÓ PROJECTES EN CURS

EDIFICIS 
OFICINES

CENTRES 
COmERCIALS

PARCS  
EmPRESARIALS 

I LOGÍSTICS ALTRES
TOTAL CARTERA  

LLOGABLE EDIFICIS OFICINES CENTRES COmERCIALS

PARCS  
EmPRESARIALS  

I LOGÍSTICS ALTRES
TOTAL 

CARTERA

 París  368.245 31%  27.558 2% – –  27.445 2%  423.248 36%  46.189 4%  7.243 1%  – –  16.550 1%  493.230 41%

 Barcelona  268.706 23%  7.350 1% – –  1.465 0%  277.521 23%  50.447 4%  – –  3.905 0%  – –  331.873 28%

 madrid  252.738 21%  10.756 1% – –  8.968 1%  272.462 23%  55.448 5%  – –  – –  – –  327.910 28%

 resta espanya  – –  2.277 0%  – –  16.707 1%  18.984 2%  – –  – –  – –  19.607 2%  38.591 3%

 Total  889.689 75%  47.941 4% – –  54.585 5%  992.215 83%  152.085 13%  7.243 1%  3.905 0%  36.157 3%  1.191.604 100%

CARTERA DE LLOGUER – CLASSIFICACIÓ PER VALOR DE mERCAT (mILIONS D’EUROS) – 2009

SUPERFÍCIE EN EXPLOTACIÓ PROJECTES EN CURS

EDIFICIS 
OFICINES

CENTRES 
COmERCIALS

PARCS  
EmPRESARIALS 

I LOGÍSTICS ALTRES
TOTAL CARTERA  

LLOGABLE EDIFICIS OFICINES CENTRES COmERCIALS

PARCS  
EmPRESARIALS  

I LOGÍSTICS ALTRES
TOTAL 

CARTERA

 París  2.762 54%  39 1%  – –  6 0%  2.807 55%  146 3%  97 2%  – –  174 3%  3.224 63%

 Barcelona  674 13%  34 1%  – –  – –  708 14%  78 2%  – –  2 0%  – –  787 15%

 madrid  809 16%  0 0%  – –  24 0%  833 16%  179 3%  – –  – –  – –  1.012 20%

 resta espanya  – –  32 1%  – –  34 1%  66 1%  – –  – –  – –  42 1%  108 2%

 Total  4.244 83%  106 2%  – –  64 1%  4.414 86%  403 8%  97 2%  2 0%  216 4%  5.132 100%

TorreS áGora, maDrID
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SITUACIÓ DEL MERCAT1 

MERCAT D’OFICINES A FRANÇA

l’ocupació durant l’any 2009 va ser menor que la de l’exercici 

2008, si bé les caigudes van ser més suaus durant el segon 

semestre de l’any. les raons fonamentals d’aquesta tendència 

es deuen a una reducció de costos, una racionalització d’es-

pais i unes rendes més baixes.

la demanda es va situar en 1,8 m2 contractats, un descens 

del 24% en comparació amb l’exercici anterior, i el quart tri-

mestre va ser millor del que s’esperava inicialment, amb una 

contractació de 550.000 m2.

l’oferta disponible a finals de l’exercici 2009 se situa en 3,6 m2, 

la qual cosa suposa un augment del 6% respecte al trimestre 

anterior i del 32% respecte a l’exercici anterior. la taxa de 

desocupació se situa en el 6,8%.

la mitjana de les rendes prime es troba al voltant de 55,30 

euros/m2/mes i no se sobrepassen els 58,30 euros/m2/mes; i, 

en aquests darrers casos, inclouran incentius comercials subs-

tancials en els nous contractes d’arrendament, com ara un o 

dos mesos gratuïts de lloguer per cada any subscrit en el nou 

contracte.

París: preus i desocupació 2009

Preus CBD (euros/m2/any) Desocupació (%)
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04
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05
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08
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07 09

664

MERCAT D’OFICINES A ESPANYA

Madrid

Tot i que la contractació d’oficines s’ha accelerat en l’últim tri-

mestre, a nivell agregat l’absorció bruta assolida durant l’any 

2009 (311.691 m2) ha estat pràcticament un 37% inferior a la 

1 font: CB richard ellis i Jones lang laSalle, desembre del 2009.

rIVeS De SeIne, ParÍS
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registrada l’any 2008. el motiu principal d’aquest repunt durant 

el quart trimestre ha estat el tancament d’operacions que s’ha-

vien negociat durant l’any. Darrere d’aquest augment de l’absor-

ció, les empreses més actives en la contractació d’espai han 

estat les relacionades amb activitats industrials i energètiques i 

els serveis professionals. a més, destaca la contractació d’uns 

28.000 m2 per part de les administracions Públiques.

Certament, els propietaris tenen una predisposició més gran a 

oferir millors condicions contractuals i les rendes màximes han 

caigut un 27% al llarg de l’any, la qual cosa estimula la deman-

da, però encara no es pot parlar d’un canvi de tendència. 

així, doncs, la renda prime se situa en els 29,5 euros/m2/mes, 

amb una taxa de disponibilitat d’un 7,59%.

Madrid: preus i desocupació 2009

Preus CBD (euros/m2/any) Desocupació (%)
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312

08

468

354

Barcelona

Durant l’any 2009, la demanda s’ha situat en nivells sem-

blants als que es van registrar a principis dels anys noranta, ja 

que s’ha assolit una absorció bruta total de 195.900 m2, la 

qual cosa suposa una variació interanual del –41% respecte a 

la de l’exercici 2008.

la tendència durant aquest any ha estat l’augment del percen-

tatge de transaccions a la ciutat de Barcelona (CBD, Centre 

Ciutat i nBa), pel fet d’haver-hi una menor diferència de ren-

des entre aquesta i la perifèria. així i tot, gran part de la de-

manda continua retardant molt la presa de decisions. moltes 

empreses continuen esperant caigudes més grans de rendes 

per entrar al mercat, la qual cosa produeix una pressió més 

gran d’aquestes a la baixa. això no obstant, continua creixent 

l’interès de la demanda per aprofitar el moment i trobar pro-

ducte de qualitat a millor preu.

al tancament del 2009, el nivell de renda prime s’ha situat en 

21 euros/m2/mes, si bé poden sorgir operacions puntuals amb 

preus superiors. Per la seva banda, la renda màxima al Centre 

Ciutat i noves Àrees de negocis ha passat a 17,50 euros/m2/

mes. la majoria dels propietaris, assumint la nova realitat del 

mercat, ja apliquen fórmules imaginatives per atreure la de-

manda (escalats de renda, bonificacions, contribucions, etc.), 

estratègia que previsiblement continuarà l’any que ve.

la taxa mitjana de disponibilitat ha augmentat un punt aquest 

darrer trimestre de l’any, i s’ha situat en l’11,06%. la taxa de 

disponibilitat de la zona prime ja és superior a la zona CBD, i 

supera la barrera del 5%.

Barcelona: preus i desocupació 2009

Preus CBD (euros/m2/any) Desocupació (%)
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0 0%
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PG. DelS TIl·lerS, 2-6, BarCelona
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EL MERCAT D’INVERSIONS  
EN EDIFICIS D’OFICINES

els inversors privats han estat els protagonistes de l’any 2009. 

actualment, continuen disposant de capital i tenen necessitat 

d’invertir. malgrat això, aquests inversors han tingut poques opor-

tunitats el 2009 per invertir en aquells actius en què desitjaven 

fer-ho i que complien els requisits següents: molt cèntrics, rendes 

segures, sense necessitat de gestió, amb un volum mitjà de 20 

milions d’euros (tot i que varia segons la família/inversor), sense 

necessitat de finançament o sense problemes per obtenir-ne un 

cop trobat “el seu” immoble. amb aquests paràmetres, els inver-

sors han estat disposats a adquirir edificis al voltant del 6% de 

rendibilitat.

els inversors institucionals també mantenen criteris d’inversió 

semblants, però davant la impossibilitat de competir amb els in-

versors privats en productes situats a les millors zones, n’hi ha 

molts que comencen a considerar seriosament productes en zo-

nes secundàries o a la perifèria –sempre que siguin zones conso-

lidades– i amb contractes a mitjà termini.

Pel que fa als fons, tot i disposar de capital i haver estat analitzant 

activament el mercat durant el 2009, s’han mantingut extrema-

dament prudents. També és veritat que molts fons continuen 

competint internament amb oportunitats que troben en altres ciu-

tats europees i que, independentment del fet que puguin tenir 

millors condicions de lloguer i de rendibilitat, la percepció que es 

té de l’economia espanyola continua pesant molt en la decisió fi-

nal d’invertir o no.

Prime Yields: París, Madrid i Barcelona

Prime Yield París Prime Yield Madrid Prime Yield Barcelona
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TorreS áGora, maDrID
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ComPleX D’ofICIneS SanT CuGaT norD, BarCelona

OCUPACIÓ DEL PATRIMONI IMMOBILIARI

al tancament de l’exercici 2009, el Grup Colonial disposa d’una cartera d’immobles per lloguer en renda i en desenvolupament 

que totalitza prop d’1,2 milions de m2, dels quals 1,0 milions de m2 es troben en explotació. un 85% de la superfície total està 

en explotació (concentrada fonamentalment en edificis d’oficines a París, madrid i Barcelona), mentre que el 15% restant està en 

projecte.

Ocupació: al tancament de l’exercici, l’ocupació conjunta de les oficines de Colonial arriba al 91,5% i la dels centres comercials, 

al 89%.
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GESTIÓ COMERCIAL

l’esforç comercial desenvolupat pel Grup durant l’exercici 

2009 s’ha concretat en la formalització de nous contractes (al-

tes i renovacions a mercat) que totalitzen 85.640 m2 (86% a 

espanya i 14% a frança). les noves rendes associades  

a aquests contractes suposen un decrement del –3,3% respec-

te a les rendes anteriors en el cas dels contractes d’espanya, 

principalment en renovacions de contractes en actius de retail, 

i un augment del +1,0% amb les rendes anteriors a frança.

GESTIÓ DE CONTRACTES 2009  (m²)   

Espanya França TOTAL

revisions i
renovacions a
preus de mercat 69.250 10.701 79.951

% s/ rendes anteriors –3,3% 1,0% –1,6%

nous contractes
(alta de projectes) 4.083 1.606 5.689

Total 73.333 12.307 85.640

entre els contractes formalitzats en l’exercici 2009 destaquen 

com a més importants:

•	 Alcalá,	30-32:	edifici	situat	a	Madrid,	en	el	qual	s’ha	reno-

vat el contracte amb la Comunidad de madrid per a un total 

de 9.088 m2, a una renda de 264,3 euros/m2/any.

•	 Sant	Cugat-Sant	Joan:	edifici	situat	als	afores	de	Barcelo-

na, en el qual Colonial ha renovat el contracte d’axa Win-

terthur Ibérica per al lloguer de 4.473 m2, a una renda de 

161,5 euros/m2/any.

•	 Diagonal,	682:	edifici	situat	a	Barcelona,	en	el	qual	Colo-

nial ha revisat el contracte amb KPmG recursos per a un 

total de 4.436 m2, a una renda de 282,9 euros/m2/any.

•	 Berlín-Numància:	edifici	situat	a	Barcelona,	en	el	qual	s’ha	

revisat el contracte amb Infojobs, Sa per un total de 1.704 

m2, a una renda de 244,8 euros/m2/any.

•	 103	Grenelle:	edifici	situat	a	París,	l’entrada	en	explotació	

del qual s’ha dut a terme aquest any i en el qual s’ha for-

malitzat un contracte amb Harry’s france per 1.606 m2, a 

una renda de 795 euros/m2/any.

