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INGRESSOS PER ÚS

 81 % OfIcINES 

 17 % REtaIl(1)

   2 % altRES

INGRESSOS PER MERcat

 14 % baRcElONa 

 19 % MadRId

 67 % PaRíS

INGRESSOS PER ZONa(2)

 68 % PRIME cbd

   7 % cbd

 21 % bd

   4 % altRES

cbd

75 %

ESPaNYa

33 %

fRaNÇa

67 %

(1) Inclou l’hotel Saint Honoré, a París.

(2) Classificació de les zones actualitzada a 31/12/2012, 
a partir de la metodologia dels consultors immobiliaris 
(JLLS, CBRE...).

SUPERfícIE PER EStat

 82 % EN EXPlOtacIÓ 

 18 % PROJEctES 

SUPERfícIE PER MERcat

 30 % baRcElONa 

 28 % MadRId

 41 % PaRíS

   1 % altRES

SUPERfícIE PER ZONa(1)

 43 % PRIME cbd

   8 % cbd

 34 % bd

 15 % altRES

cbd

51 %

ESPaNYa

59 %

fRaNÇa

41 %

(1) Classificació de les zones actualitzada a 31/12/2012, 
a partir de la metodologia dels consultors immobiliaris 
(JLLS, CBRE...).

(1) No inclou locals no estratègics.

(2) Projectes i rehabilitacions.

(3) Inclou NAV participació SIIC de París.

(4) Deute financer net consolidat / GAV negoci estratègic.

2012 2011 Var. %

Nre. actius (1) 51 51 0 %

Superfície llogable sobre rasant 625.975 622.598 1 %

Superfície projectes sobre rasant (2) 137.042 142.052 (4 %)

Superfície sota rasant 338.218 324.913 4 %

Superfície total 1.101.234 1.089.563 1 %

Ocupació oficines 82,9 % 87,0 % (4,1 pp)

Ocupació total 83,8 % 87,9 % (4,1 pp)

Ingressos per rendes 225 229 (2 %)

EBITDA rendes 205 210 (3 %)

EBITDA / ingressos per rendes 91% 92% (0,8 pp)

EBITDA rendes 205 210 (3 %)

Posada en equivalència SIIC de París 21,0 18,7 12 %

EBITDA estructura i altres (30) (30) 2 %

EBITDA venda d’actius (3,8) 8,7 (143 %)

Resultat operatiu Grup 192 208 (8 %)

Resultat financer (excloent posada en equivalència) (170) (138) (23 %)

Resultat net EPRA 9,5 17,1 (44 %)

Resultat d’activitats discontinuades (419) (1) -

Resultat net atribuïble al Grup (1.129) 15 n.a.

2012 2011

GAV negoci patrimonialista (3) 5.535 5.102

GAV activitats discontinuades 1.159 1.528

Deute financer net consolidat 3.623 3.359

Deute financer net Espanya 2.076 2.116

LTV (4) 65 % 67 %

Cost financer % 3,78 % 3,68 %

Vida mitjana (anys) - saldos disponibles 2,9 3,5

EPRA NAV 460 559

Nre. accions (milions) 226 226

EPRA NAV (€/acció) 2,03 2,47

EPRA NNNAV (€/acció) 2,17 5,04

Free float % 10 % 10 %

PRINcIPalS MaGNItUdS dE NEGOcI I EcONOMIcOfINaNcERES - Desembre acumulat - M€

MaGNItUdS dE balaNÇ - 31/12 - M€
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Missatge del President
En el context d’un mercat difícil, 
el comportament del negoci 
patrimonial de Colonial l’any 2012 
es pot considerar satisfactori.
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BBenvolguts accionistes,

Un any més, tinc la satisfacció de presentar i 
sotmetre a la vostra aprovació, en nom del Consell 
d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA, els 
Comptes Anuals i l’Informe de Gestió corresponents 
a l’exercici 2012, així com fer-vos partícips de les 
principals línies d’actuació presents i de futur 
immediat per a la Companyia.

ENTORN MACROECONÒMIC

S’acaba un any marcat pels esdeveniments entorn 
de la crisi de l’eurozona i per la preocupant 
desacceleració del ritme de creixement global.

Espanya ha patit un progressiu empitjorament del 
quadre macroeconòmic amb una contracció del PIB 
l’any 2012. Aquesta caiguda es va situar en l’1,4 %, 
lleugerament menor a allò previst a principis de 
l’any anterior. No obstant això, la contracció de 
l’activitat econòmica d’Espanya s’ha accentuat 
l’últim trimestre del 2012.

L’any 2013 s’ha iniciat amb la mateixa tendència i 
hi ha una elevada incertesa per identificar el punt 
d’inflexió de l’economia espanyola.

MERCATS D’OFICINES

En aquest entorn macroeconòmic complicat, els 
mercats d’oficines de Barcelona i Madrid segueixen 
amb variables fonamentals molt dèbils. Els preus de 
lloguer se situen en nivells històricament baixos. El 
comportament més defensiu s’observa per a actius 
prime a zones cèntriques.

A Barcelona, la xifra de contractació registrada per 
a tot l’any 2012 va ser de 199.000m² i la taxa de 
disponibilitat de la zona prime va assolir el 9,4 %.

A Madrid, la contractació d’oficines durant l’any 2012 
va assolir un volum de 297.000m² i cal destacar una 
presència dominant de la demanda a la zona CBD. La 
taxa de disponibilitat en aquesta zona es va situar en 
el 9,1 %, molt per sota de les ràtios de desocupació de 
les zones secundàries de Madrid.

A la regió de París, la contractació acumulada durant 
tot l’exercici 2012 va ser similar a la de l’any 2011 i 
va assolir la xifra de 2.380.000m². Així mateix, la taxa 
de disponibilitat per a les zones prime CBD a penes va 
assolir un 5 %.

Quant a l’evolució del mercat d’inversió, Barcelona i 
Madrid segueixen amb volums molt reduïts i l’interès 
dels inversors se centra en actius (triple AAA) ben 
ubicats. Les rendibilitats prime es van situar entorn 
del 6-6,25 % a Madrid i en un 6,25 % per a Barcelona, 
nivells molt elevats en comparació amb sèries 
històriques.

El mercat d’inversió de París va ser novament el 
mercat d’inversió més important i més líquid de 
l’eurozona. Va assolir un volum de més de 10.000 
milions d’euros l’any 2012 amb rendibilitats per a 
oficines prime que es van situar en el rang de 4,5 % 
al 5,0 %.

DADES RELLEVANTS

El Grup Colonial ha registrat l’any 2012 uns resultats 
negatius atribuïbles de -1.129 milions d’euros, degut 
principalment als sanejaments extraordinaris i als 
impactes de consolidació del negoci no estratègic 
(Grup Asentia). Tant els sanejaments extraordinaris 
com l’impacte comptable del negoci no estratègic no 
suposen una sortida de caixa per a Colonial.

No obstant això, el Grup Colonial ha estat capaç de 
mantenir estable el seu negoci operatiu, fet que es 
reflecteix en un EBITDA recurrent de 175 milions 
d’euros i un resultat net recurrent del negoci 
continuat positiu de 9,5 milions d’euros, gràcies a la 
seva cartera d’actius prime d’elevada qualitat.

Els ingressos per rendes han assolit els 225 milions 
d’euros, xifra que correspon a un augment del 3,7 % 
en termes comparables “like for like”. Aquesta variació 
s’explica per un augment del 7,5 % “like for like” de les 
rendes a París que compensa caigudes “like for like” 
del 2,2 % a Espanya.

Durant tot l’exercici 2012, el Grup Colonial ha 
formalitzat contractes de lloguer per a 118.167m², 
dels quals 80.563m² corresponen a Espanya.

L’ocupació EPRA (ocupació econòmica calculada 
segons recomanacions de la EPRA) de la cartera 
d’oficines ha augmentat fins a un 87 % en el 
tancament de l’exercici 2012.

Durant l’any 2012 es va lliurar Martínez Villergas, un 
projecte rellevant en la cartera de Madrid que a març 
de 2013 ja està llogat en un 66 %. A França destaca el 
lliurament d’Ozone, immoble llogat al 100 % situat al 
92, Champs-Elysées.
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A més, el Grup Colonial disposa d’una cartera 
atractiva de projectes de més de 97.000 m² que es 
lliuraran en els propers anys.

Respecte de la rotació de la cartera, destaca l’acord 
per a la desinversió de l’Hotel Mandarín per un preu 
de 290 milions d’euros amb una important prima 
sobre la valoració a juny de 2012. Aquesta operació 
es va formalitzar el darrer mes de febrer de l’any 
2013.

Les valoracions d’actius realitzades per experts 
independents han assolit els 5.535 milions d’euros, 
un increment del 4 % en termes homogenis.

Finalment, respecte de l’estructura de capital, al 
novembre de 2012 la filial francesa Société Foncière 
Lyonnaise (SFL) va completar amb èxit una emissió de 
bons per valor de 500 milions d’euros. La transacció 
va atreure una demanda molt superior a l’oferta i 
va permetre cancel·lar els excessos d’instruments 
derivats de tipus d’interès a França.

ESTRATÈGIA

L’estratègia del Grup Colonial passa per consolidar-
se com a principal actor en el segment d’oficines 
“core” per tal de liderar la transformació del mercat 
immobiliari espanyol.

Aquesta estratègia haurà d’anar acompanyada dels 
elements següents:

És important mantenir estables els resultats del 
negoci operatiu, especialment atès l’actual entorn 
de mercat complicat. Això implicarà grans esforços 
comercials i una gestió proactiva de la nostra cartera 
d’immobles, així com dels projectes.