•	 2	Place	du	Palais	Royal:	edifici	situat	al	centre	de	París,	en	

el qual s’han formalitzat diversos contractes, entre els quals 

destaquem: IeDom per al lloguer de 2.160 m2, a una ren-

da de 619 euros/m2/any, i royal International Insurance 

Holding per al lloguer de 1.245 m2, a una renda de 636 

euros/m2/any.

•	 96	Avenue	Iéna:	edifici	situat	a	París,	en	el	qual	s’ha	for-

malitzat un contracte amb Compagnie Générale de Santé 

per al lloguer de 3.567 m2, a una renda de 510 euros/m2/

any.

ramÍrez arellano, 37, maDrID
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UNA BASE DE CLIENTS DIVERSIFICADA, SOLVENT I DE QUALITAT

la base de clients del negoci de lloguer de Grup Colonial està 

constituïda per un conjunt de primeres firmes representatives 

dels sectors més diversos del teixit empresarial i amb una sòli-

da reputació de solvència financera.

CofaCe (la DÉfenSe), ParÍS

això és possible gràcies a la qualitat i a la ubicació dels actius 

del Grup Colonial, així com als serveis associats oferts, que 

satisfan els estàndards de qualitat més diversos exigits pels 

nostres clients.

Distribució de clients
Per sector d’activitat

Banca/seguros

Otros

Logístico

Organismos oficiales

Consumo e industria

Telecomunicaciones

Servicios

Servicios profesionales

Organismes oficials 
15%

Banca/
assegurances

30%

Serveis 
professionals 

14%
Serveis
21%

Altres
5%

Consum i 
indústria

4%

Telecomunicacions
10%

Logístic
1%

RÀNQUING DELS 20 ARRENDATARIS PRINCIPALS (50% RENDA TOTAL)

RÀNQUING CLIENT CIUTAT
% S/ TOTAL 

RENDES
% 

ACUmULAT

1 CofaCe   París 4,9% 4,9%

2 CreDIT lYonnaIS    París 4,8% 9,7%

3 naTIXIS Immo eXPloITaTIon  París 4,7% 14,4%

4 aToS orIGIn InTeGraTIon  París 4,6% 18,9%

5 freSHfIelDS BruCKHauS DerInGer París 3,8% 22,8%

6 THomSon, Sa París 3,1% 25,8%

7 mInISTerI D’aferS eXTerIorS madrid 3,0% 28,8%

8 GruP CaIXa Barcelona 2,7% 31,5%

9 GaS naTural SDG, Sa Barcelona 2,3% 33,7%

10 TV5 monDe, Sa     París 2,1% 35,9%

11 mInISTerI De meDI amBIenT madrid 2,0% 37,8%

12 la monDIale GrouPe   París 1,9% 39,8%

13 ComunIDaD De maDrID madrid 1,7% 41,4%

14 allen & oVerY llP    París 1,7% 43,1%

15 loTerÍaS Del eSTaDo madrid 1,6% 44,7%

16 lYonnaISe DeS eauX franCe  París 1,4% 46,1%

17 aJunTamenT De BarCelona Barcelona 1,1% 47,2%

18 aYunTamIenTo De maDrID    madrid 1,1% 48,3%

19 aDmISTr. InfraeSTruCTuraS ferroVIarIaS madrid 1,0% 49,4%

20 BarCelo arrenDamIenToS HoTeleroS resta 1,0% 50,3%
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GESTIÓ D’ACTIUS
 

Durant l’exercici 2009, Colonial ha invertit 149,4 milions 

d’euros en l’execució d’obra per al desenvolupament dels pro-

jectes en cartera, dels quals 106,4 milions d’euros correspo-

nen a projectes duts a terme a frança i els 43,0 milions 

d’euros restants, a projectes efectuats a espanya.

ImmOBLES VENUTS 2009 ÚS PRINCIPAL
DATA DE 
VENDA PREU DE VENDA

% VARIACIÓ
 VS. R. ELLIS YIELD ImPLÍCITA

Castellana, 108 oficines gen. 09 67,0

Diagonal, 405 oficines maig 09 14,0

Ciudad de ronda (Carlos V) Comercial maig 09 2,5

63 Haussmann oficines maig 09 27,0

Vigny oficines maig 09 27,8

11 Prony oficines juny 09 27,0

Velasquez oficines juny 09 12,5

62 Beaubourg oficines juny 09 22,3

av. Josep Tarradellas, 2-6 oficines jul. 09 60,0

Dr. Trueta oficines des. 09 24,5

altres 1,0

Total Vendes d’actius (milions d’euros) 285,5 –7,0% 6,3%

VENDA D’ACTIUS
 

els ingressos del Grup Colonial per aquest concepte en l’exercici 

2009 pugen a 285,5 milions d’euros, amb una rendibilitat im-

plícita per a l’inversor del 6,3%, la qual cosa suposa preus 

atractius en comparació amb operacions comparables. aques-

tes vendes s’han dut a terme a un 7% per sota de les valora-

cions de mercat corresponents. el marge obtingut per les ven-

des puja a –24 milions d’euros.

VeSTÍBul D’enTraDa, TorreS áGora, maDrID
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Torre marenoSTrum, BarCelona
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MADRID 

LOCALITZACIÓ DELS PRINCIPALS ACTIUS D’OFICINES

  1. alfonso XII, 62
		2.	Alcalá,	30-32
  3. recoletos, 37-41
  4. Paseo de la Castellana, 43
  5. miguel ángel, 11
  6. José abascal, 56
  7. Sor ángela de la Cruz, 3
  8. Centro norte
  9. lópez de Hoyos, 35
10. Paseo de la Castellana, 52
11. ortega y Gasset, 100
12. francisco Silvela, 42
13. ramírez arellano, 37
14. Torres ágora/m-30
15. martínez Villergas, 49
16.	Capitán	Haya,	53

lÓPez De HoYoS, 35, maDrID

Prime CBD
Business district BD
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ANÀLISI DE LA CARTERA DE LLOGUER 2009

CARTERA DE LLOGUER

EDIFICIS D’OFICINES

CENTRE 
COmERCIAL RESTA

SUPERFÍCIE 
S/ RASANT PÀRQUING

TOTAL 
SUPERFÍCIE

CBD mADRID

Pº De la CaSTellana, 52 7.524 588 8.112 – –

Pº De la CaSTellana, 43 5.998 2.464 8.462 – –

mIGuel ánGel, 11 6.300 3.049 9.349 – –

JoSÉ aBaSCal, 56 12.349 6.425 18.774 – –

BD mADRID

alCalá, 30-32 9.088 1.700 10.788 – –

alfonSo XII, 62 13.135 2.287 15.422 – –

franCISCo SIlVela, 42 5.725 3.654 9.379 – –

orTeGa Y GaSSeT, 100 7.792 2.563 10.355 – –

CaPITán HaYa 16.015 9.668 25.683 – –

Serrano GalVaCHe 30.650 15.689 46.339 – –

Sor ánGela De la Cruz, 3 8.365 2.604 10.969 – –

lÓPez De HoYoS, 35 7.140 4.105 11.245 – –

CenTro norTe 19.188 37.762 56.950 6.710 8.968

ramÍrez arellano, 37 5.988 4.923 10.911 – –

RESTA LOCALS

maDrID – – 0 4.046 –

SUPERFÍCIE EXPLOTACIÓ mADRID 155.257 97.481 252.738 10.756 8.968

PROJECTES EN DESENVOLUPAmENT

reColeToS, 37 (*) 17.447 6.932 24.379 – –

marTÍnez VIllerGaS, 49 22.328 8.741 31.069 – –

PROJECTES DESENVOLUPAmENT mADRID 39.775 15.673 55.448 0 0

Total patrimoni Madrid 195.032 113.154 308.186 10.756 8.968

(*) Projecte que té prevista la seva entrada en explotació en el 1T2010.
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DETALL DELS PRINCIPALS ACTIUS

Castellana, 52

edifici ubicat al principal eix financer i comercial de madrid, a 

la glorieta d’emilio Castelar. edifici que destaca per una façana 

inusual, d’estil neoclàssic i gran simplicitat de línies que 

l’estilitzen i personalitzen. la seva situació privilegiada permet 

gaudir als seus usuaris d’una gran lluminositat, que no tenen 

els habituals edificis entre mitgeres. el seu interior és una mo-

derna estructura de set plantes, divisibles en tres mòduls, que 

permeten afrontar amb amplitud i comoditat qualsevol plante-

jament d’espai laboral que es desitgi. Disposa d’un exclusiu i 

ampli local comercial. Tot això, juntament amb la seva excep-

cional ubicació en ple Paseo de la Castellana, el converteixen 

en un gran edifici d’oficines.

Superfície total: 8.112 m2 

Miguel Ángel, 11

edifici ubicat al districte de negocis de madrid, a pocs metres 

del Paseo de la Castellana. aquest singular edifici d’oficines de 

set plantes ocupa un lloc privilegiat a la confluència del carrer 

miguel ángel amb el Paseo del General martínez Campos. a les 

seves excel·lents comunicacions, cal afegir-hi uns espais per a 

oficines totalment exteriors i diàfans, distribuïts al llarg d’una 

imponent façana de doble vidre i al voltant d’un nucli central 

amb tres ascensors, que permeten superfícies de fins a 795 m2 

per planta. Disposa d’una planta baixa comercial dividida en 

tres locals, cada un dels quals amb accés independent des del 

carrer. a les seves plantes sota rasant, hi trobem una zona 

d’aparcament amb accés directe a les plantes d’oficines.

Superfície total: 9.349 m2 
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Ramírez Arellano, 37

edifici perfectament situat a la confluència de la m-30 amb 

l’avenida américa, en un entorn totalment consolidat, a pocs 

minuts tant de l’aeroport com del centre de la ciutat. Per la seva 

configuració, disseny arquitectònic i ubicació estratègica, es 

tracta, sense cap dubte, d’un referent en el paisatge urbà de 

madrid. l’edifici ofereix espais totalment diàfans, funcionals, 

completament exteriors, que respondran plenament a les ne-

cessitats de qualsevol empresa, i disposa de les millors 

instal·lacions i serveis. Per la seva configuració i ubicació, el 

podríem considerar com un edifici idoni per a una seu corpora-

tiva. Disposa d’aparcament propi.

Superfície total: 10.911 m2 

Torres Ágora – M-30

Torres ágora no solament adapta dos cossos diferents en un 

savi exemple de bona feina arquitectònica, sinó que ho fa tam-

bé amb conceptes molt estudiats i aparentment antagònics, 

com són complexitat i senzillesa, transparència i opacitat, be-

llesa i funcionalitat, que defineixen i donen a aquest immoble 

la notorietat que es mereix. Hi contribueix de manera especial 

la singular façana Chromascreen, totalment translúcida des de 

l’interior i opaca des de l’exterior, que subratlla el caràcter in-

novador del conjunt. les torres consten de catorze plantes 

d’oficines i gaudeixen d’abundant llum natural i unes magnífi-

ques vistes sobre la ciutat. la ubicació, al costat de la m-30, 

prop d’arturo Soria, una de les zones més dinàmiques de ma-

drid, li permet disposar d’excel·lents comunicacions amb tota 

la ciutat i amb l’aeroport de Barajas. Disposa d’un aparcament 

propi de gran capacitat. És, sens dubte, una mostra brillant de 

bona arquitectura i un referent a tenir en compte per qualsevol 

empresa que desitgi gaudir d’unes instal·lacions de primer ni-

vell.

Superfície total: 46.339 m2 
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Capitán Haya, 53

Capitán	Haya	és	un	carrer	que	arrenca	del	Palacio	de	Congre-

sos, puja paral·lel al Paseo de la Castellana i acaba prop de la 

Plaza Castilla. És en aquest entorn, a la seva part més alta, on 

s’alça aquest notable edifici de deu plantes, caracteritzat per un 

disseny elegant, amb una estructura rectangular sense ostenta-

cions, d’una concepció aparentment senzilla. l’edifici respira 

confort i una atmosfera d’equilibri i distinció summament agra-

dable, que s’aprecia en les diferents parts que el conformen.

l’amplitud de les seves plantes, totalment exteriors, li confereix 

unes qualitats òptimes per a qualsevol empresa que requereixi 

un espai de treball diferent dels habituals. Disposa d’excel·lents 

infraestructures i comunicacions.

Superfície total: 25.683 m2 

Alfonso XII, 62

la singularitat d’aquest immoble rau en l’habilitat amb què s’hi 

conjuminen el classicisme dels volums i la funcionalitat dels 

espais, mitjançant un llenguatge rigorós, molt arquitectònic. 

l’edifici ofereix, en les seves diverses plantes, uns espais espe-

cialment diàfans i flexibles, als quals uns amples finestrals 

aporten un alt nivell de lluminositat, així com unes vistes ex-

cepcionals sobre el paisatge urbà que l’envolta. una virtut im-

portant de l’edifici és la seva situació davant el Parque del reti-

ro, a pocs metres del Paseo del Prado i l’eix de la Castellana. 

Disposa, per tant, d’excel·lents comunicacions prop de l’estació 

d’atocha. accés directe a l’aeroport i les principals línies de 

metro i autobús.

Superfície total: 15.422 m2 
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CenTro norTe, maDrID
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  1. Torre BCn
  2. Pg. dels Til·lers, 2-6
  3. av. Diagonal, 682
  4. av. Diagonal, 609-615
  5. Berlín, 38-48 / numància, 46
  6. Travessera de Gràcia, 11
  7. Via augusta, 21-23
  8. av. Diagonal, 530-532
  9. av. Diagonal, 416-420 – les Punxes
10. av. Diagonal, 409
11. Torre marenostrum
12. ausiàs marc, 148
13. Glòries Diagonal
14. Complex d’oficines Parc Central
15. Complex d’oficines Sant Cugat nord
16. Complex d’oficines Illacuna

aV. DIaGonal, 530-532, BarCelona

BARCELONA 

LOCALITZACIÓ DELS PRINCIPALS ACTIUS D’OFICINES

Prime CBD
Business district BD



INFORME ANUAL 2009 27

ANÀLISI DE LA CARTERA DE LLOGUER 2009 

EDIFICIS D’OFICINES

CARTERA DE LLOGUER 
SUPERFÍCIE  
S/ RASANT PÀRQUING

TOTAL 
SUPERFÍCIE

CENTRE 
COmERCIAL RESIDENCIAL

CBD BARCELONA

aV. DIaGonal, 409 4.531 – 4.531 – –

aV. DIaGonal, 530 11.783 1.688 13.471 – –

aV. DIaGonal, 609-615 (el Dau) 21.998 18.989 40.987 – –

aV. DIaGonal, 682 8.622 600 9.222 – –

PeDralBeS CenTre – – 0 6.807 –

BD BARCELONA

auSIÀS marC / lePanT 6.379 1.792 8.171 – –

BerlÍn, 38-48 / numÀnCIa, 46 12.817 1.704 14.521 – –

GlÒrIeS - DIaGonal 11.672 536 12.208 – –

TIl·lerS 5.143 3.081 8.224 – –

TraVeSSera De GrÀCIa, 11 - amIGÓ 8.952 4.238 13.190 – –

VIa auGuSTa, 21-23 4.838 – 4.838 – –

leS PunXeS 5.656 – 5.656 – 1.465

Torre BCn 9.835 3.398 13.233 – –

Torre Del GaS (1) 22.750 19.370 42.120 – –

ALTRES BARCELONA

SanT CuGaT norD 27.904 21.061 48.965 – –

SamonTa, 19-21 22.248 7.121 29.369 – –

RESTA LOCALS

BarCelona – – 0 543 –

SUPERFÍCIE EXPLOTACIÓ BARCELONA 185.128 83.578 268.706 7.350 1.465

PROJECTES EN DESENVOLUPAmENT

llaCuna 22@ 20.973 20.973

ParC CenTral 22@ 29.474 29.474

SamonTa, 19 3.905 3.905

PROJECTES DESENVOLUPAmENT BARCELONA 54.352 0 54.352 0 0

Total patrimoni Barcelona 239.480 83.578 323.058 7.350 1.465
(1) Projecte desenvolupat per una societat participada conjuntament per Colonial i Gas natural (participació 55%).     
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DETALL DELS PRINCIPALS ACTIUS

Diagonal, 609-615 – El Dau

aquest conjunt urbà, format per dos edificis d’oficines, un cen-

tre comercial i un ampli aparcament, està situat en un dels 

principals pols d’activitat terciària i comercial que estructuren la 

Barcelona moderna sorgida amb la prolongació cap a l’oest de 

l’avinguda Diagonal, autèntica columna vertebral de la ciutat. 

els volums cúbics de les oficines, amb la seva forma senzilla i 

rotunda, constitueixen el tret visual més destacat d’aquest edi-

fici, fins al punt que se’l coneix popularment com “el Dau”. la 

posició dels diversos cossos i el caràcter porticat de les plantes 

baixes produeixen al voltant de l’edifici un espai públic viu i 

agradable, apte per a la trobada i per a tota mena de relacions 

socials. el sistema d’organització espacial i recorreguts està 

concebut segons principis simples i clars. el resultat és una 

planta molt versàtil i amb una gran capacitat d’adaptació a di-

versos usos i disposicions. Tot està pensat per afavorir la crea-

ció d’un espai de treball còmode i agradable.

Superfície total: 40.987 m2 

Torre Marenostrum

Torre marenostrum és un dels edificis més singulars i rellevants 

que s’ha dut a terme a la ciutat. es tracta d’un edifici d’oficines 

molt espectacular, tant per la seva ubicació, al front marítim de 

la ciutat, com per la seva concepció d’arquitectura sinuosa i 

moderna, inspirada en una forma rocallosa envidrada, batuda 

pels vents i l’aigua, al peu de la mediterrània. Tot això el con-

verteix en un clar referent a l’skyline barceloní. la torre, de  

100 metres d’alçada, consta de dos edificis independents, que 

proporcionen plantes diàfanes totalment exteriors, dotades 

d’acabats i instal·lacions d’excel·lent qualitat.

Superfície total: 42.120 m2 
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Diagonal, 682

aquesta vistosa torre d’oficines de tretze plantes d’alçada és el 

resultat de la renovació integral d’un edifici preexistent, del qual 

només se n’ha conservat l’estructura. l’operació duta a terme, 

que ha permès dotar l’edifici dels equipaments i les prestacions 

més actuals, ha suposat també un canvi radical en la seva 

imatge externa i interna. el volum, de línies sòbries i elegants, 

presenta unes façanes en forma de mur cortina de gran trans-

parència i riquesa cromàtica, on predominen els tons verdosos 

i acerats. l’entorn enjardinat i les àmplies zones lliures que 

l’envolten fan que la silueta de l’edifici es percebi des de lluny i 

gaudeixi d’àmplies perspectives. el tractament genèric que apa-

reix en tres de les façanes s’altera a la façana que dóna a 

l’avinguda Diagonal, la qual incorpora un motiu format per una 

successió de plans inclinats de vidre, que orienten l’edifici i 

posen èmfasi en la relació que la torre estableix amb la gran 

artèria urbana.

Superfície total: 9.222 m2 

Diagonal, 409

edifici d’oficines situat a la confluència de l’avinguda Diagonal 

amb els carrers de Balmes i París. l’edifici consta de vuit plan-

tes i tots els locals gaudeixen d’un contacte directe amb l’exterior 

i d’òptimes condicions d’il·luminació natural. la façana és fidel 

a l’arquitectura dels mestres d’obres que tan profundament ha 

marcat la imatge de l’eixample barceloní, amb les seves ober-

tures verticals disposades amb un ritme regular i una sèrie 

d’elements decoratius sobris i elegants que es repeteixen amb 

petites variacions. el caràcter tradicional d’aquesta arquitectura 

no exclou, doncs, un component modern lligat a les nocions de 

regularitat, repetició i austeritat decorativa que li són consubs-

tancials. això fa d’aquest edifici un espai adequat per disposar 

de llocs de treball que facin compatible el prestigi de les coses 

antigues amb la comoditat d’allò que és actual.

Superfície total: 4.531 m2 
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Diagonal, 530

elegant edifici d’oficines que ocupa una posició privilegiada al 

tram central de l’avinguda Diagonal, en un punt de gran con-

centració de les activitats financeres i comercials. Destaca per 

la brillant concepció de la façana, la capa més externa de la 

qual està formada per un sistema de lamel·les verticals orienta-

bles de vidre fumat que actuen a manera de brise-soleil però 

mantenint l’efecte de transparència. l’orientació variable de les 

lamel·les de vidre introdueix un gran dinamisme i una sorpre-

nent vivacitat i riquesa de matisos. la planta baixa, protegida 

per una potent marquesina contínua, permet la ubicació de 

locals comercials molt qualificats. l’edifici, de nou plantes 

d’alçada, està disposat de manera que tots els locals gaudeixen 

d’abundant llum natural. el caràcter modular del sistema cons-

tructiu facilita l’adaptabilitat de la distribució i la varietat en la 

dimensió dels locals. els acabats interiors, de primera qualitat, 

reforcen la impressió de riquesa sense ostentació que ofereix 

l’edifici en el seu conjunt.

Superfície total: 13.471 m2 

Pg. dels Til·lers, 2-6 

aquest edifici, situat a Pedralbes, un dels barris més elegants 

de la ciutat, combina els grans envidraments amb la iconogra-

fia classicista encarnada per pilastres, cornises i timpans. el 

resultat és una construcció espectacular i vistosa que afegeix, a 

la idea de funcionalitat pròpia d’una moderna seu corporativa, 

el prestigi dels elements simbòlics, representats, en aquest cas, 

pels fragments d’arquitectura clàssica que singularitzen les se-

ves façanes. Tot això és potenciat pels amplis espais enjardi-

nats que envolten l’edificació i la doten d’un alt nivell de quali-

tat ambiental.