Cal executar quant abans millor la desconsolidació 
del Grup Asentia (el “banc dolent” de Colonial) 
per optimitzar la percepció del Grup Colonial a la 
comunitat inversora i facilitar l’entesa dels nostres 
resultats consolidats.

Així mateix, el Consell d’Administració i l’Equip 
Gestor han iniciat les converses per reestructurar el 
deute financer a Espanya que venç al desembre de 

2014, amb la finalitat d’assolir al més aviat possible 
un endeutament en nivells normalitzats i amb 
venciments de deute a més llarg termini.

Tot plegat, suposarà posicionar a Colonial amb 
una estructura de capital adequada que permeti 
aprofitar totes les oportunitats, en particular en els 
mercats d’oficines de Barcelona i Madrid, impulsant 
la creació de valor per a tots els nostres accionistes.

CONCLUSIÓ

En el context d’un mercat difícil, el comportament 
del negoci patrimonial de Colonial l’any 2012 es pot 
considerar satisfactori.

No obstant això, l’any 2013 es presenta novament 
com un exercici amb reptes importants i una 
incertesa significativa quant a la recuperació de 
l’economia espanyola.

He de mostrar el meu agraïment a tothom: 
accionistes, creditors, assessors i tot l’equip humà 
de Colonial; per un costat, pel seu elevat grau de 
compromís i, per l’altre, per la confiança dipositada 
en tot moment en la companyia.

Seguirem treballant per enfortir encara més les bases 
del nostre negoci operatiu i reforçar l’estructura de 
capital.

Senyors i senyores accionistes, he intentat, en 
aquestes línies, resumir els aspectes més destacats 
de l’activitat de la companyia durant l’exercici 2012, 
la nostra estratègia actual i les nostres perspectives 
de creixement futur. Desitjo transmetre’ls, un cop 
més, la meva gratitud per mantenir la seva confiança 
en Colonial, en aquests moments tan transcendents 
per al futur de l’empresa. També vull fer extensiva 
aquesta gratitud als empleats del Grup Colonial, que, 
amb la seva professionalitat i esforç diari, han fet 
possible el compliment dels ambiciosos objectius del 
pla que ens havíem marcat.

Juan José Brugera Clavero 
Presidente
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QQuin seria, des del vostre punt de vista, l’èxit més 
important assolit en la gestió de Colonial durant 
l’exercici 2012?

L’any 2012 ha estat marcat per una deterioració 
del clima macroeconòmic a Europa i en particular 
a Espanya, tot dibuixant una evolució que alguns 
economistes classificarien com a “doble v” i que 
retarda les perspectives de recuperació respecte de 
les expectatives que la majoria d’analistes feien servir 
fa dos anys. En aquest entorn, els mercats d’oficines 
a Espanya han continuat amb retrocessos en les 
variables fonamentals; a França s’han mantingut 
estables.

Atès aquest context, hem estat capaços de mantenir 
estable el nostre negoci operatiu, fet que es reflecteix 
en un creixement (en termes comparables) “like for 
like” del 3,7 % dels nostres ingressos per rendes que 
han assolit els 225 milions d’euros.

En particular, m’agradaria destacar el gran esforç 
comercial que s’ha dut a terme. Hem formalitzat 
contractes de lloguer per més de 118.000 m², dels 
quals més de dos terços han correspost a contractes 
en els mercats de Barcelona i Madrid. A França cal 
destacar l’ocupació al 100 % de l’edifici 103 Grenelle i 
el lliurament del projecte “Ozone”, immoble situat al 
92 Champs Elysées llogat al 100 % a preus màxims a 
la zona.

Quant a la rotació d’actius hem desinvertit l’Hotel 
Mandarín amb una prima important sobre la 
valoració, il·lustrant clarament la capacitat de creació 
de valor del Grup Colonial.

Quant a l’estructura de capital m’agradaria destacar 
la col·locació d’èxit de bons emesos per la nostra filial 
Société Foncière Lyonnaise per un valor de 500 milions 
d’euros a un tipus d’interès molt atractiu. Aquesta 
operació demostra la capacitat d’atreure capital a 

Informe anual Colonial 20128

Entrevista amb Pere Viñolas,  
Conseller Delegat
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través d’una cartera d’actius prime en mercats de 
capitals “normalitzats” i ha permès diversificar les 
fonts de finançament. 

Quins reptes preveieu que són els més importants 
per a Colonial aquest any 2013 i els següents?

A Espanya l’any 2013 s’ha iniciat amb la mateixa 
tendència macroeconòmica que el darrer trimestre 
de l’any 2012. A França l’economia s’ha mantingut 
estable durant l’any 2012, tot i que hi ha una major 
incertesa respecte de l’evolució en el futur.

En conseqüència, l’any 2013 planteja uns reptes 
importants per a l’evolució del negoci operatiu: 
mantenir els inquilins actuals, millorar les ràtios 
d’ocupació, en particular en els mercats de Barcelona 
i Madrid. A París lliurarem al segon semestre el 
projecte IN/OUT i continuarem amb la rehabilitació 
integral de l’immoble Richelieu (Projecte Cardinal).

A més, a meitat de l’any 2013 entrarà en explotació 
el projecte Castellana 43, a Madrid, immoble llogat al 
100 % i amb certificació LEED.

Quant a la nostra estructura de capital, hem iniciat 
converses amb la finalitat de revisar els termes del 
deute sindicat d’Espanya que venç al desembre de 
2014. Així mateix, estem treballant en executar al 
més aviat possible la desconsolidació del nostre “banc 
dolent”, el Grup Asentia, fet que permetrà millorar 
substancialment la percepció del Grup Colonial com 
a “pure play d’oficines core” i clarificarà l’entesa dels 
resultats del Grup Colonial.

Podríeu explicar breuement si Colonial ha iniciat un 
nou procés de reestructuració del seu deute finan-
cer? I si fos el cas, podríeu avançar quines seran les 
línies estratègiques sobre les quals Colonial plante-
ja aquesta reestructuració?

Colonial segueix complint el Pla de Negoci 
mantenint el negoci operatiu estable. No obstant 
això, l’endeutament de la societat segueix essent 
excessiu per a una companyia patrimonial, i atès que 
els mercats de capitals han estat “tancats” per a les 
companyies espanyoles no ha estat possible reduir-lo 
fins avui.

En aquest sentit estem en converses amb els nostres 
principals bancs per explorar totes les alternatives 
que permetin reduir quant abans millor el nostre 
palanquejament així com ampliar el venciment del 
nostre deute que actualment se situa al desembre de 
2014.

Ens agradaria realitzar la reestructuració del deute en 
el curt termini per tal de poder afrontar els propers 
anys amb una estructura de capital adequada i un 
nivell d’endeutament que permeti optimitzar la 
creació de valor per a tots els nostres accionistes.

Creieu que l’evolució i les expectatives per als mer-
cats en què Colonial en desenvolupa l’activitat ini-
ciaran una senda positiva a partir d’aquest any?

Colonial actualment opera en dos mercats 
geogràfics. A Espanya, els mercats d’oficines de 
Barcelona i Madrid segueixen, tal i com he comentat 
anteriorment, amb variables fonamentals molt dèbils 
i la seva evolució futura dependrà de la recuperació 
macroeconòmica del país. No obstant això, els 
segments prime del mercat seran els primers en 
estabilitzar-se, i el que és més important, els preus 
de lloguer se situen actualment en mínims històrics 
i en termes nominals en nivells de fa dues dècades. 
En conseqüència, és raonable pensar que existeix un 
gran potencial de creixement si l’economia torna a 
nivells de creixement normalitzats.

París es caracteritza per un cicle estable i l’evolució 
històrica ha estat marcada per una tendència de 
creixement estable. Caldrà observar atentament 
quins podrien ser els impactes en el mercat d’oficines 
si les variables macroeconòmiques es debilitessin. En 
aquest sentit actualment hi ha poca visibilitat sobre 
l’evolució a curt termini.

Penso que a mitjà terme hi haurà moltes oportunitats 
de creació de valor en els mercats de Barcelona i 
Madrid. París ha demostrat històricament que és 
un mercat poc volàtil oferint un binomi adequat de 
rendibilitat i risc a llarg termini.
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Consell d’Administració

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

President: 
Juan José Brugera Clavero

Vocals:  
Pere VIÑOLAS  
Xavier FAUS 
Alberto IBAÑEZ 
Jean-Luc RANSAC 
Alain CHETRIT 
Carlos GRAMUNT 
José María SAGARDOY 
Javier IGLESIAS DE USSEL 
Carlos FERNÁNDEZ-LERGA

Secretari no conseller: Francisco PALÁ

COMISSIÓ EXECUTIVA

 
President:  
Juan José Brugera Clavero

Membres: 
Pere VIÑOLAS 
Xavier FAUS 
Alberto IBAÑEZ 
Jean-Luc RANSAC 
Alain CHETRIT

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS 
I RETRIBUCIONS

President:  
Carlos FERNÁNDEZ-LERGA 

Membres:  
Xavier FAUS 
Alberto IBAÑEZ 
Jean-Luc RANSAC 
Javier IGLESIAS DE USSEL

COMISSIÓ D’AUDITORIA 
I CONTROL

President:  
Javier IGLESIAS DE USSEL

Membres:  
Alain CHETRIT 
José María SAGARDOY 
Carlos FERNÁNDEZ-LERGA 
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Equip de direcció

Pere VIÑOLAS
Conseller Delegat

Carmina GANYET
Directora General Corporativa 

Juan CEÑAL
Adjunt al Conseller Delegat
  
 
 
 

Albert ALCOBER
Director de Negoci

Miquel LLUGANY
Director d’Asentia Project

Ángels ARDERIU
Directora Financera
  
 
 
 

Carlos KROHMER
Director de Desenvolupament 
Corporatiu i Control de Gestió

José MARTÍNEZ
Director de RH, Tributs i Serveis 
Generals

Núria OFERIL
Directora de l’Assessoria Jurídica
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L’exercici 2012 ha estat marcat 
per una deterioració del clima 
macroeconòmic internacional en 
general i la crisi de l’eurozona en 
particular. En conseqüència, els 
mercats d’oficines de Barcelona 
i Madrid han patit un retrocés 
important en contractació i una 
pressió continuada sobre les ren-
des. No obstant això, els actius 
prime a zones cèntriques han tin-
gut un comportament més defen-
siu que la resta del mercat.

En aquest context, el Grup Colo-
nial ha pogut mantenir un EBITDA 

recurrent de 175 M€ i un EPRA Net 
Profit recurrent (resultat net recu-
rrent del negoci continuat) positiu 
de 9,5 M€, gràcies a la seva cartera 
d’actius AAA.

No obstant això, el resultat net to-
tal atribuïble del Grup Colonial ha 
estat negatiu i ascendeix a (1.129) 
M€ degut als impactes següents 
no recurrents:

1.  Sanejaments extraordinaris, 
principalment en relació amb 
el registre de la deterioració 
dels crèdits fiscals activats en 
balanç i del fons de comerç.

2.  Cancel·lació d’excessos de co-
bertures (en particular respecte 
a instruments derivats de tipus 
d’interès del finançament a 
França) i registre de la deterio-
ració de la cartera de FCC.

3.  Impactes comptables atribuï-
bles a la consolidació del negoci 
no estratègic (Grup Asentia).

Resultats de l’exercici 
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2012 2011 Var. Var. %(1)

EBITDA recurrent 175 180 (6) (3 %)

Posada en equivalència SIIC de París - recurrent 13 12 1 13 %

Resultat financer recurrent (excloent posada en equivalència) (133) (128) (5) (4 %)

Impostos – resultat recurrent (5) (2) (3) (126 %)

Minoritaris – resultat recurrent (40) (45) 5 10 %

EPRA Net Profit recurrent (2) 9,5 17,1 (8) (44 %)

Amort., provisions i variació valor dels actius (68) (24) (44) (179 %)

Impostos – resultat no recurrent (524) 67 (591) (886 %)

Var. de valor instr. financers i deterioracions cartera FCC (37) (10) (27) (286 %)

Activitats discontínues (419) (1) (419) -

Minoritaris – resultat no recurrent i altres impactes (90) (34) (56) 163 %

Resultat net no recurrent (1.138) (2) (1.136) -

Resultat atribuïble al Grup (1.129) 15 (1.144) -

(1) Signe segons l’impacte en benefici (“profit impact”)

(2) EPRA Net profit recurrent – post ajustos específics companyia

ANÀLISI DEL RESULTAT - M€

1   Sanejaments 
extraordinaris

2    Excessos de 
derivats i dete-
rioració FCC

3   Impactes conso-
lidació Asentia



Durant tot l’exercici 2012, el Grup 
Colonial ha formalitzat contrac-
tes de lloguer per 118.167 m² 
(80.563 m² a Espanya i 37.604 m² 
a França).

De l’esforç comercial total, 44.862 
m² (un 38 %) corresponen a con-
tractes firmats en el mercat de 
Madrid, 37.604 m² (un 32 %) co-
rresponen a contractes firmats en 
el mercat de París i 35.701 m² (un 
30 %) corresponen a contractes 
firmats a Barcelona.

La taula següent mostra les ac-
tuacions principals de l’esforç co-
mercial realitzat:

TORRES ÁGORA, MADRID

Esforç comercial

15

Actiu Ciutat Arrendataris Superfície

Torres Ágora Madrid Ministeri d’Afers Exteriors 30.650

Haussmann, 104-110 París La Mondiale Groupe 11.797

Illacuna Barcelona Liberty Seguros, Cegedim Hispania i altres 7.569

Washington Plaza París Misys International Banking Systems i Contourglobal 7.264

Avinguda Diagonal, 609-615 (DAU) Barcelona Accenture, Otsuka Pharma, Aguirre Newman i altres 7.077

Avinguda Diagonal, 530 Barcelona CaixaBank 5.910

Ozone París SJ Berwin, Zara Francia i Solaris 6.275

Grenelle, 103 París General Electric, Financiere Rive Gauche i ESMA 5.748

Sant Cugat Nord Barcelona Axa Seguros Generales, Aristan Thermo España i altres 4.087

Jose Abascal, 56 Madrid Roca Junyent i Madrid Network 2.983

Actuacions principals 89.360

ACTUACIONS PRINCIPALS
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A Madrid, durant el darrer mes 
de juny, va entrar en explotació 
l’immoble de Martínez Villergas. 
Com a conseqüència d’aquesta 
entrada en explotació, l’ocupació 
de la cartera d’oficines a finals de 
l’exercici 2012 s’ha reduït fins a 
un 75 %. Sense considerar Martí-
nez Villergas, l’ocupació de la res-
ta de la cartera de Madrid ascen-
deix a un 88 %.

A principis de l’any 2013 s’han 
firmat 15.935m² a Martínez Vi-
llergas amb un inquilí de primer 
nivell, per la qual cosa l’ocupació 
d’aquest actiu augmentarà fins a 
un 66 %. Aquesta transacció de-
mostra la capacitat dels immo-
bles del Grup Colonial d’atreure 
demanda de primer nivell en un 
mercat difícil.

A Barcelona, la ràtio d’ocupació 
total de la cartera d’oficines a fi-
nals de l’exercici 2012 és del 79 %. 
El nou complex d’oficines de Illa-
cuna està ocupat en un 60 %, 
l’immoble Ausiàs Marc està en 
fase de comercialització i la resta 
de la cartera d’oficines de Barce-
lona té una ocupació del 85 %.

A París, durant el tercer trimestre 
de l’exercici, ha entrat en rehabili-
tació l’immoble Rue de Richelieu, 
un complex d’oficines en què es 
realitzarà un projecte de rehabili-
tació integral, “Projecte Cardinal”.

La ràtio d’ocupació de la carte-
ra d’oficines de París a finals de 
l’exercici 2012 s’ha situat en un 
94 % (95 % incloent altres usos), 
una xifra superior a l’assolida en 
el tercer trimestre de l’exercici 
2012 i superior a la de l’any an-
terior. Aquest increment es 
deu principalment a altes de 
nous contractes en els actius de  
Grenelle 103, Washington Plaza i 
Edouard VII.

Finalment, la cartera total 
d’oficines del Grup Colonial as-
soleix una ràtio d’ocupació del 
83 %, un 87 % excloent l’impacte 
de Martínez Villergas.

(1) Ocupació EPRA: ocupacions financeres segons càlcul recomanat 
per la EPRA (superfícies ocupades multiplicades per la renda de mer-
cat / superfícies en explotació a renda de mercat).

Cartera en explotació

OCUPACIÓ OFICINES – EVOLUCIÓ CARTERA COLONIAL

BARCELONA

TOTALMADRID

PARÍS

2006

99 % 

2007

94 %

2008

95 %

2009

91 %

2010

78 %

2011

78 %

2012

79 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

99 % 99 % 94 % 89 % 88 % 90 % 75 % 98 % 97 % 96 % 92 % 84 % 87 % 83 %

97 % 97 % 98 % 94 % 87 % 92 % 94 %

EPRA(1)

2012

81 %
EPRA(1)

2012

87 %
EPRA(1)

2012

75 %

EPRA(1)

2012

93 %

88 % excl. 
Martinez 
Villergas

87 % excl. 
Martinez 
Villergas
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VALOR DELS ACTIUS I DEUTE 
DEL GRUP

El valor dels actius del Grup Co-
lonial amb data 31 de desembre 
de 2012 és de 5.535 M€, un 4 % 
superior en termes homogenis a 
la valoració de desembre de 2011.

Cal destacar que algunes caigu-
des de la cartera d’Espanya s’han 
vist compensades per increments 
en la cartera a França (+12 % like 
for like), fet que ha confirmat el 
gran interès dels inversors per ofi-
cines prime en el major mercat de 
l’eurozona.

El deute financer net amb data 
31 de desembre de 2012 del Grup 
Colonial puja a 3.623 M€1 corres-
ponent a una ràtio préstec - valor 
del 65 %. Cal destacar que Colo-
nial té previst iniciar converses 
amb les seves principals entitats 
financeres creditores a Espanya 
amb la finalitat de revisar els ter-
mes del seu deute financer, que 
venç majoritàriament el desem-
bre de 2014.

EMISSIÓ DE BONS

El novembre de 2012 la filial fran-
cesa Société Foncière Lyonnaise, 
(SFL), va completar amb èxit una 
emissió de bons per valor de 500 
M€ amb un tipus d’interès de 
3,5 %, fet que suposa un spread 
de 275 p.b. sobre el mid swap. 
La data de venciment dels bons 
emesos és el 28 de novembre de 
2017.

La transacció va atreure una 
demanda 3,2 cops superior a 
l’oferta, ja que va assolir els 1.600 
milions d’euros.

Aquesta emissió de bons és part 
de l’estratègia implementada pel 
Grup Colonial i la seva filial SFL 
amb l’objectiu de diversificar-ne 
les fonts financeres, estendre el 
venciment del seu deute i reforçar 
la capacitat financera del Grup.

Com a conseqüència de l’emissió 
d’èxit de bons a tipus fix, s’ha 
procedit a cancel·lar els excessos 
d’instruments derivats de tipus 
d’interès a França.