Superfície total: 8.224 m2 
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DIaGonal, 416, leS PunXeS, BarCelona
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PARÍS

LOCALITZACIÓ DELS PRINCIPALS ACTIUS D’OFICINES

 1. Centre d’affaires le louvre
 2. Washington Plaza
 3. Galerie des Champs-elysées
 4. Champs-elysées, 90
 5. Champs-elysées, 92
 6. Cézanne Saint Honoré
 7. edouard VII
 8. Charles de Gaulle, 176 (neuilly Sur Seine)
 9. Coface (la Défense)
 10. rives de Seine
 11. le Gallo, 46 (Boulogne Billancourt)
 12. Iéna, 96
 13. les miroirs (la Défense)
 14. Wagram, 131
 15. Grenelle, 103
 16. Haussmann, 104-110
 17. Capucines, 12
 18. Hanovre, 6
 19. richelieu

rIVeS De SeIne, ParÍS
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ANÀLISI DE LA CARTERA DE LLOGUER 2009 

CARTERA DE LLOGUER

EDIFICIS D’OFICINES

CENTRE 
COmERCIAL RESIDENCIAL RESTA

SUPERFÍCIE  
S/ RASANT PÀRQUING

TOTAL 
SUPERFÍCIE

PARÍS – Cité Financière
Call-lDa 26.876 5.613 32.489 6.077 – 2.134
CaPuCIneS – – 0 2.243 – –
eDouarD VII 28.112 9.930 38.042 16.043 4.510 4.278
HanoVre lB 3.003 1.697 4.700 – 61 –
IloT rICHelIeu 24.392 10.248 34.640 – – 5.095
PARÍS – Triangle d’Or
C. elYSÉeS 90 3.990 – 3.990 – – –
CÉzanne SaInT HonorÉ 24.411 3.288 27.699 1.849 – –
PronY-WaGram 7.100 3.119 10.219 – – 449
SaInT auGuSTIn – 163 163 – – –
IÉna 7.285 5.463 12.748 – – –
WaSHInGTon Plaza 28.712 13.030 41.742 515 – 2.241
HauSSmann 104-110 5.899 1.325 7.224 339 – –
PARÍS – Croissant d’Or
neuIllY 5.621 2.737 8.358 492 – –
QuaI le Gallo 31.003 6.923 37.926 – – 1.275
ISSY leS moulIneauX 6.026 2.321 8.347 – – –
PARÍS – Paris Rive Gauche
rIVeS De SeIne 20.270 6.589 26.859 – – 1.760
PARÍS – Paris Ouest
rome VIenne – 163 163 – – –
PARÍS – La Défense
103 Grenelle 15.374 3.148 18.522 – – –
mICHeleT la DÉfenSe 26.716 4.692 31.408 – – 731
leS mIroIrS 19.432 3.575 23.007 – – 442
PARÍS – 2è Couronne
PaVIllon H IV – – 0 – – 4.469
SUPERFÍCIE EXPLOTACIÓ PARÍS 284.221 84.024 368.245 27.558 4.571 22.874
PROJECTES EN DESENVOLUPAmENT
WaSHInGTon Plaza (parcial) 11.044 2.313 13.357 – – –
Call-lDa 1.344 8.563 9.907 1.013 – –
108-112 WaGram 4.159 638 4.797 893 179 –
247 ST. HonorÉ – 5.705 5.705 172 – 16.147
C. elYSÉeS 8288 – 3.036 3.036 1.769 – –
C. elYSÉeS 92 4.209 36 4.245 3.396 – –
CÉzanne SaInT HonorÉ – 1.504 1.504 – – –
C. elYSÉeS 90 265 – 265 – – –
QuaI le Gallo – 1.511 1.511 – – –
PaVIllon H IV – 127 127 – – –
neuIllY – 842 842 – – –
PronY-WaGram – 532 532 – – –
IÉna – 360 360 – – –
eDouarD VII – – 0 – – 224
PROJECTES  
DESENVOLUPAmENT PARÍS 21.021 25.167 46.188 7.243 179 16.371
Total patrimoni París 305.242 109.191 414.433 34.801 4.750 39.245
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DETALL DELS PRINCIPALS ACTIUS

Centre d’Affaires Le Louvre

aquest històric edifici del 1852 constitueix una autèntica joia 

per la seva ubicació, en ple centre del París més característic i 

amb més estil, entre la rue St. Honoré i la rue de rivoli, de la 

qual forma part pel seu disseny. es troba al costat del museu 

del louvre, al qual s’accedeix simplement travessant el carrer, 

a poques passes del Palais royal i la Comédie française i prop 

també de l’òpera. la seva integració en aquest entorn artistico-

cultural és senzillament perfecta. el 1975 s’inicia la creació, a 

la planta baixa, d’un centre empresarial modern, le louvre des 

antiquaires, el centre especialitzat més important del món. a 

partir del 1978, l’edifici es converteix en el primer centre em-

presarial de París. una quarta part de l’espai de l’immoble està 

dedicada a locals comercials (bàsicament antiquaris) i la resta 

està destinada a oficines.

Superfície total: 51.620 m2 

Washington Plaza

Immoble d’aspecte sòlid i original façana, que s’ha sabut man-

tenir i que es converteix, després de la seva total i excel·lent 

reforma del 1993, en un edifici singular d’oficines que li permet 

ocupar un dels primers llocs del mercat parisenc. Gaudeix 

d’una situació privilegiada al costat dels Camps elisis, molt a 

prop de l’arc del Triomf, i disposa d’una gran superfície, bàsica-

ment dedicada a oficines, amb les prestacions i els serveis que 

exigeix el mercat actual per a un immoble d’aquestes caracte-

rístiques.

Superfície total: 57.855 m2 
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Edouard VII

aquest esplèndid conjunt, que ocupa un lloc de privilegi al cos-

tat de l’Òpera Garnier, és una mostra perfecta del París més 

representatiu creat per Haussmann, l’inventor dels grans bule-

vards i, en certa manera, del París que coneixem. en la seva 

rehabilitació únicament s’han mantingut les façanes i alguns 

elements característics, com les escales i els ascensors, amb 

uns resultats francament espectaculars. el conjunt es comple-

menta amb la ubicació en un dels barris més animats de París, 

on hi ha grans magatzems, botigues, cinemes, restaurants, la 

famosa òpera i el mític olympia de París, juntament amb  

la concentració més gran d’empreses de la ciutat. 

Superfície total: 62.873 m2 

Cézanne Saint Honoré

la característica principal d’aquest conjunt immobiliari, que per 

tant el singularitza, és que està format per dos edificis totalment 

independents situats a banda i banda d’un carrer privat (Paul 

Cézanne) que travessa el conjunt del qual forma part. És una 

construcció sòlida, típica dels anys trenta, l’absència de murs de 

càrrega de la qual ha permès, a més d’una restauració comple-

ta, la creació d’espais amplis i agradables que permeten 

l’adaptació a qualsevol tipus de feina. Per l’excel·lència dels tre-

balls de restauració desenvolupats, el conjunt ha rebut el premi 

SImI 2004 a l’edifici de l’any, en la categoria d’edifici renovat, i 

el gran premi europeu ulI excellence awards 2005.

Superfície total: 31.052 m2 
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Coface (La Défense)

en aquest manhattan parisenc que constitueix la Défense, 

concretament al barri michelet i al peu del Boulevard Circulaire, 

es troba aquest edifici, que forma part d’un conjunt, del qual 

sobresurt pel seu to fosc i la seva disposició en planta. els seus 

interiors són lluminosos i estan dissenyats amb una elegància 

especial. el sistema d’organització espacial i recorreguts està 

concebut a partir de principis simples i clars. el resultat és una 

planta molt versàtil i amb una gran capacitat d’adaptació a di-

versos usos i disposicions. Tot està pensat per afavorir la crea-

ció d’un espai de treball còmode i agradable. en aquest context, 

la torre es presenta com un volum net, envoltat en les seves 

quatre cares per un mur cortina de vidre d’una gran senzillesa 

i llisor, que es retalla amb un perfil rectilini a l’skyline urbà.

Superfície total: 32.139 m2 

Rives de Seine

es tracta d’un immoble molt ben concebut, com ho demostra la 

perfecta integració amb el seu entorn, bàsicament condicionat 

per l’eix fluvial i l’elecció del seu nom, que, de manera tan en-

certada, ostenta i el defineix. l’edifici, que té setze plantes, dis-

posa d’un ampli vestíbul que domina el Sena i gaudeix d’un 

accés privilegiat a través dels molls del riu. la capacitat de di-

vidir-ne la façana en dues parts desiguals li confereix una airo-

sitat que no tenen altres edificis semblants al seu voltant. Des-

prés d’una reforma profunda i rigorosa, finalitzada el 2001, 

l’edifici presenta un aspecte totalment actual, per la qual cosa 

costa de creure que fos construït el 1974. Pel que fa a la seva 

ubicació, té just al darrere la Gare de lyon i, a l’altra banda del 

riu, la d’austerlitz. es troba, per tant, molt a prop del ministeri 

d’economia i de l’espectacular Biblioteca de frança.

Superfície total: 28.619 m2 
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RESTA 

ANÀLISI DE LA CARTERA DE LLOGUER 2009 

EDIFICIS D’OFICINES

RESTACARTERA DE LLOGUER
SUPERFÍCIE S/ 

RASANT PÀRQUING
TOTAL 

SUPERFÍCIE
CENTRE 

COmERCIAL RESIDENCIAL

RESTA ESPANYA

HoTel marIna De la Torre – – 0 – – 11.519

HoTel SanCTI PeTrI – – 0 – – 16.707

aParTaHoTel SanCTI PeTrI – – 0 – – 8.088

RESTA LOCALS

reSTa eSPanYa – – 0 2.277 – –

Total patrimoni resta 0 0 0 2.277 – 36.314

PROJECTES EN DESENVOLUPAMENT

el 31 de desembre del 2009, la cartera de projectes d’immobles en desenvolupament destinats als negoci de patrimoni de Colo-

nial disposa de sis immobles a espanya, que representen 129.407 m2, amb una inversió de 217 milers d’euros, i tres immobles 

a París, a més d’una sèrie d’edificis parcialment en rehabilitació, que totalitzen 69.982 m2, amb una inversió en execució d’obra 

estimada en 491 milers d’euros.

els projectes estan dissenyats per al destí de lloguer i es concentren bàsicament en el desenvolupament d’oficines en els mer-

cats de París, madrid i Barcelona, així com centres comercials concentrats en el mercat emergent de París. aquests projectes 

representen una font d’ingressos per rendes addicionals per al Grup de l’ordre dels 44 milions d’euros anuals.

NEGOCI DE PATRImONI – CARTERA DE PROJECTES 2009

INVERSIÓ

NEGOCI DE PATRImONI – CARTERA DE PROJECTES NRE. PROJECTES
SUPERFÍCIE  

EDIFICABLE m2
TOTAL  

(mILERS D’EUROS) % EXECUTADA

espanya 6 129.407 217 87,1%

París 3 69.982 491 84,9%

Total projectes Colonial 9 199.389 708 85,6%
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DETALL PROJECTES EN DESENVOLUPAMENT

entre la cartera diversificada de projectes en curs de desenvo-

lupament de Colonial, destaquem els següents:

Martínez Villergas, 49 – Madrid

Oficines: 24.405 m2  sobre rasant

Places aparcament: 439

Data disponibilitat: Segon semestre 2011

edifici ubicat al madrileny carrer de martínez Villergas, prop de 

la confluència de la m-30 i l’avenida américa.

la seva situació privilegiada, envoltat de zones enjardinades, 

la seva majestuosa composició arquitectònica, així com les se-

ves imponents façanes disposades als quatre vents, el conver-

teixen en un autèntic referent arquitectònic a l’entrada a ma-

drid per l’avenida américa. als voltants, hi trobem empreses 

multinacionals de primer nivell, que s’han sentit atretes pels 

seus ràpids i còmodes accessos i per l’alt grau de consolidació 

de la zona.

aquest singular edifici d’oficines consta de tretze plantes sobre 

rasant i quatre plantes més sota rasant, amb una superfície total 

aproximada de 26.500 m2 i 439 places d’aparcament.

Complex d’Oficines Parc Central – Barcelona

Oficines: 14.801 m2  sobre rasant

Places aparcament: 184

Data disponibilitat: Primer semestre 2012

aquest projecte preveu dos edificis d’oficines de 15.000 m2 in-

tegrats dins d’un complex d’oficines. estarà situat en ple Distric-

te 22@, davant de l’avinguda Diagonal, una de les zones amb 

més projecció de la ciutat. els materials i acabats seran de la 

màxima qualitat, i estarà dissenyat per integrar-se perfectament 

en el seu entorn. així mateix, el complex disposa d’una gran 

flexibilitat d’espais, a més d’una estudiada eficiència ecològica.
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Complex d’Oficines Illacuna – Barcelona

Oficines: 20.451 m2  sobre rasant

Places aparcament: 390

Data disponibilitat: Primer semestre 2010

Projecte de parc d’oficines situat a l’eix llacuna, delimitat pels 

carrers llacuna, Pallars i Pujades, prop dels antics terrenys de la 

fàbrica tèxtil Ca l’aranyó, futur Parc Barcelona media, i en ple 

Districte d’activitats 22@.

el projecte neix en un entorn urbà consolidat, objecte d’una 

ambiciosa transformació urbanística, marcat per la influència 

que les noves tecnologies tindran en el teixit empresarial de la 

zona.

aquest complex immobiliari singular acollirà al seu interior 

aproximadament 21.000 m2 d’oficines de primer nivell i es con-

vertirà en un veritable referent a la zona. el seu disseny avant-

guardista i la qualitat de les seves instal·lacions aportaran valor 

afegit en termes de confort i productivitat a les empreses que 

s’hi ubiquin.