(1) ) El deute del Grup no incorpora el deute del 
subgrup Asentia, ja que aquest grup està registrat 
comptablement sota l’epígraf Activitat Mantingu-
da per a la Venda.

Estructura de Capital

AVINGUDA DIAGONAL, 609-615 (DAU), 
BARCELONA
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Amb una cartera de lloguer 
que ascendeix als 5.535 milions 
d’euros, el nou Grup Colonial pos-
seeix un dels patrimonis immobi-
liaris més rellevants d’Europa.

Una cartera de qualitat excel·lent 
que inclou edificis d’oficines grans 
i moderns llogats a primeres fir-
mes representatives dels sectors 
econòmics més variats.

Ubicacions estratègiques: el nos-
tre patrimoni s’estén pels centres 
de negoci de tres de les ciutats 
més importants d’Europa: París, 
Madrid i Barcelona.

Experiència provada en la pro-
moció i rehabilitació d’immobles, 
amb una cartera de projectes en 
desenvolupament i en estudi de 
més de 97.000 m2.

(1) Inclou l’hotel Saint Honoré, a París.

(2) Classificació de les zones actualitzada a 31/12/2012, a partir de la metodologia dels consultors 
immobiliaris (JLLS, CBRE...).

SIIC de París: Valor de la participació de SFL a SIIC de París

La companyia de referència del mercat d’oficines 
a l’eurozona

VALORACIÓ PER USOS

 84 % OFICINES 

 10 % RETAIL(1)

   1 % RESTA

  5 % SIIC DE PARÍS

VALORACIÓ PER MERCATS

 11 % BARCELONA 

 14 % MADRID

 70 % IMMOBLES PARÍS

   5 % SIIC DE PARÍS

VALORACIÓ PER ZONA(2)

 68 % PRIME CBD

   4 % CBD

 17 % BD

   5 % SIIC DE PARÍS

   6 % ALTRES 

OFICINES

89 %

CBD

72 %

ESPANYA

25 %
FRANÇA

75 %



21

BARCELONA

En el mercat d’oficines de Barce-
lona, el volum contractat durant 
el quart trimestre ha baixat fins a 
un 35 % comparat amb el trimes-
tre anterior, assolint els 40.300 
m². El volum total acumulat as-
cendeix a 199.000 m² durant tot 
l’exercici 2012, fet que suposa un 
descens del 26 % si es compara 
amb l’exercici 2011. Pel que res-
pecta a la ubicació, els volums de 
contractació més elevats de l’any 
s’han registrat al centre de la ciu-
tat i a les noves àrees de negoci. 
En aquestes dues zones es troba 
el 63 % de la superfície contrac-
tada.

La zona CBD al Passeig de Grà-
cia / Diagonal és l’àrea on s’han 
protagonitzat les dues majors 
transaccions. Sembla ser que en 
aquesta zona les companyies 
troben en l’actualitat un produc-
te a rendes molt competitives, 
sense necessitat de traslladar-se 
fora de la ciutat. Per la qual cosa 
es pot afirmar que la zona prime 

és on es produeixen més opera-
cions.

La taxa de disponibilitat mitja a 
Barcelona ascendeix a un 13,8 % 
per a tot el mercat i a la zona pri-
me se situa en el 9,4 %. Per a l’any 
2013 estan previstos 62.000 m² 
d’oferta nova especulativa cen-
trada en 5 projectes, una oferta 
futura un tant reduïda. 

A les zones prime, les rendes 
d’oficines durant aquest darrer 
trimestre s’han mantingut es-
tables, amb una renda màxima 
de 18,00 €/m²/mes. A la resta de 
zones la tendència continua a la 
baixa. El descens mitjà de rendes 
màximes a Barcelona l’any 2012 
ha estat del 6,45 %, mentre que 
al Passeig de Gràcia / Diagonal 
no ha arribat al 3 %. La perifèria 
és la zona que ha patit més, amb 
una baixada del 10,40 %. La pre-
visió per a l’evolució de les ren-
des l’any 2013 continua amb els 
descensos previstos, si bé els des-
censos dependran de les variables 
macroeconòmiques.

Situació del mercat d’oficines*
Mercat de lloguer 

*Fonts: informes de Jones Lang Lasalle, Cushman & Wakefield, CBRE i Aguirre Newman de desembre de 2012

PREUS PRIME CBD (€/M²/MES) DESOCUPACIÓ (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

28 25 21 19 19 18 2,5 4,0 5,6 8,3 9,0 9,4

5,3 7,3 11,1 13,5 13,3 13,8

 CBD

 Total

AVINGUDA DIAGONAL, 409, BARCELONA
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MADRID

El volum de transaccions du-
rant aquest darrer trimestre ha 
estat una mica millor que els da-
rrers trimestres i ha superat els 
73.000 m² contractats. No obstant 
això, comparat amb el mateix 
període d’anys anteriors, hem 
de remuntar-nos a mitjans dels 
anys 90 per trobar nivells sem-
blants. L’absència d’operacions 
majors de 5.000 m² durant l’any 
2012 ha comportat que el volum 
de contractació s’hagi limitat. 
S’espera que el 2013 millori grà-
cies a la possible materialització 
d’operacions de gran volum. Si 
en els trimestres anteriors ja es 
confirmava la presència domi-
nant a la zona CBD, cal destacar 
que durant el quart trimestre de 
l’exercici, el 60 % de la demanda 
d’oficines es troba a la zona CBD.

Durant aquest quart trimestre 
la taxa de disponibilitat assoleix 
el 12,1 %, xifra un 6,3 % més alta 
que la del trimestre anterior. A la 
zona prime se situa en el 9,1 %.

La reducció i alliberament d’espais, 
sumat a les noves superfícies aca-
bades i lliurades han estat deter-
minants per a l’augment de la dis-
ponibilitat a totes les zones.

Per primer cop des de l’any 2009, 
la renda prime a Madrid s’ha man-
tingut constant durant el trimes-
tre en 24,25 €/m²/mes degut a la 
disminució de productes de qua-
litat a la millor zona. Per la seva 
part, els màxims de la resta de 
les zones van seguir disminuint 
degut a la falta de transaccions, 
i malgrat l’existència de produc-
tes de bona qualitat. Podem afir-
mar que la zona més estable és la 
zona prime i s’espera per a finals 
de 2013 una estabilització més 
duradora.

Segons alguns brokers, el mercat 
d’oficines madrileny podria ha-
ver tocat el fons l’any 2012 degut 
a la difícil situació d’Espanya en 
el context de la crisi de l’euro. 
L’exercici 2013 serà un any de 
transició, en què la situació po-
dria començar a millorar.

PREUS PRIME CBD (€/M²/MES) DESOCUPACIÓ (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

40 39 30 27 26 24 2,0 4,1 7,6 8,0 8,4 9,1

6,6 8,4 9,0 10,0 10,8 12,1

 CBD

 Total

AUSIÀS MARC, 148, BARCELONA

*Fonts: informes de Jones Lang Lasalle, Cushman & Wakefield, CBRE i Aguirre Newman de desembre de 2012
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PARÍS

La contractació acumulada a la 
regió de París durant tot l’exercici 
2012 ha assolit els 2.380.000 m², 
xifra que suposa un descens 
de només un 3 % respecte de 
l’exercici 2011, mentre que en el 
triangle d’or la contractació acu-
mulada va ser de 344.903 m².

Per tercer any consecutiu la taxa 
de disponibilitat es manté esta-
ble amb una oferta immediata de 
3.585.000 m², fet que suposa una 
taxa de 6,8 % per a la regió de Pa-
rís, mentre que a la zona CBD la 
taxa se situa en el 5 %, amb una 
oferta immediata de 340.000 m². 
Durant l’exercici 2012 s’han efec-
tuat un total de 70 operacions de 
més de 5.000 m², que inclouen 
12 operacions de més de 20.000 
m² amb més d’1.100.000 m² con-
tractats en total, fet que suposa el 
47 % de la superfície total llogada 
durant tot l’any.

Els preus prime de lloguer a l’àrea 
CBD han descendit lleugerament 
al final de l’any i s’han situat en 
770 €/m²/any tot i que segueixen 
per sobre dels nivells de 2011. 
Aquest descens es deu a un me-
nor nombre de transaccions per 
sobre dels 800 €/m²/any.

Si bé el context macroeconòmic a 
França podria exercir certa pres-
sió sobre les rendes del mercat de 
París en general, el mercat CBD 
es caracteritza per l’escassetat 
d’oferta d’actius prime, fet que 
hauria de mantenir les rendes en 
nivells elevats. Empreses de con-
sultoria i despatxos d’advocats 
segueixen competint per immo-
bles nous de qualitat a la zona i 
estan disposats a pagar rendes 
elevades.

QUAI LE GALLO, 46_ IN / OUT, PARÍS

PREUS PRIME CBD (€/M²/ANY) DESOCUPACIÓ (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

750 716 700 750 759 770 3,2 4,1 6,2 5,6 4,6 5,0

4,8 5,4 6,8 6,8 6,9 6,8

 CBD

 Total

*Fonts: informes de Jones Lang Lasalle, Cushman & Wakefield, CBRE i Aguirre Newman de desembre de 2012
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Barcelona: El darrer trimestre de 
l’any s’ha caracteritzat per una 
major activitat per part dels in-
versors. Els inversors segueixen 
centrats en actius molt ben ubi-
cats. Pràcticament tot el volum 
d’inversió d’aquest quart trimes-
tre ha estat realitzat al Passeig de 
Gràcia / Diagonal. S’han tancat 
4 operacions, i s’ha acumulat un 
volum de 143 M€ i una xifra acu-
mulada per a l’any 2012 de 265 M€ 
en inversió al mercat d’oficines de 
Barcelona. Enfront dels 192 M€ 
de 2011, s’ha observat un incre-
ment d’un 38 %, tot i que les xi-
fres d’inversió encara estan molt 
allunyades d’un mercat norma-
litzat. La rendibilitat per a actius 
prime a l’eix del Passeig de Gràcia 
/ Diagonal se situa en aquests 
moments en entorns del 6,25 %.

Madrid: El volum d’inversió en el 
mercat de Madrid ha estat de 536 
M€, un import reduït degut princi-
palment a la falta de finançament 
per a inversions immobiliàries. 
Amb tot plegat, els inversors més 
actius en el mercat segueixen es-
sent els inversors privats o family 
offices i, les darreres setmanes de 
l’any, inversors internacionals de 
perfil oportunista. Això s’ha tra-
duït al llarg de l’any en operacions 
puntuals i sense endeutament per 
part dels inversors nacionals, que 
a penes han superat els 20 M€ de 
mida mitjana. Els nombrosos mo-
viments d’inversió que s’han pro-
duït el darrer trimestre de l’any 
estan generant un augment de 
l’atenció sobre el mercat d’oficines 
de Madrid. S’aprecien senyals en el 
mercat que suggereixen que ofer-
ta i demanda podran trobar ben 
aviat el punt d’equilibri que podria 
ser l’antesala de la reactivació del 
mercat d’inversió. Les rendibilitats 
prime en el mercat de Madrid se si-
tuen en nivells del 6,00 % - 6,25 % 
i en casos excepcionals poden si-
tuar-se per sota del 6 %.

París: La inversió durant l’exercici 
2012 ha assolit els 10.900 M€, 
2.800 M€ dels quals corresponen 
a la zona CBD. Les inversions de 
l’exercici 2012 a la regió de París 
provenen en un 46 % d’inversors 
estrangers, com ara fons sobirans 
de Noruega, Xina i Qatar durant 
la primera meitat de l’any i països 
com la Unió dels Emirats Àrabs, 
Azerbaidjan i inversors dels EUA 
durant la segona meitat de l’any. 
En l’exercici 2012, les transac-
cions de més de 100 M€ han supo-
sat gairebé un 56 % de les inver-
sions amb un total de 6.000 M€. 
La rendibilitat en el triangle d’or 
se situa entre el 4,50 i el 5,00 %.

Situació del mercat d’oficines*
Mercat d’inversions  

*Fonts: informes de Jones Lang Lasalle, Cushman 
& Wakefield, CBRE i Aguirre Newman de desem-
bre de 2012

PRIME YIELDS - PARÍS, MADRID, BARCELONA (%)

2008 2009 2010 2011 2012

6,00 6,00 5,75 6,25 6,25 6,00 6,00 5,50 5,00 6,00 6,00 5,00 6,25 6-6,25 4,75

 BARCELONA

 MADRID

 PARÍS
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Els ingressos per rendes han as-
solit els 225 milions d’euros, un 
1,7 % inferiors a les rendes de 
l’any anterior. 

En termes homogenis, és a dir, 
ajustant desinversions i varia-
cions en la cartera de projectes 
i rehabilitacions, i indemnitza-
cions, els ingressos per rendes 
del Grup han augmentat un 3,7 % 
(like for like).

A París, els ingressos per rendes 
comparables han augmentat un 
7,5 % like for like. A Espanya, els 
ingressos per rendes like for like 
han disminuït un 2,2 %.

Fets rellevants del negoci

Barcelona Madrid París Total

Ingressos rendes 2011R 32 45 152 229

Like for Like (0,8) (0,7) 8,0 6,5

Projectes/Rehab. (0,4) (0,1) (3,7) (4,2)

Desinversions 0,0 (0,6) (2,4) (3,0)

Indemnitzacions i altres (0,0) 0,0 (3,3) (3,3)

Ingressos rendes 2012R 31 44 150 225

Variació total (%) (3,7 %) (2,9 %) (0,9 %) (1,7 %)

Variació Like for Like (%) (2,6 %) (1,9 %) 7,5 % 3,7 %

ANÀLISI VARIACIÓ LIKE FOR LIKE SEGONS RECOMANACIONS DE LA EPRA - Var. Rendes (2012 vs. 2011)  M€

CASTELLANA, 43, MADRID
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L’EBITDA dels immobles (rendes 
netes) ha assolit els 205 M€ i ha 
augmentat un 4 % en termes like 
for like, amb un marge sobre in-
gressos del 91 %.

2012 2011 Var. % like-for-like %

Ingressos per rendes Barcelona 31 32 (4 %) (3 %)

Ingressos per rendes Madrid 44 45 (3 %) (2 %)

Ingressos per rendes París 150 152 (1 %) 8 %

Ingressos per rendes 225 229 (2 %) 4 %

Ingressos per repercussió despeses 41 40 2 %

Despeses repercutibles als inquilins (44) (47) 6 %

Despeses no repercutibles (1) (17) (12) (42 %)

EBITDA rendes 205 210 (3 %) 4 %

EBITDA/ Ingressos per rendes-  Barcelona 89 % 88 % 1,0 pp

EBITDA/ Ingressos per rendes-  Madrid 90 % 90 % (0,1 pp)

EBITDA/ Ingressos per rendes-  París 92 % 93 % (1,4 pp)

EBITDA/ Ingressos per rendes 91 % 92 % (0,8 pp)
1. Inclou despeses relacionades directament amb els immobles sense tenir en compte les despeses d’estructura, com per exemple despeses de personal

pp: punts percentuals

CARTERA D’IMMOBLES – Desembre acumulat - M€

AUSIÀS MARC, 148-150, BARCELONA
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Distribució – Ingressos per ren-
des: La major part dels ingressos 
del Grup, un 81 %, es concentra en 
edificis d’oficines.

Així mateix, el Grup manté la 
seva elevada exposició a mercats 
prime (75 % CBD). Al voltant de 
dues terceres parts dels ingressos 
per rendes (150 milions d’euros) 
provenen de la filial de París i una 
tercera part ha estat generada per 
immobles a Espanya. En termes 
atribuïbles, aproximadament el 
50 % del cash flow es produeix a 
França i la resta, a Espanya.

INGRESSOS PER ÚS

 81 % OFICINES 

 17 % RETAIL(1)

   2 % ALTRES

INGRESSOS PER MERCAT

 14 % BARCELONA 

 19 % MADRID

 67 % PARÍS

INGRESSOS PER ZONA2

 68 % PRIME CBD

   7 % CBD

 21 % BD

   4 % ALTRES

CBD

75 %

ESPANYA

33 %
FRANÇA

67 %

(1) Inclou l’hotel Saint Honoré, a París.

(2) Classificació de les zones actualitzada a 31/12/2012, a partir de la metodologia dels consul-
tors immobiliaris (JLLS, CBRE...).

LÓPEZ DE HOYOS, MADRID
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Superfície: Al tancament de 
l’exercici 2012, Grup Colonial 
disposa d’una cartera total 
d’1.101.234 m2 (763.016 m2 sobre 
rasant), concentrada principal-
ment en actius d’oficines.

El 82 % d’aquesta cartera es troba, 
a 31 de desembre de 2012, en ex-
plotació i el 18 % correspon a una 
atractiva cartera de projectes i re-
habilitacions.

SUPERFÍCIE PER ESTAT

 82 % EN ExPLOTACIÓ 

 18 % PROJECTES

SUPERFÍCIE PER MERCAT

 30 % BARCELONA 

 28 % MADRID

 41 % PARÍS

   1 % ALTRES

SUPERFICIE PER ZONA1

 43 % PRIME CBD

   8 % CBD

 34 % BD

 15 % ALTRES

CBD

51 %

ESPANYA

59 %
FRANÇA

41 %

(1) Classificació de les zones actualitzada a 31/12/2012, a partir de la metodologia dels consul-
tors immobiliaris (JLLS, CBRE...).

MARTÍNEZ VILLERGAS, MADRID
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Gestió de contractes: Durant tot 
l’exercici 2012 el Grup ha forma-
litzat un total de 118.167 m2 de 
nous contractes –altes i renova-
cions a mercat– (un 68 % a Espan-
ya i un 32 % a França). Les noves 
rendes associades a aquests con-
tractes suposen una disminució 
de l’11 % respecte de les rendes 
anteriors.

La major part de l’esforç comer-
cial a Espanya correspon al mer-
cat de Madrid, i destaca el con-
tracte de 30.650 m² firmat a Torres 
Ágora amb el Ministeri d’Afers 
Exteriors i 2.983 m² formalitzats a 
l’immoble José Abascal.

A Barcelona, destaquem els 
contractes firmats al complex 
d’oficines d’Illacuna, amb Liber-
ty Seguros (5.595 m²) i Cegedim 
Hispania (852 m²). Aquest immo-
ble actualment es troba al 60 % 
d’ocupació. A més destaquen els 
contractes següents: 7.077 m² 
a l’immoble Av. Diagonal, 609-
615 (DAU), 5.910 m² a l’immoble 
Av. Diagonal, 530 i 4.087 m² a 
l’immoble Sant Cugat Nord.

A Espanya han entrat en explota-
ció els immobles de Martínez Vi-
llergas a Madrid i d’Ausiàs Marc a 
Barcelona.

A París, a finals de l’exercici, ha 
entrat en explotació l’actiu Ozo-
ne, immoble ocupat al 100 % i 
en el qual destaquem 2.713 m² 
firmats amb Zara França i 3.494 
m² amb S.J. Berwin. A més des-
taquem 11.797 m² firmats a 
l’immoble Haussmann,104 amb 
Mondiale Group, 6.559 m² a Was-
hington Plaza amb Misys Interna-
tional Banking Systems, 5.748 m² 
a l’immoble Grenelle (2.870 m² 
amb General Electric i 2.208 m² 
amb Esma), 1.277 m² a l’immoble 
Cezanne- Saint Honoré amb Mo-
neygram i 1.084 m² a l’immoble 
Edouard VII amb Simon Kucher & 
Partners.