247-251 Rue Saint Honoré – París

Hotel: 16.203 m2  sobre rasant

Data disponibilitat: Primer semestre 2011

edifici situat en una de les zones més prestigioses de París, 

ubicat prop de la Place Vendôme, en ple cor de la capital fran-

cesa. l’edifici disposa d’una superfície neta llogable d’apro-

ximadament 22.000 m2 d’oficines i espais comercials. aquest 

immoble contribuirà a reforçar la presència del Grup Colonial al 

districte central de negocis de París.

l’immoble, que abans havia acollit part de les oficines del minis-

teri de Justícia francès, serà objecte d’un projecte de rehabilita-

ció integral, dirigit per l’arquitecte Jean-michel Wilmotte, amb 

l’objectiu de convertir-lo en un hotel de luxe.
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Galerie des Champs-Elysées – París

Centre comercial: 6.239 m2  sobre rasant

Data disponibilitat: Segon semestre 2010

Galerie des Champs-elysées és un centre comercial que es troba situat al costat més 

concorregut de l’avinguda més famosa de París, els Camps elisis. Construït en la dè-

cada dels setanta, la galeria se situarà novament dalt de tot en el mercat, un cop la 

renovació tècnica s’hagi completat. Va ser adquirida per Sfl a través d’una joint ven-

ture al 50% amb Ile de france Investissements, Sa, una empresa propietat de la fa-

mília latsis.

GalerIe DeS CHamPS-elYSÉeS
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WaSHInGTon Plaza, ParÍS

GalerIe DeS CHamPS-elYSÉeS
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Resta
2%

Valor actius negoci residencial Grup Colonial: 1.157 milions d’euros

Centro Este Sur Resto
25 44 29 2

Promoción en Curso y acabada

Reserva de Suelo

Resto

Sur

Este

Centro

Sud
29%

Est
44%

Zones

Promoció en
curs i acabada

11%

Reserva 
de sòl
89%

Usos

Reserva de Suelo 
Promoción en Curso y acabada
11 89

Centre
25%

Una reserva de sòl d’excel·lent qualitat, que totalitza més d’1,8 milions de m2 de sostre edificable ubicats majoritàriament a les 

àrees metropolitanes de madrid, Barcelona i Sevilla. addicionalment, prop de 0,2 milions de m2 corresponen a la cartera de 

riofisa.

el Grup Colonial té una cartera de promocions que representen 382 habitatges, la qual cosa suposa un 42% menys si la com-

parem amb l’exercici 2008, d’acord amb l’estratègia seguida per la Companyia. Dels 382 habitatges en curs, 16 habitatges ja 

han estat prevenuts; la resta es troba en procés de venda.

la brusca desacceleració del negoci de promoció residencial ha fet que Colonial se centrés en una estratègia per disminuir la 

seva reserva de sòl residencial, mitjançant vendes i acords puntuals, amb l’objectiu de concentrar exclusivament la seva activi-
tat en el negoci patrimonial.

DeTall PromoCIÓ SanT CuGaT la Serra, BarCelona
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SITUACIÓ MERCAT RESIDENCIAL

Durant el quart trimestre de l’any 2009, la construcció resi-

dencial va continuar deprimida i va registrar una caiguda 

interanual del 25,5%, 2 dècimes més que en el trimestre 

anterior. això no obstant, es va apreciar un alentiment de la 

caiguda dels preus dels habitatges i de les transaccions 

immobiliàries, ajudades pels baixos tipus d’interès.

es manté l’ajust en el sector residencial, amb un enfonsa-

ment del 44,5% interanual del nombre de visats d’habitatge 

nou a l’octubre. això no obstant, el nombre de compraven-

des d’habitatges ha alentit el seu descens en els darrers 

mesos, fins a presentar una baixada interanual del 2,6% al 

novembre.

D’altra banda, l’indicador de confiança en la construcció va 

millorar notablement en el quart trimestre, però es trobava 

sensiblement per sota del nivell mitjà històric.

PREVISIONS I TENDÈNCIES

el sector de l’habitatge, que és el que ha crescut més durant 

l’última fase expansiva, i malgrat la millora d’alguns dels 

seus indicadors, continua presentant importants desequili-

bris en quantitats i una considerable sobreoferta, la qual 

cosa continuarà exercint pressió a la baixa sobre els preus. 

l’oferta d’habitatge nou s’ha adaptat àgilment a aquest esce-

nari, bo i situant-se en nivells mínims. a més, l’evolució de la 

inversió, de la producció i del valor afegit de la construcció 

mostra que aquest procés d’ajust encara no ha tocat fons. 

Davant aquesta contracció, la demanda ha mostrat una lleu-

gera contenció del seu descens durant el quart trimestre del 

2009.

Diversos factors confirmen la tesi que encara no s’ha tocat 

fons en l’ajust del sector. en primer lloc, encara no s’ha ab-

sorbit la sobreoferta d’habitatge nou. en segon lloc, la correc-

ció de preus ha estat reduïda fins ara quan es compara amb 

ajustaments anteriors tant en termes de magnitud (un 10% 

en termes reals des del màxim) com de durada (sis trimes-

tres), i després d’un augment molt significatiu en l’últim cicle 

expansiu. en tercer lloc, la millora de l’esforç familiar ha estat 

menor que en altres països, com els estats units. finalment, 

la confiança dels consumidors continua en nivells reduïts, la 

qual cosa els porta a posposar decisions de compra impor-

tants, com l’adquisició d’un habitatge.

el sector immobiliari, que fins al 2009 acumulava un enor-

me desequilibri en quantitats, començarà a reduir l’estoc 

d’habitatge sense vendre. l’oferta nova d’habitatge s’ha ajus-

tat intensament, de manera que, fins i tot davant una deman-

da feble, és previsible que en el moment actual ja s’hagin 

deixat d’acumular inventaris. el conjunt de mesures fiscals 

DeTall PromoCIÓ SanT CuGaT la Serra, BarCelona
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ACTIVITAT COMERCIAL I EXECUCIÓ 
D’OBRES

la venda comercial d’habitatges i locals comercials en el 

transcurs de l’exercici 2009 ha pujat a 9,3 milions d’euros 

(46 habitatges), xifra inferior als 54,1 milions d’euros regis-

trats l’any anterior per la Companyia. aquest descens s’expli-

ca principalment per la disminució de l’estoc disponible per 

a la venda que té el Grup, ja que no s’han iniciat noves pro-

mocions d’habitatges, i per la significativa desacceleració de 

la demanda que es registra des de l’any 2006 i que s’ha 

accentuat sobretot en el darrer any.

la brusca desacceleració del negoci de promoció residencial 

ha fet que Colonial se centri en una estratègia per disminuir 

la seva reserva de sòl, mitjançant vendes i acords puntuals, 

amb l’objectiu de concentrar exclusivament la seva activitat 

en el negoci patrimonial.

al tancament de l’exercici 2009, l’estoc de vendes comerci-

als pendents de comptabilitzar puja a 5,3 milions d’euros 

(equivalents a 16 habitatges).

al tancament de l’exercici, Colonial té una cartera de promo-

cions que representa uns 382 habitatges, dels quals 16 es-

tan prevenuts (4% del total) i el 96% restant (366 habitat-

ges) es troba en procés de venda.

CARTERA PROmOCIONS UBICACIÓ
TOTAL  

HABITATGES

VENDES  
PENDENTS DE 

COmPTABILITZAR 
(mILIONS  
D’ EUROS)

madrid Vallecas madrid 115 1,6

Sant Cugat Can matas Barcelona 102 3,0

Sant Cugat Vullpalleras Barcelona 23 0,3

Girona Químics Girona 51

lleida Pardiñas lleida 59 0,3

Sabadell Barcelona 31

altres 1 0,1

Total 382 5,3

adoptades per al 2010 relacionades amb l’habitatge (singu-

larment la pujada de l’IVa el mes de juliol i l’eliminació de la 

deducció a la compra d’habitatge habitual per al 2011)  

podria avançar compra al 2010 i accelerar el procés. el ma-

teix cal dir de la millora en l’accessibilitat que s’ha observat 

com a resultat de la reducció de tipus d’interès i de les caigu-

des en el preu, que en alguns casos han estat molt significa-

tives, en un mercat tan heterogeni com el de l’habitatge. mal-

grat aquesta recuperació de la demanda, els baixos nivells 

actuals de visats fan preveure una baixa activitat promotora i 

una caiguda de la inversió en habitatge respecte a la del 

2009 de prop del 15%.

Després de completar el seu ajust, el sector immobiliari espa-

nyol haurà de convergir cap a unes dimensions més sosteni-

bles, on es materialitzarà una demanda d’habitatge potencial 

en línia amb les seves fonamentals en un equilibri de mitjà-

llarg termini. Per estimar aquest nivell d’equilibri, s’han fet 

servir les projeccions de la taxa de natalitat, la taxa de mor-

talitat, els fluxos d’immigrants i la demanda d’habitatges de 

vacances. l’anàlisi presenta una demanda potencial d’habi-

tatge de prop de 400.000 unitats l’any un cop el mercat 

torni a la normalitat.

DeTall PromoCIÓ SanT CuGaT la Serra, BarCelona
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RESERVA DE SÒL 

la reserva de sòl de Colonial al tancament de l’exercici 

2009 puja a més d’1,8 milions de m2, dels quals apro-

ximadament un 49% és sòl ubicat a andalusia; un 

23%, ubicat a madrid, i un 20 %, a Catalunya. el 8% 

restant engloba altres sòls d’ús patrimonial. Per la seva 

banda, la reserva de sòl de riofisa puja aproximada-

ment a 0,2 milions de m2.

Colonial continuarà amb la seva estratègia de disminuir 

progressivament la seva reserva de sòl mitjançant ven-

des i acords puntuals amb els seus creditors bilaterals, 

amb el doble objectiu d’optimitzar-ne la mida i adequar-

la a l’estratègia seguida pel Grup i reduir el nivell d’en-

deutament.

RESERVA DE SÒL 2009
SUPERFÍCIE  
EDIFICABLE

Sòl Zona Est (Catalunya) 20,1%

Terrassa aeg 66.191

llinars 84.910

Viladecans 2 20.717

Sitges 12.296

Castelló Sector 27 19.929

Castelló ua 26_27_29 32.227

Valls 38.525

Sant esteve de Sesrovires 74.425

Parkestil (Torreuropa) 12.831

Total sòl Est 362.051

Sòl Zona Centre (madrid) 22,8%

ampl. Castellana 8.850

Valdecarros 19.800

Torrejón de Velasco 94.131

Valdebebas 68.462

Trescantos 220.776

Total sòl Centre 412.019

Sòl Zona Sud 49,5%

Mojácar 28.207

los naranjos 139.282

mairena 28.763

las Salinas 140.755

entrenúcleos 557.173

Total sòl Sud 894.180

Altres sòls 7,6%

Castellar del Vallès 40.217

el Prat de llobregat 95.552

altres 980

Altres sòls 136.749

Total reserva sòl 1.804.999

Sur Madrid Cataluña 
23 20 8 49

Cataluña

Madrid

Sur

Sud
49%

Madrid
23%

Catalunya
20%

Altres sòls
8%
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NEGOCI COMERCIAL

AMB UNA CARTERA COMERCIAL SUPERIOR ALS 700 MILIONS D’EUROS

Una cartera d’immobles, que inclou principalment centres comercials i parcs empresarials-logístics, amb una superfície total de 

gairebé 1,5 milions de m2.

edificis ubicats majoritàriament a Madrid, i que s’estenen a altres ciutats d’Espanya i a la resta d’Europa. 