2012  % Noves rendes 
vs ant. Venciment mitjà

Altes i renovacions - Barcelona 24.079 (19 %) 3

Altes i renovacions - Madrid 43.547 (16 %) 4

Altes i renovacions - París 18.577 (3 %) 6

Total altes i renovacions 86.203 (11 %) 4

Nous contractes - Barcelona 11.622 4

Nous contractes - Madrid 1.315 4

Nous contractes - París 19.027 7

Total noves superfícies 31.964 n/a 6

Esforç comercial total 118.167 n/a 4

GESTIÓ DE CONTRACTS - Desembre acumulat - m2
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Ocupació: L’ocupació de la carte-
ra d’oficines a finals de 2012 és del 
83 % i l’ocupació financera calcu-
lada segons recomanacions de 
l’EPRA és del 87 %.

La cartera d’oficines de Barcelona 
assoleix una ràtio d’ocupació del 
79 %, xifra similar a la de l’any 
anterior (78 %). El nou complex 
d’oficines d’Illacuna està ocupat 
en un 60 %, Ausiàs Marc està en 
fase de comercialització i la resta 
de la cartera d’oficines de Barce-
lona té una ocupació del 85 %.

A Madrid, com a conseqüència de 
l’entrada en explotació de l’edifici 

Martínez Villergas, l’ocupació de 
la cartera d’oficines s’ha reduït 
fins a un 75 %. Excloent aquest 
impacte, l’ocupació de la resta de 
la cartera de Madrid s’ha mantin-
gut estable en un 88 %.

A principis de l’any 2013 s’han 
firmat 15.935 m² a Martínez Vi-
llergas amb un inquilí de primer 
nivell, per la qual cosa l’ocupació 
d’aquest actiu augmentarà fins a 
un 66 %. Aquesta transacció de-
mostra la capacitat dels immo-
bles del Grup Colonial d’atreure 
demanda de primer nivell en un 
mercat difícil.

A París, la ràtio d’ocupació de 
la cartera d’oficines s’ha situat 
en un 94 % (95 % incloent altres 
usos), xifra superior a l’assolida 
en el tercer trimestre de l’exercici 
2012 i a l’assolida a finals de l’any 
anterior, degut principalment a 
vàries altes de superfície en els 
actius de Grenelle, 103, Washing-
ton Plaza i Edouard VII.

Finalment, la cartera total 
d’oficines del Grup Colonial as-
soleix una ràtio d’ocupació del 
83 %, un 87 % excloent l’impacte 
de Martínez Villergas.

OCUPACIÓ OFICINES - SUPERFÍCIES(1) (%)

OCUPACIÓ 
TOTAL

OCUPACIÓ 
OFICINES EPRA (2)

OCUPACIÓ 
TOTAL 
EPRA (2)

DESOCUPACIÓ 
OFICINES 
EPRA (2)

DESOCUPACIÓ 
TOTAL EPRA (2)

Total Colonial Barcelona Madrid París

83  87 79  78 75  90 94  92

 2012

 2011

 ExCLOENT MARTÍNEZ VILLERGAS

(1) Superfícies ocupades / Superfícies en explotació

(2) Ocupacions financeres segons càlcul recomanat per l’EPRA

84 %

87 %

90 %

13 %

10 %
  

78 %

81 %

83 %

19 %

17 %

74 %

75 %

79 %

25 %

21 %

95 %

93 %

94 %

7 %

6 %

87 88
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Cartera d’arrendataris: Al tanca-
ment de l’exercici 2012, Colonial 
disposa d’una base de clients sol-
vent i diversificada. Els vint pri-
mers clients concentren el 49 % 
de la facturació total del Grup.

Cal destacar la forta capacitat de 
retenció de la cartera de Colonial, 
que es reflecteix en l’antiguitat 
dels clients principals.

Per sectors d’activitat, destaquen 
els que, pel tipus de negoci que 
tenen, necessiten oficines de 
qualitat ubicades a les zones de 
negoci centrals. En aquest sentit, 
els sectors banca/assegurances i 
serveis concentren el 68 % de les 
rendes del Grup a desembre de 
2012.

(1) Superfícies ocupades / Superfícies en explotació

(2) Ocupacions financeres segons càlcul recomanat per l’EPRA

RK Client Ciutat  %  s/total 
rendes

 %  acu-
mulat

Antigui-
tat

1 NATIXIS IMMO EXPLOITATION     París 6 % 6 % 4

2 HOTEL SAINT HONORÉ París 4 % 10 % 2

3 FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER París 4 % 14 % 3

4 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Madrid 4 % 17 % 7

5 GRUP CAIXA Barcelona 3 % 21 % 19

6 GAS NATURAL SDG, S.A Barcelona 3 % 24 % 5

7 ZARA                          París 3 % 27 % 0

8 TV5 MONDE SA                  París 3 % 29 % 7

9 MINISTERIO AGRICULTURA ALIMENTACION Madrid 3 % 32 % 9

10 LA MONDIALE GROUPE            París 2 % 34 % 0

11 COMUNIDAD DE MADRID                     Madrid 2 % 37 % 15

12
SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS 
DEL ESTADO

Madrid 2 % 39 % 6

13 HENNES & MAURITZ / H & M      París 2 % 40 % 3

14 ESMA París 2 % 42 % 2

15 CITIBANK INTERNATIONAL PLC    París 2 % 44 % 3

16 ASHURST LLP                   París 2 % 45 % 7

17 AYUNTAMIENTO DE MADRID                  Madrid 1 % 46 % 8

18 AJUNTAMENT DE BARCELONA                 Barcelona 1 % 48 % 11

19 ACCENTURE, S.L.                         Barcelona 1 % 49 % 20

20 SOL MELIA S.A.                          Madrid 1 % 49 % 2

RÀNQUING DELS 20 ARRENDATARIS PRINCIPALS (49 % RENDA TOTAL)

DISTRIBUCIÓ DE CLIENTS 
PER SECTOR D’ACTIVITAT

 27 % BANCA / ASSEGURANCES 

 31 % SERVEIS

 10 % SERVEIS PROFESSIONALS

   6 % TELECOMUNICACIONS

   8 % CONSUM I INDÚSTRIA

 18 % ORGANISMES OFICIALS
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Caiguda de contractes: Els gràfics 
següents mostren la caiguda de 
contractes per als propers anys en 
les carteres d’Espanya i França. El 
primer gràfic mostra la caiguda 

de contractes en el supòsit que els 
inquilins rescindeixin el contracte 
en la primera data possible (sigui 
break option o fi de contracte). El 
segon gràfic reflecteix l’evolució 

de la cartera de contractes si els 
inquilins es mantenen fins el ven-
ciment final del contracte.

CAIGUDA CONTRACTES EN VALOR ECONÒMIC (1) - PRIMERA SORTIDA POTENCIAL (2)

( % PASSING RENT DE LES SUPERFÍCIES PER CONTRACTAR)      

CAIGUDA CONTRACTES EN VALOR ECONÒMIC - DATA FI (3) 
( % PASSING RENT DE LES SUPERFÍCIES PER CONTRACTAR)      

PR
IM

ER
A

 S
O

RT
ID

A
 P

O
T

EN
C

IA
L

FI
 C

O
N

T
RA

C
T

E

ESPANYA

ESPANYA

FRANÇA

FRANÇA

2013

21

2014

16

2015

17

2016

18

>2016

27

2013

8

2014

9

2015

21

2016

19

>2016

42

2013

6

2014

23

2015

12

2016

11

>2016

48

2013

3

2014

4

2015

2

2016

1

>2016

90

 BARCELONA

 MADRID

 BARCELONA

 MADRID

11 8 6 13 3

1 3 6 18 13

10 8 11 5 25

1 3 6 18 13

(1) % = superfícies per contractar x renda actual / renda actual de la cartera  
(2) Dates de renovació en base a la primera sortida potencial dels arrendataris actuals  
        
    

(3) Dates de renovació en base a la data de fi de contracte dels arrendataris actuals 

1 3 6 18 13
7 6

15

1 29
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Potencial de reversió: Al tanca-
ment de l’exercici 2012, el poten-
cial de creixement orgànic de les 
rendes dels immobles en explota-
ció del Grup se situa en el +20 % a 
Barcelona, el +13 % a Madrid i el 
+4 % a París.

Aquest potencial de creixement 
és fruit de comparar els ingres-
sos per rendes dels contractes ac-
tuals (contractes amb ocupacions 
i rendes actuals) amb els ingres-
sos per rendes que resultarien de 

llogar la totalitat de la superfí-
cie als preus de mercat estimats 
pels valoradors independents a 
desembre de 2012 (no s’inclouen 
les rendes potencials dels projec-
tes i rehabilitacions substancials 
en curs).

El potencial de creixement su-
posaria aproximadament 18 mi-
lions d’euros d’ingressos anuals 
per rendes addicionals (12 M€ 
corresponents a Espanya i 6 M€, 
a França).

(1) Renda actual de les superfícies ocupades d’oficines

(2) Venciment mitjà fins la primera sortida potencial

POTENCIAL CREIxEMENT DE RENDES 
( % A DESEMBRE DE 2012)

RENDA ACTUAL (1)

Barcelona

20

Madrid

13

París

4

VENCIMENTS MITJANS DELS CONTRACTES 
(ANYS)(2)

Barcelona

2,7

Madrid

3,6

París

4,5

17 
€/M2/MES

25 
€/M2/MES

621 
€/M2/ANY
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Desinversions: Durant l’exercici 
2012 s’han venut l’immoble 
d’oficines Agustín de Foxa, 27 del 
complex Centro Norte a Madrid 
per un import de 16 M€ i el gim-
nàs del mateix complex per un 
import de 4,3 M€.