Llarga i provada experiència en la promoció i rehabilitació d’immobles, amb una cartera de projectes en desenvolupament i en 

estudi d’aproximadament 1,3 milions de m2.

Valoració actius negoci comercial: 749 milions d’euros

Centro Este Sur Resto
25 44 29 2

c

b

a

Este

Centro

En lloguer
23%

En 
desenvolupament

77%

Estat

Madrid
60%

Resta
Europa

9%

Zones

Reserva de Suelo 
Promoción en Curso y acabada
11 89

Resta
Espanya

31%

Torre BCn, BarCelona
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VALORACIÓ D’ACTIUS
 
el patrimoni immobiliari del Grup Colonial al tancament de l’exercici 2009 ha estat valorat per Jones lang laSalle, CB richard ellis 

i atis real en 7.038 milions d’euros. la disminució de valor de la cartera total ha estat d’un 21,2%, si bé en termes homogenis 

(concretament, excloent-ne l’impacte de les vendes del període) ha disminuït un 12,9% respecte al desembre del 2008.

aproximadament, un 73% dels actius estan associats al negoci de lloguer; el negoci residencial representa el 16% del valor total 

dels actius i el negoci comercial, l’11%.

VALORACIÓ D’ACTIUS
(mILIONS D’EUROS) 

31-DES.-09 31-DES.-08
VARIACIÓ  

DES. 09 / DES. 08
VAR. LIKE FOR LIKE  
DES. 09 / DES. 08

 mILIONS  
D’EUROS

%  
S/ TOTAL

 mILIONS  
D’EUROS

%  
S/ TOTAL

 mILIONS  
D’EUROS %

 mILIONS  
D’EUROS %

negoci lloguer espanya 1.908 27% 2.250 25% –343 –15,2% –141 –8,5%

negoci lloguer frança 3.224 46% 3.627 41% –403 –11,1% –315 –10,2%

Total Negoci Lloguer  
(en renda i en desenvolupament) 5.132 73% 5.877 66% –746 –12,7% –456 –9,6%

negoci residencial  
(Promocions i sòl) 1.157 16% 1.439 16% –282 –19,6% –149 –12,7%

negoci Comercial 749 11% 1.614 18% –865 –53,6% –298 –27,7%

Total patrimonio consolidat 7.038 100% 8.930 100% –1.893 –21,2% –903 –12,9%
nota: la valoració dels actius de riofisa es distribueix en funció dels usos dels actius.

Valoració del patrimoni immobiliari

7.038 milions d’euros

11 16 73 Francia Resto España
46 1  53 40 60

España

Resto

Francia

Alquiler

Promoción

Lloguer (en renda
i en desenvolupament)

73%

Promoció i
sòl residencial

16%

Espanya
53%

Resta
1%

França
46%

G.A.V. per activitat (%) G.A.V. per país (%)

Comercial
11%
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NEGOCI DE LLOGUER
 
el negoci de lloguer ha estat valorat en 5.132 milions d’euros al tancament de l’exercici 2009. en termes comparables, s’ha 

observat un decrement de 456 milions d’euros, un –9,6% respecte al desembre del 2008.

aquest ajustament de valoració es deu a una disminució de rendes, principalment a espanya, i a un manteniment de les 

rendibilitats exigides als actius de lloguer.

Colonial disposa d’una cartera que podem diversificar en un triple nivell:

Per usos: la cartera d’oficines del Grup té un pes relatiu en el valor total del negoci de lloguer d’un 83% i el segment de centres 

comercials representa el 16% del valor total del negoci de lloguer.

Per estat: la nostra cartera se centra bàsicament en el lloguer, el qual representa el 89% de la cartera total, mentre que l’11% 

restant correspon als projectes en desenvolupament.

Geogràficament: el negoci de lloguer d’oficines continua centrat en els mercats tradicionals de París, madrid i Barcelona.

Resta
1%

Comercial
16%

París 63
Madrid 20
Barcelona 15
Resto España 2

Resto España

Barcelona

Madrid

París

Oficinas 91
Comercial 4
Resto 5

Resto

Comercial

Oficinas

En alquiler 87
En desarrollo 13

En desarrollo

En alquiler

Classificació negoci de lloguer

Zones Usos

Madrid
19%

Barcelona
16%

Resta 
2%

París
63%

Oficines
83%

Estat

En desenvolupament
11%

En lloguer
89%
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NEGOCI RESIDENCIAL I COMERCIAL
 
el negoci residencial ha estat valorat en 1.157 milions d’euros, 

un 19,6% inferior respecte a la valoració del desembre del 

2008, descens provocat fonamentalment per les vendes de sòl 

que ha dut a terme el Grup en el transcurs de l’exercici, així 

com pels ajustaments en el valor de mercat de la cartera de 

sòl, que en termes homogenis ha disminuït un 12,7% respecte 

al desembre del 2008.

el negoci comercial, que inclou la major part del negoci de 

riofisa, ha estat valorat en 749 milions d’euros al tancament 

de l’exercici 2009. en termes comparables, s’ha observat  

un decrement de 298 milions d’euros, un –27,7% respecte al 

desembre del 2008.

VALORACIÓ  
D’ACTIUS NEGOCI  

RESIDENCIAL 
(mILIONS D’EUROS) DES. 09 DES. 08

% VAR. VS. 
DES. 2008

Total reserva del sòl 1.025 1.222 –16,1%

Total promoció en
curs i acabada 132 217 –39,2%

Total negoci
promocions i sòl 1.157 1.439 –19,6%

VALORACIÓ D’ACTIUS 
NEGOCI COmERCIAL  
(mILIONS D’EUROS) DES. 09 DES. 08

% VAR. VS. 
DES. 2008

negoci comercial 749 1.614 –53,6%

Total negoci  
comercial 749 1.614 –53,6%

Resta
2%

Valor actius negoci residencial Grup Colonial: 1.157 milions d’euros

Centro Este Sur Resto
25 44 29 2

Promoción en Curso y acabada

Reserva de Suelo

Resto

Sur

Este

Centro

Sud
29%

Est
44%

Zones

Promoció en
curs i acabada

11%

Reserva 
de sòl
89%

Usos

Reserva de Suelo 
Promoción en Curso y acabada
11 89

Centre
25%

Tot seguit es mostra la classificació del valor del negoci residencial del Grup per usos i geogràficament:
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BerlÍn, 38-48 / numÀnCIa, 46, BarCelona 
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VALOR DE LIQUIDACIÓ DELS ACTIUS (NAV)

GRUP COLONIAL

VALOR DE LIQUIDACIÓ DELS ACTIUS (NAV)

DES. 09
POST REESTR. JUNY 09

VARIACIÓ
DES. 09 VS. JUNY 09

mILIONS 
D’EUROS

mILIONS 
D’EUROS %

Fons Propis Consolidats 256 349 –27%

Increment FP per Reestructuració estimats (1) 1.900 – –

+ Plusvàlues latents 51 59 –15%

actius d’inversió en desenvolupament i ús propi 6 7 –1%

Sòl i promoció 50 45 13%

actius financers –6 8 –

– Ajustament Impostos diferits comptabilitzats 86 159 –46%

– Ajustament mTm Brut comptabilitzat 51 110 –54%

NAV 2.343 678 246%

NAV per Acció (euros) 0,10 0,09 7%

+/– Impostos comptabilitzats i latents 461 552 –16%

NNAV 2.804 1.229 128%

NNAV per Acció (euros) 0,12 0,17 –29%

– mTm Net –51 –94 –46%

NNNAV 2.753 1.135 143%

NNNAV per Acció (euros) 0,12 0,16 –25%
(1) Import estimat màxim.
nre. accions proforma post reestructuració: 23.203.651.254.      
        

reColeToS, 37-41, maDrID
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•	 NAV:	El	 valor	 de	 liquidació	dels	Actius	del	Grup	Colonial	

abans d’impostos (naV) a 31 de desembre del 2009 puja 

a 2.343 milions d’euros, equivalent a 0,10 euros per acció. 

el càlcul del naV brut ha tingut en compte les magnituds 

següents:

 (i)  fons Propis Consolidats: 256 milions d’euros, xifra que 

suposa un descens del 27% respecte als fons propis 

del juny del 2009. 

(ii) Increment fP per reestructuració: 1.900 milions  

d’euros, import màxim estimat.

(iii) Plusvàlues latents: les plusvàlues latents (no comptabi-

litzades en balanç) considerades en el càlcul del naV 

brut pugen a +51 milions d’euros.

(iv) ajustaments: per determinar el naV brut s’ha ajustat 

l’import dels impostos diferits associats a les plus-

vàlues/minusvàlues comptabilitzats en balanç de con-

formitat amb les normes internacionals d’informació 

financera (nIIf) i que estan associats a la revaloració 

dels actius immobiliaris i del deute i instruments finan-

cers (+86 milions d’euros). També s’ha ajustat el valor 

brut de l’mTm (marked-to-market) del deute (+51 mi-

lions d’euros).

•	 NNAV:	El	NAV	net	d’impostos	(NNAV)	s’ha	situat	al	tanca-

ment de l’exercici 2009 en 2.804 milions d’euros (0,12 

euros per acció). Per calcular-lo s’ha ajustat el naV brut en 

461 milions d’euros corresponent als impostos diferits 

comptabilitzats i latents, considerant en tots dos casos el 

criteri d’empresa en funcionament que permet l’aplicació 

de bonificacions per reinversió.

•	 NNNAV:	Finalment,	el	“NAV	triple	net”	o	NNNAV,	que	té	en	

compte el valor de mercat del deute i els instruments finan-

cers del Grup Colonial nets d’impostos, puja a 0,12 euros 

per acció.

CÉzanne SaInT HonorÉ, ParÍS
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COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT

GRUP COLONIAL

COmPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT (mILIONS D’EUROS) 2009 2008 VAR. (%) 08/09

Ingressos per rendes 282,3 288,6 –2,2%

Ingressos per repercussió despeses 44,8 45,5 –1,5%

Despeses repercutibles als inquilins (49,4) (48,3) –2,1%

Despeses d’activitat (25,5) (24,3) –5,0%

marge negoci de lloguer 252,2 261,4 –3,5%

Vendes promocions i sòl 130,7 402,2 –67,5%

Cost vendes promocions i sòl (111,2) (387,4) 71,3%

Despeses d’activitat 5,2 (14,9) –

marge vendes de promocions i sòl 24,7 (0,1) –

Despeses d’estructura (30,3) (57,7) 47,5%

Altres ingressos nets 15,0  17,3 –12,9%

Vendes d’actius en renda 285,5 165,5 72,5%

Cost de vendes (309,6) (159,4) –94,2%

marge venda d’actius en renda (24,0) 6,0 –

Resultat operatiu abans de revaloracions netes,
amortitzacions i provisions i interessos 237,6 226,9 4,7%

Revaloracions netes d’inversions immobiliàries (531,8) (774,1) –31,3%

Amortitzacions i provisions 5,4 (1.195,8) –

activació de despeses financeres 18,1 30,1 –39,6%

Despesa financera neta (321,3) (588,7) –45,4%

Resultat financer net (303,2) (558,7) –45,7%

Resultat abans d’impostos (592,0) (2.301,7) –74,3%

Impost de societats 81,5 602,3 –86,5%

Resultat després d’impostos (510,4) (1.699,4) –70,0%

Resultat d’activitats interrompudes (104,6) (2.372,1) –95,6%

Socis minoritaris 141,0 90,8 55,3%

Benefici atribuïble al Grup (474,0) (3.980,6) 88,1%
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el resultat del Grup Colonial al tancament de l’exercici 2009 

està majoritàriament condicionat per l’ajustament negatiu del 

valor de les inversions immobiliàries de Colonial reflectit en la 

partida de “revaloracions netes d’inversions immobiliàries” 

per un import de –531,8 milions d’euros. aquestes dotacions 

extraordinàries en concepte de revaloracions negatives d’in-

versions immobiliàries no suposen una sortida de fluxos de 

caixa.