A principis de l’any 2013, el Grup 
Colonial ha venut l’Hotel Manda-
rín per un import de 290 M€, amb 
una prima del 15 % sobre la valo-
ració a juny.

Inversions: Quant a les inver-
sions, cal subratllar que la com-
panyia té en cartera projectes de 
més de 97.000 m² sobre rasant, 
que entraran en explotació entre 
2013-2017. La cartera de projectes 
suposarà uns ingressos per ren-
des anuals addicionals de 46 M€(*).

La cartera de projectes en curs del 
Grup Colonial és la següent:

Projectes Entrada en 
explotació  % Grup Mercat Ús Superfície sobre 

rasant (m2)(1)

Travessera de Gràcia / Amigó 1S 2014 100 % Barcelona Oficines 8.202

Castellana, 43 2S 2013 100 % Madrid Oficines 5.998

Parc Central 22@ A.1.6 - A.1.7 - A.1.2 >2016 100 % Barcelona Oficines 14.737

Espanya 28.937

Quai Le Gallo, 46_ IN / OUT 2S 2013 100 % París Oficines 35.000

Cardinal - Richelieu 2S 2015 100 % París Oficines 33.200

França 68.200

Total 97.137

Yield on cost(2) 7,0 %

CARTERA DE PROJECTES EN CURS

(1) Superfície un cop finalitzat el projecte

(2) Yield on cost: renda de mercat 100 % llogat / valor de mercat en començar el projecte, net del deteriorament de valor + 
capex

 (*) Rendes segons els preus de mercat 
estimats
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A Espanya, destaquen els pro-
jectes de Castellana, 43 a Madrid 
i Travessera de Gràcia / Amigó a 
Barcelona. Ambdós projectes co-
rresponen a complexos d’oficines 
ubicats a zones prime, amb aca-
bats de màxima qualitat i ener-
gèticament eficients, que han per-
mès obtenir la certificació LEEDS 
(“Green Building”). El projecte de 
Castellana, 43 es lliurarà durant 
l’any 2013 i ja està prellogat al 
100 %.

A França, durant el tercer trimes-
tre de l’exercici ha entrat en reha-
bilitació l’immoble Rue de Richelieu. 
En aquest complex d’oficines es 
realitzarà un projecte de rehabi-
litació integral, “Projecte Cardi-
nal”, que suposarà la creació de 
33.200 m² d’oficines únics al cen-
tre de París per a clients de primer 
rang. A més, destaquem l’entrada 
en explotació a finals de 2012 de 
l’immoble Ozone, ocupat al 100 %.

A més de la cartera de projectes, 
Grup Colonial està duent a terme 
projectes de rehabilitació substan-
cials en determinats immobles, 
amb la finalitat d’optimitzar el po-
sicionament d’aquests actius en el 
mercat. En particular cal mencio-
nar els immobles Louvre des Anti-
quaires, Edouard VII i Washington 
Plaza a París.

wASHINGTON PLAZA, PARÍS
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MADRID

Alfonso XII, 62

Alcalá, 30-32

P. Recoletos, 37-41

P. Castellana, 43

Miguel Ángel, 11

José Abascal, 56

Capitán Haya, 53

Centro Norte

Torres Ágora-M-30

Ramírez de Arellano, 37 Martínez Villergas ,49

Ortega y Gasset, 100 Francisco Silvela, 42

P. Castellana, 52

López de Hoyos, 35

Complex d’Oficines 
Sant Joan Despí

Complex d’oficines 
Sant Cugat Nord

Torre Barcelona

Torre Marenostrum

Ausiàs Marc, 148
Complex d’oficines 

Illacuna

Complex d’oficines 
Parc Central

Pg. del Til·lers, 2-6

Av. Diagonal, 682

Av. Diagonal, 609-615 Av. Diagonal, 530-532

Via Augusta, 21-23

Berlín, 38-48 
Numància, 46

Trav. de Gràcia, 11
Amigó, 11-17

BARCELONA

Av. Diagonal, 409

Diagonal-Glòries

 Prime CENTRAL BUSINESS DISTRICT

 BUSINESS DISTRICT
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PARÍS

Rives de Seine

Centre d’Affaires 
Le Louvre

Le Vaisseau 
(2 allé des Moulineaux)

Hanovre, 6

247 Rue Saint 
Honoré

Ilot Richelieu

Edouard VIIWagram, 131

Washington Plaza

Charles de Gaulle, 176
(Neuilly)

103 Grenelle 
(Telegraphe)

Haussmann, 104-110

Galerie des Champs-
Elysées

Champs-Elysées, 90Champs-Elysées, 92

Prony-Wagram
(108-112 Av. de Wagram)

Quai Le Gallo, 46_ 
in / out

Iena, 96

Cézanne Saint-
Honoré



Situació 
econòmico- 
financera

3



3
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Compte de resultats consolidat  

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDAT -  Desembre acumulat - M€

2012 2011 Var. Var. %(1)

Ingressos per rendes 225 229 (4) (2 %)

Ingressos per repercussió despeses 41 40 1 2 %

Despeses repercutibles als inquilins (44) (47) 3 6 %

Despeses no repercutibles (17) (12) (5) (42 %)

EBITDA rendes 205 210 (5) (3 %)

Altres ingressos 5 3 2 46 %

Despeses estructura (35) (33) (2) (6 %)

EBITDA recurrent 175 180 (6) (3 %)

EBITDA like for like 130 126 4 3 %

Posada en equivalència SIIC de París 21 19 2 12 %

Vendes d’actius en renda 20 76 (55) -

Cost de vendes (24) (67) 43 -

EBITDA venda d’actius en renda (4) 9 (12) -
Resultat operatiu abans de revaloritzacions netes, 
amortitzacions i provisions i interessos 192 208 (16) (8 %)

Revaloritzacions netes d’inversions immobiliàries 19 93 (73) (79 %)

Amortitzacions i provisions (87) (117) 30 25 %

Resultat financer (170) (138) (32) (23 %)

Resultat d’act. continuades abans d’impostos (46) 46 (92) -

Impost sobre societats (529) 65 (593) -

Resultat d’activitats discontinuades (419) (1) (419) -

Socis minoritaris (135) (95) (40) (42 %)

Resultat net atribuïble al Grup (1.129) 15 (1.144) -

ANÀLISI DEL RESULTAT - M€
2012 2011 Var. Var. %

EBITDA recurrent 175 180 (6) (3 %)

Posada en equivalència SIIC de París - recurrent 13 12 1 13 %
Resultat financer recurrent 
(excloent posada en equivalència)

(133) (128) (5) (4 %)

Impostos – resultat recurrent (5) (2) (3) (126 %)

Minoritaris – resultat recurrent (40) (45) 5 10 %

EPRA Net Profit recurrent (2) 9,5 17,1 (8) (44 %)

EBITDA - Vendes d’actius (4) 9 (12) -

Posada en equivalència SIIC de París – no recurrent 8 7 1 11 %

Amortitzacions, provisions y variació valor dels actius (68) (24) (44) (179 %)

Variacions de valor instruments financers (16) (10) (7) (70 %)

Despesa financera no recurrent (21) 0 - -

Impostos – resultat no recurrent (524) 67 (591) (886 %)

Activitats discontínues (419) (1) (419) -

Minoritaris – resultat no recurrent (94) (50) (44) 88 %

Resultat net no recurrent (1.138) (2) (1.136) -

Resultat net atribuïble al Grup (1.129) 15 (1.144) -

(1) Signe segons l’impacte en benefici (profit impact))

(2) EPRA Net Profit recurrent – post ajustos específics companyia: resultat net atribuïble sense incloure variació de valor actius, variació de valor instruments finan-
cers, efectes extraordinaris i act. discont.
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Resultat operatiu recurrent

A 31 de desembre de 2012, el Grup 
ha assolit un EBITDA recurrent 
de 175 M€, un 3,3 % inferior al del 
mateix període de l’any anterior. 
Ajustant les desinversions realit-
zades, variacions en la cartera de 
projectes i altres efectes extraor-
dinaris, l’EBITDA like for like és de 
130 M€, xifra un 3,4 % superior al 
mateix període de l’any anterior.

El resultat operatiu de la cartera 
d’immobles (EBITDA rendes) ha 

augmentat un 3,9 % en termes ho-
mogenis.

Aquest increment es deu princi-
palment a un augment dels in-
gressos per rendes a França que 
compensa la baixada de rendes a 
Espanya.

A més, la participació a SIIC de Pa-
rís ha aportat un benefici atribuï-
ble de 21 M€, registrat a Resultats 
per posada en equivalència, un 

augment d’un 12 % respecte l’any 
anterior.

Excloent l’impacte de les desinver-
sions de 59-65 rue de Courcelles i 
30 rue Notre-Dame des Victoires, 
el benefici atribuïble recurrent de 
SIIC de París és de 13 M€.

2012 2011 Var. %(1)

EBITDA rendes like for like 162 156 4 %

EBITDA Estructura (35) (33) (6 %)

EBITDA Altres ingressos like for like 3 2 (17 %)

EBITDA recurrent like for like 130 126 3 %

EBITDA no comparable 45 55 (19 %)

EBITDA recurrent 175 180 (3 %)
 
1. Signe segons l’impacte en benefici (profit impact)

RESULTAT OPERATIU - Desembre acumulat - M€

SANT CUGAT NORD, BARCELONA
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Resultat operatiu no recurrent 
i operacions discontinuades

Durant l’any 2012 s’ha obtingut 
un resultat positiu de 19 milions 
d’euros per l’increment del valor 
dels actius de la cartera en lloguer.