RESULTATS OPERATIUS

•		La	xifra	total	de	negoci	del	Grup	al	tancament	de	l’exercici	

2009 puja a 413,0 milions d’euros, dels quals 282,3 mi-

lions d’euros corresponen a ingressos per rendes i els 130,7 

milions d’euros restants, a la venda de promocions i sòl. 

addicionalment, la Companyia ha ingressat 285,5 milions 

d’euros en concepte de venda d’actius de lloguer.

Desglossament total ingressos

Ingressos
per rendes

282,3 milions
d’euros

Venda
d’actius

285,5 milions
d’euros

Total negoci lloguer  81%

Total 
negocio 

promociones
91%

Total negoci promocions 19%

Promocions
de sòl

130,7 milions
d’euros

•		Els	ingressos	per	rendes	arriben	als	282,3	milions	d’euros,	

xifra en línia amb la del mateix període de l’any anterior. 

excloent-ne l’impacte dels immobles venuts en el transcurs 

de l’exercici, els ingressos per rendes són un 2,2% superiors 

en termes comparables, i reflecteixen l’elevada qualitat de la 

cartera en renda. el marge net del negoci de lloguer, un cop 

deduïdes les despeses d’activitat de l’àrea, ha pujat a 252,2 

milions d’euros.

•		Les	vendes	de	promocions	i	sòl	han	generat	ingressos	per	un	

valor de 130,7 milions d’euros, dels quals 93,2 milions 

d’euros corresponen a la venda d’habitatges i els 37,5 mi-

lions d’euros restants, a la venda de sòl residencial. una part 

d’aquestes vendes ha estat duta a terme a determinades en-

titats financeres creditores de Colonial, amb l’objectiu de fa-

cilitar el reemborsament dels seus crèdits i proporcionar 

tresoreria addicional a la Companyia. amb aquest tipus de 

transaccions, Colonial avança en el procés de reduir el seu 

deute financer, alhora que reforça l’estratègia patrimonial del 

Grup mitjançant la progressiva reducció del pes dels actius 

associats al negoci residencial.

•		Les	vendes	d’actius	de	lloguer	han	generat	ingressos	per	un	

valor de 285,5 milions d’euros, amb un marge net, un cop 

deduïdes les despeses de venda, de –24,0 milions d’euros. 

•		Amb	 tot	 això,	 el	 resultat	 operatiu	 abans	 de	 revaloracions	

netes d’inversions immobiliàries, amortitzacions i provisions 

i interessos ha assolit els 237,6 milions d’euros.

aV. DIaGonal, 416-420, BarCelona
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RESULTATS FINANCERS

•		El	resultat	financer	net	de	l’exercici	2009	ha	estat	de	–321,3	

milions d’euros, dels quals –18,0 milions d’euros correspo-

nen al subgrup riofisa i, per tant, figuren registrats en el 

compte de “resultats d’activitats interrompudes”.

•		El	 detall	 dels	 –303,2	 milions	 d’euros	 (–558,7	 milions	

d’euros a 31 de desembre de 2008) de resultat financer 

d’activitats continuades és el següent:

–  la despesa financera del Grup puja a –256,3 milions d’euros 

(–594 milions d’euros a 31 de desembre de 2008). aquesta 

despesa financera ve derivada d’un cost mitjà de l’exercici 

del 3,89% i un 1,49% de spread de finançament. la reduc-

ció en la despesa ve determinada per un menor saldo mitjà 

del deute, així com per la baixada dels tipus d’interès.

–  la variació de les provisions financeres per un import de 

–76,1 milions d’euros recull la dotació de la provisió del 

deute que el Grup nozar té amb Colonial, i es trobava total-

ment proveït al tancament de l’exercici.

–  l’activació de despeses financeres corresponents al finança-

ment dels projectes en curs ha estat de +18,2 milions 

d’euros (+30,1 milions d’euros a 30 de desembre de 

2008).

–  Durant l’exercici 2009, la variació negativa de les valora-

cions dels instruments de cobertura (mtm) puja a 20 milions 

d’euros a causa de les importants baixades dels tipus 

d’interès, dels quals han estat registrats –1,8 milions d’euros 

en el compte de resultats i la resta en fons Propis, segons el 

que estableixen les normes Internacionals de Comptabilitat 

(IfrS), ja que aquests instruments compensen en un per-

centatge superior al 80% les variacions de valor de les par-

tides cobertes.

–  els ingressos financers han estat de +10,7 milions d’euros.

–  els resultats atribuïts a les participacions en capital pugen a 

+2,1 milions d’euros.

–  Durant l’exercici 2009 s’han rebut dividends de fCC per un 

import de 6,3 milions d’euros i de Sfl per un import de 

47,3 milions d’euros.

marTÍnez VIllerGaS, 49, maDrID
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BALANÇ CONSOLIDAT

BALANÇ DE GESTIÓ - CONSOLIDAT (MILIONS D’EUROS)

ACTIU 2009 2008

Actius no corrents 5.947,1 6.557,6
fons de comerç de consolidació 494,1 494,1

Inversions Immobiliàries 4.647,3 5.300,6

En explotació 4.114,5 4.468,0
En curs, avançaments i provisions 532,8 832,6

resta actius no corrents 805,7 762,9

Actius corrents 2.691,0 3.602,8
existències 1.160,7 1.058,4

Deutors i altres comptes a cobrar 50,8 142,6

altres actius corrents 161,5 121,5

actius Disponibles per a la venda 1.318,0 2.280,4

Total Actiu 8.638,0 10.160,4

PASSIU 2009 2008

Patrimoni Net 1.225,6 1.380,7
Fons propis 255,8 718,0

Capital Social 210,7 209,5
Altres reserves (822,3) 3.494,3
Resultats de l’exercici (474,0) (3.980,6)
Altres instruments de patrimoni 1.403,5 1.310,8
Diferències de canvi (0,4) (0,3)
Valors propis (61,9) (315,6)

minoritaris 969,8 662,7
Passius no corrents 6.284,2 7.268,9
Deute financer no corrent 5.876,1 6.718,0

Passius per impostos diferits 173,0 211,1

altres passius no corrents 235,1 339,7

Passius corrents 1.128,2 1.510,8
Deute financer corrent 277,4 261,8

Creditors i altres comptes a pagar 198,9 302,5

altres passius corrents 65,5 56,3

Passius associats a actius per a la venda 586,5 890,3

Total Passiu 8.638,0 10.160,4

Com a conseqüència dels compromisos de desinversió de de-

terminats actius no estratègics assolits per Colonial en l’acord 

de reestructuració del seu deute financer, entre els quals es 

troba la participació financera mantinguda a fCC i riofisa,  

filial especialitzada en el desenvolupament de centres comer-

cials, el Grup ha reclassificat tots els actius i passius associats 

a aquest procés de venda sota les partides del balanç “actius 

Disponibles per a la venda” (1.318,0 milions d’euros) i “Pas-

sius associats a actius per a la venda” (586,5 milions 

d’euros).

NOTA FONS PROPIS

els fons Propis a 31 de desembre del 2009 inclouen 1.403,5 

milions d’euros, corresponents a l’emissió d’obligacions con-

vertibles en accions de Colonial, l’emissió de les quals
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es va formalitzar el passat 14 de setembre del 2008. l’acord 

de refinançament, aconseguit el passat 19 de febrer, preveu 

el compromís del 99,88% dels obligacionistes d’executar la 

conversió de les seves obligacions en un termini immediat.

així mateix, l’acord de refinançament assolit inclou el compro-

mís de sotmetre, a la Junta General d’accionistes, dos aug-

ments de capital, un de dinerari i sense exclusió del dret de 

subscripció preferent dels actuals accionistes, per un import 

total de 1.950 milions d’euros, i un de no dinerari, mitjançant 

l’aportació dels drets de crèdit que posseeixen diverses entitats 

amb Colonial, per un màxim de 1.900 milions d’euros, i la 

quantia del qual es determinarà en funció de les quantitats 

subscrites en la primera ampliació. 

ESTRUCTURA FINANCERA 

ENDEUTAMENT FINANCER  
A 31 DE DESEMBRE DE 2009

•		L’endeutament	 financer	 net	 del	Grup	 a	31	de	 desembre	 del	

2009 és de 6.394 milions d’euros, dels quals 348 milions 

d’euros corresponen a riofisa, el deute financer del qual s’inclou 

en el compte “Passius associats a actius per a la venda”.

•		Dins	 d’aquest	 deute,	 s’hi	 inclouen	 4.213	 milions	 d’euros	 

corresponents a un préstec sindicat signat el 14 de setembre 

del 2008, amb un conjunt de bancs liderats per Calyon Su-

cursal a espanya, eurohypo aG Sucursal a espanya, Gold-

man Sachs Internacional i The royal Bank of Scotland. aquest 

préstec incloïa, entre d’altres, l’obligació de venda, abans del 

30 de juny del 2009, del 33% de la participació que Colonial 

tenia a Sfl, i la totalitat de les accions de fCC i riofisa.

•		Això	no	obstant,	Colonial	 no	ha	 culminat	 l’alienació	de	 la	

participació mantinguda a riofisa durant el primer semestre 

de l’exercici 2009, fet que suposava causa de venciment 

anticipat. en aquest context, amb data 30 de juny del 2009, 

es va signar un Memorandum of Understanding (mou o 

acord d’intencions) amb els bancs creditors, que recollia els 

principis bàsics d’una nova operació de refinançament i que 

deixava en suspens el compliment de determinades obliga-

cions establertes en l’anterior contracte sindicat relatives al 

seu venciment anticipat. amb data 22 d’octubre del 2009, 

es va signar un nou acord d’intencions (mou) que modifica-

va parcialment el del 30 de juny del 2009, a fi de recollir 

determinats acords amb creditors bilaterals, així com amb 

els partícips del sindicat.

amb data 22 d’octubre del 2009, es va signar un nou 

acord d’intencions (mou) que modificava parcialment el 

de 30 de juny del 2009, amb la finalitat d’assolir determi-

nats acords amb creditors bilaterals, així com amb els par-

tícips del sindicat.

•		Amb	data	19	de	febrer	del	2010,	s’ha	formalitzat	aquest	

acord amb el sindicat de bancs, i s’ha arribat a diversos 

acords vinculants amb la resta d’entitats financeres credito-

res per al refinançament del deute financer. Tots aquests 

acords s’han formalitzat en l’“acord marc de refinança-

ment”, que ha esdevingut eficaç pel fet d’haver estat emès, 

per part de l’expert independent, un informe favorable so-

bre l’acord de refinançament i el pla de viabilitat.

•		L’acord	de	refinançament	del	deute	preveu	els	aspectes	se-

güents:

–  Compromís d’un 99,88% dels tenidors de les obligacions 

convertibles emeses per la Societat d’executar la conversió 

en capital abans del dia 3 de març del 2010.

–  Se sotmetran a la Junta General d’accionistes dues ampliacions 

de capital. la primera mitjançant aportacions dineràries per un 

import de 1.950 milions d’euros amb dret preferent de subscrip-

ció, i un preu d’emissió de 0,12 euros per acció. Dels quals es 

destinaran, fins a un màxim de 50 milions d’euros, a atendre la 

gestió ordinària dels seus negocis. Qualsevol excés sobre aquests 

50 milions d’euros es destinarà a repagar el préstec sindicat. 

–  la segona ampliació, amb aportacions no dineràries, la subs-

cripció de la qual es duria a terme per part de les entitats fi-

nanceres participants en el préstec sindicat, per entitats de 

crèdit amb préstecs bilaterals, així com per part de determi-

nats accionistes significatius, mitjançant aportacions no di-

neràries consistents en els crèdits mantinguts a la data.

–  manteniment d’un import del deute principal, de fins a 2.095 

milions d’euros, vinculat a l’activitat ordinària de gestió patri-

monial, que recull 1.740 milions d’euros de deute de l’anterior 

préstec sindicat i que tindrà com a garantia les accions man-

tingudes a la filial francesa Sfl, Torre marenostrum, Sl i fCC, 

així com la hipoteca sobre determinats edificis en renda si-

tuats a espanya. aquest deute té el seu venciment el 31 de 

desembre del 2014.



SITUACIÓ ECONOMICOFINANCERA66

–  aportació a la societat dependent Colren, Slu, la branca 

d’activitat del negoci de sòl i promoció, que inclou les ac-

cions de la societat Desarrollos urbanísticos entrenúcleos 

2009, Slu (Due 2009), a la qual s’aportarà un projecte 

immobiliari a Sevilla. els passius assignats a aquesta branca 

d’activitat incorporen deute de l’anterior préstec sindicat per 

un import de 795 milions d’euros, dels quals 275 milions 

són convertibles en accions de Colonial sota determinades 

condicions. els passius financers bilaterals, incloent-hi els 

de Due 2009, pugen a 146 milions d’euros.

–  S’aportarà, a una societat filial 100%, un projecte immobi-

liari a Barcelona, que assumirà el deute amb garantia exis-

tent en el moment de l’aportació, que a 31 de desembre del 

2009 puja a 38 milions d’euros, més 35 milions d’euros 

que se li reassignaran del préstec sindicat.

l’acord de refinançament preveu el compliment de determi-

nades ràtios financeres a partir del 31 de desembre del 

2010.

•		L’estructura	financera	del	Grup	a	31	de	desembre	del	2009,	

així com la situació proforma un cop formalitzats els acords 

descrits en els paràgrafs anteriors, és la següent:

mILIONS D’EUROS

GRUP
(EXCLÒS 
RIOFISA) RIOFISA

TOTAL 
DEUTE

POST
REESTR.

Préstec
Sindicat Colonial 4.213 – 4.213 2.525

Préstec
Sindicat Sfl 550 – 550 550

Deute Hipotecari/
Leasings 1.035 378 1.413 1.273

Deute no
Hipotecari 248 –30 218 198

TOTAL DEUTE  
NET SÈNIOR 6.046 348 6.394 4.545

alfonSo XII, 62, maDrID
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•		La	relació	entre	l’endeutament	financer	i	el	valor	de	mercat	

dels actius (Loan to Value, lTV), després d’arribar a l’acord 

de reestructuració, se situa en el 64,2%.

•		La	vida	mitjana	del	deute	contractat	del	Grup	a	desembre	del	

2009, després de la reestructuració, se situa en 4,23 anys.

•		Amb	data	29	de	juliol	del	2009,	Riofisa	va	formalitzar	un	

acord de refinançament de tot el seu deute bancari, amb la 

finalitat d’adaptar-lo a la situació actual del sector immobi-

liari, tot adequant els seus compromisos de pagament a la 

seva capacitat de generació de caixa i buscant la implemen-

tació d’un pla d’estabilitat a mitjà termini. el refinançament 

l’eximeix del pagament d’interessos durant un període 

aproximat de 2,5 anys.

•		Amb	 aquest	 refinançament,	 la	 vida	 mitjana	 del	 deute	 de	

riofisa és de 3,72 anys.

•		Al	llarg	de	l’exercici	2009,	SFL	ha	procedit	a	refinançar	una	

part del seu deute, que puja a 410 milions de euros, de 

manera que n’ha situat la vida mitjana en 2,7 anys.

DERIVATS

•		La	política	de	gestió	del	risc	de	tipus	d’interès	té	com	a	ob-

jectiu reduir en un 50% la volatilitat del cost financer per 

variacions de la referència de mercat euríbor, la qual deter-

mina el cost del finançament del Grup.

•		A	 31	 de	 desembre,	 el	 Grup	 té	 contractats	 3.405	 milions	

d’euros en derivats per a la gestió del risc de tipus d’interès, la 

qual cosa situa la ràtio de cobertura del deute net en el 

56,33% (53,26% considerant el deute de riofisa).

•		L’estructura	actual	de	la	cartera	de	derivats	és	la	següent:

INSTRUmENT DERIVAT CLASSE DE PROTECCIÓ

31-12-2009
(mILIONS 
D’EUROS) (% DEL TOTAL)

SWaPS Tipus fixat 1.098 32%

CollarS Tipus variable entre un màxim i un mínim 1.110 33%

CaPS Tipus variable amb un màxim 1.197 15%

3.405 100%

la Companyia té contractat un 35% dels seus productes deri-

vats en Caps, que permeten limitar la pujada dels tipus 

d’interès mentre que es poden aprofitar il·limitadament de les 

baixades. aquesta estructura permet una gran flexibilitat per 

aprofitar les baixades de l’euríbor a causa d’un menor pes dels 

productes a tipus fix (swap) en comparació amb les estructures 

tradicionals del Grup. 

•		El	valor	de	mercat	dels	derivats	(Mark to Market) a 31 de 

desembre del 2009 puja a un net total de –98 milions 

d’euros, corresponents a –45 milions d’euros de Colonial i a 

–53 milions d’euros de Sfl (108 milions d’euros a 30 de 

setembre del 2009 i –78 milions d’euros al desembre del 

2008). aquesta variació és deguda a la disminució dels ti-

pus d’interès, que ha passat, per a la referència Swap a 1 

any, del 2,55% a 31 de desembre del 2008 a l’1,31% a 31 

de desembre del 2009.

•		La	vida	mitjana	de	la	cartera	de	cobertures	és	d’1,60	anys	

(0,83 anys per als derivats de Colonial i 2,89 per als deri-

vats de la filial Sfl).

•		Segons	les	perspectives	actuals	de	tipus	de	interès,	la	carte-

ra de cobertures contractades permet situar el tipus d’interès 

(euríbor) del Grup per al deute cobert en una mitjana espe-

rada per al 2010 del 3,25%, amb un tipus màxim a pagar 

del 4,37%.

•		Amb	la	combinació	dels	productes	contractats	i	de	la	cartera	

de cobertures, el cost financer mitjà resultant per al Grup 

(sense considerar comissions) a 31 de desembre del 2009 

és del 3,80% (3,89% incorporant-hi les comissions) res-

pecte al 5,98% mitjà per al 2008 (6,71% incorporant-hi les 

comissions).



INFORME ANUAL 2009  borsa, accionistes  
i altres informacions



INFORME ANUAL 2009 69

INFORMACIÓ BORSÀRIA
 

les accions de Colonial han tancat l’exercici 2009 amb una 

variació del –3% respecte al tancament de l’any 2008.

en el transcurs de l’any 2009, el volum mitjà de contractació 

diari ha estat de 10,2 milions d’accions diàries. la cotització 

màxima i mínima de l’any va ser de 0,24 euros i 0,11 euros, 

respectivament.

EVOLUCIÓ DEL CAPITAL
 

al tancament de l’exercici 2009, el nombre d’accions en circu-

lació de Colonial puja a 1.756 milions, com a resultat de 

l’ampliació de capital relativa a la conversió de 25.240 obliga-

cions convertibles (0,1% del total de l’emissió), sol·licitada du-

rant el primer termini del Primer Període de Conversió de les 

obligacions, finalitzat el 30 de setembre del 2009. l’import de 

l’augment de capital és d’1.277.438,16 euros i s’han emès 

10.645.318 accions, de 0,12 euros de valor nominal cadascu-

na, de la mateixa classe i sèrie, i amb els mateixos drets que les 

accions de Colonial en circulació, i representades mitjançant 

anotacions en compte.

eDouarD VII, ParÍS

COL/IBEX/EPRA – Evolució cotització
des del 03-08-20061

Dades fins al 30-12-2009.
(1) Base 100 = 03-08-06 (data admissió a negociació de les accions procedents 
de l’ampliació de capital de juliol 2006).
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COLONIAL - EVOLUCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL 2009

DATA OPERACIÓ DESTINACIÓ
NRE. ACCIONS

EmESES
NRE. ACCIONS

 FINALS

NOmINAL 
PER 

ACCIÓ 
(EUROS)

NOU CAPITAL 
SOCIAL 
(mILERS  

D’EUROS)

des. 06 1.355.098.349 0,12 162.611.802

abr. 07 ampliació capital fusió Inmocaral - Colonial 52.468.840 1.407.567.189 0,12 168.908.063

ago. 07 ampliació capital adquisició riofisa 228.885.124 1.636.452.313 0,12 196.374.278

jun. 08 ampliació capital alliberada 109.096.820 1.745.549.133 0,12 209.465.896

oct. 09 ampliació capital Conversió obligacions 10.645.318 1.756.194.451 0,12 210.743.334
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INFORMACIÓ A L’ACCIONISTA
 

l’objectiu de Colonial és informar permanentment els seus ac-

cionistes i la resta d’agents del mercat potencialment interessats 

en la Companyia. amb això es contribueix a una millor percep-

ció del valor i, en conseqüència, a una millor formació del preu 

de l’acció.

en aquest sentit, i amb l’objectiu de crear un canal directe 

d’informació a través del qual es dóna resposta als inversors 

minoristes, que normalment tenen més dificultats per accedir 

a les notícies de caràcter financer, Inmobiliaria Colonial  

té a disposició dels seus accionistes un telèfon d’informació  

(( 93 404 79 10), una adreça de correu electrònic (accionis-

tas@inmocolonial.com) i una adreça de correu postal (oficina 

d’atenció a l’accionista, av. Diagonal, 532, 5a planta, 08006 

Barcelona).

addicionalment, els accionistes podran obtenir informació de la 

Companyia a través de la seva pàgina web (www.inmocolonial.

com), en la qual es continuaran actualitzant les dades més re-

llevants de Colonial, com ara informació sobre el govern corpo-

ratiu de la Societat, els informes trimestrals i anuals, notícies de 

premsa, descripció del patrimoni de la Companyia, les presen-

tacions que regularment es duen a terme per als analistes i mi-

tjans i qualsevol altra dada destacada que pugui ser d’interès 

per al conjunt de la comunitat financera.

alfonSo XII, maDrID
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SEU SOCIAL
Av. Diagonal, 532
08006 Barcelona
Tel. 93 404 79 00
Fax 93 404 85 40

Informació general
informacio@inmocolonial.com

Informació lloguers
patrimoni@inmocolonial.com

promocions@inmocolonial.com

Relació amb inversors
inversores@inmocolonial.com

Atenció a l’accionista
Tel. 93 404 79 10
accionistas@inmocolonial.com

OFICINA MADRID
Po de la Castellana, 52
28046 Madrid
Tel. 91 782 08 80
Fax 91 561 29 61
promocioncentro@inmocolonial.com

SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE
151, rue Saint-Honoré – 75001 Paris
Tel. + 33 (0) 1 42 97 27 00
Fax + 33 (0) 1 42 97 27 26
www.fonciere-lyonnaise.com

RIOFISA
Arbea Campus Empresarial. Edificio 5

Tel. 91 661 22 50
Fax 91 661 95 10
www.riofisa.com

Directori
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