A més, el Grup Colonial ha realit-
zat vendes d’actius patrimonials 
“non core” per un import total de 
20 M€ que han suposat un marge 
negatiu de (4) M€ (EBITDA vendes 
d’actius).

La companyia ha registrat, a 31 
de desembre de 2012, seguint un 
principi de màxima prudència en 
un entorn macroeconòmic dèbil, 
importants resultats extraordina-
ris negatius:

1.  Tal i com s’ha descrit a 
l’apartat de resultats finan-
cers, s’han cancel·lat excessos 
d’instruments derivats de tipus 
d’interès, s’ha generat un im-
pacte negatiu de (16) M€ i s’ha 
procedit a registrar al compte de 
resultats el deteriorament acu-
mulat de la cartera de FCC (21) M€.

2.  A l’epígraf d’amortitzacions i 
provisions s’ha registrat una des-
pesa de (87) M€, que correspon 
principalment al registre del de-
teriorament del fons de comerç 
per un import de (58) M€.

3.  El resultat negatiu no recurrent 
per impostos correspon princi-
palment al registre del deterio-
rament dels crèdits fiscals acti-
vats en balanç, que ha suposat 
un impacte negatiu de (520) M€.

4.  A més, el Grup Colonial ha regis-
trat un resultat d’activitats dis-
continuades negatiu de (419) M€, 
degut als impactes contables 
atribuïbles a la consolidació del 
negoci no estratègic. 

En els exercicis anteriors, Colo-
nial va registrar una provisió amb 
la finalitat de valorar a zero la 
seva participació en el negoci de 
sòl i promocions (Grup Asentia). 
Aquesta provisió ha estat aplicada 
íntegrament, i a partir de l’exercici 
2012 les pèrdues tenen impacte 
contable en els estats consolidats 
del Grup.

Els impactes negatius contables 
en relació amb el negoci no es-
tratègic continuaran afectant als 
resultats consolidats, mentre el 
Grup Asentia segueixi formant 
part del perímetre de consolidació 
del Grup Colonial. En aquest sentit 
cal destacar que el finançament 
d’Asentia preveu que el préstec 
participatiu del Grup Asentia, que 
a 31 de desembre de 2012 ascen-
deix a 61 M€, pugui ser convertit a 
voluntat dels bancs en participa-
cions de la pròpia Societat Asen-
tia. En cas que els bancs exercitin 
aquesta opció, Inmobiliaria Colo-
nial, S.A. diluiria la seva participa-
ció a Asentia, que podria fins i tot 
arribar a no formar part del perí-
metre de consolidació del Grup 
Colonial.

En tot cas, cal destacar que el re-
sultat negatiu del Grup Asentia no 
suposa un impacte en el Net Asset 
Value (NAV)(1) de la companyia, ni 
una sortida de caixa per a Colo-
nial.
(1) L’any 2010, Colonial va aprovisionar als seus 
comptes individuals el 100 % del valor de la seva 
participació al Grup Asentia (Negoci de promocions 
i sòl i Riofisa) i es va excloure del càlcul del Net As-
set Value.

TORRE MARENOSTRUM, BARCELONA
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Balanç consolidat

2012 2011

ACTIU

Fons de comerç de consolidació 120 178

En explotació 4.391 4.297

En curs, avançaments 391 321

Inversions immobiliàries 4.782 4.618

Inversions mètode de participació 287 266

Resta actius no corrents 291 854

Actius no corrents 5.480 5.916

Deutors i altres comptes per cobrar 65 59

Altres actius corrents 85 97

Actius disponibles per a la venda 1.624 1.865

Actius corrents 1.773 2.021

TOTAL ACTIU 7.253 7.937

PASSIU

Capital social 226 226

Altres reserves 1.135 1.110

Resultats de l’exercici (1.129) 15

Altres instruments de patrimoni 2 2

Diferències de canvi (1,2) (0)

Valors propis (60) (60)

Fons propis 172 1.293

Minoritaris 1.220 1.038

Patrimoni net 1.392 2.331

Emissió d’obligacions i valors similars no corrents 994 497

Deute financer no corrent 2.499 2.439

Passius per impostos diferits 226 172

Altres passius no corrents 124 188

Passius no corrents 3.843 3.296

Emissió d’obligacions i valors similars corrents 14 13

Deute financer corrent 189 457

Creditors i altres comptes per pagar 91 72

Altres passius corrents 69 61

Passius associats a actius per a la venda 1.656 1.706

Passius corrents 2.018 2.310

TOTAL PASSIU 7.253 7.937

BALANÇ CONSOLIDAT - M€
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Resultats financers 

El tipus d’interès mitjà per a 
l’exercici 2012 ha estat del 3,78 % 
(3,88 % incloent l’impacte de la 
periodificació de les despeses as-
sociades al finançament) amb un 
spread mitjà de finançament de 
190 p.b., lleugerament superior 
a la mitjana per a l’exercici 2011 
que va ser del 3,68 % (3,76 % inclo-
ent l’impacte de la periodificació 
de les despeses associades al fi-
nançament) amb un spread mitjà 
de finançament de 158 p.b.

Els ingressos financers recurrents 
corresponen principalment a divi-
dends rebuts d’FCC.

Les despeses financeres activades 
ascendeixen a 12,4 M€, correspo-
nents al finançament de tres pro-
jectes a Espanya i dos a França per 
import de 0,4 M€ i 12 M€, respec-
tivament.

Les despeses financeres no re-
currents corresponen en la seva 
totalitat al registre al compte de 
resultats de la deterioració acu-
mulada de la cartera d’FCC, com 
a conseqüència de la caiguda de 
la cotització registrada durant 
l’exercici, en aplicació d’allò pre-
vist en la Norma 39 de les IFRS.

Durant l’any 2012 s’ha proce-
dit a cancel·lar els excessos 
d’instruments derivats de tipus 
d’interès, especialment a França, 
com a conseqüència de l’emissió 
d’èxit de bons amb tipus d’interès 
fix. Aquesta cancel·lació ha supo-
sat registrar un resultat negatiu en 
variacions de valor d’instruments 
financers.

2012 2011 Var. %

Ingrés financer recurrent 3 7 -

Despesa financera recurrent (148) (145) -

Activació de financers 12 9 -

Cost financer % 3,78 % 3,68 % -

Resultat financer recurrent (excloent posada en equivalència) (133) (128) (4 %)

Despesa financera no recurrent (21) 0 -

Variacions de valor instruments financers (16) (10) -

Resultat financer (excl. posada en equivalència) (170) (138) (23 %)

RESULTAT FINANCER - Desembre acumulat - M€
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Estructura financera

MAGNITUDS DE DEUTE 
PRINCIPALS

El deute financer net a 31 de des-
embre de 2012 del Grup Colonial 
ascendeix a 3.623 M€, (3.359 M€ a 
31 de desembre de 2011), ambdues 
xifres sense incorporar el deu-
te del subgrup Asentia, en estar 
aquest grup registrat comptable-
ment sota l’epígraf Activitat Man-
tinguda per a la Venda.

El detall del deute al tancament de 
l’exercici és el següent:

Desembre 2012 Desembre 2011 Var.

ESP FR Total ESP FR Total Total

Préstec sindicat 1.714 45 1.759 1.738 240 1.978 (219)

Deute hipotecari / leasings 357 295 652 382 180 561 91

Deute subordinat  41 0 41 39 0 39 2

Deute no hipotecari i altres 8 232 240 12 335 347 (107)

Total deute brut entit. crèdit 2.120 572 2.692 2.170 755 2.925 (233)

Bons 0 1.000 1.000 0 500 500 500

Total deute brut 2.120 1.572 3.692 2.170 1.255 3.425 267

Efectiu i altres mitjans líquids equivalents (44) (25) (69) (54) (11) (66) (3)

Deute net consolidat 2.076 1.547 3.623 2.116 1.243 3.359 264

Vida mitjana dels saldos disposats (anys) 2,2 3,4 2,6 3,3 2,6 3,0 (0,4)

Vida mitjana dels saldos disponibles (anys) 2,2 3,0 2,9 3,3 3,7 3,5 (0,6)

Cost financer (%) 3,24 % 4,61 % 3,78 % 3,28 % 4,29 % 3,68 % 10 pp

DESGLOSSAMENT DEUTE FINANCER NET - Grup Colonial - M€

TORRE BARCELONA, BARCELONA
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Les principals característiques del 
deute són:

Un deute brut, de 3.692 M€, que 
recull principalment:

Un préstec sindicat de Colonial, 
de 1.714 M€, refinançat el 19 
de febrer de 2010 i subscrit per 
un conjunt d’entitats liderades 
per Calyon (sucursal a Espanya),  
Eurohypo AG (sucursal a Espanya), 
Coral Partners i The Royal Bank of 
Scotland. Aquest deute venç el 31 
de desembre de 2014 i el marge 
aplicable per a l’exercici 2012 és 
de 175 p.b.

El préstec sindicat contempla 
incentius per assolir un LTV del 
50 %. En aquest sentit preveu 
amortitzacions parcials, que en 
cas de no produir-se a partir de 
juliol de 2013 generaran uns inte-
ressos addicionals de 450 p.b. ca-
pitalitzables sobre el nominal del 
préstec, amb efectes retroactius a 
1 de gener de 2013.

El préstec té com a garantia una 
hipoteca sobre determinats actius 
immobiliaris a Espanya, la pigno-
ració de les accions d’SFL titulari-
tat de la societat dominant i sobre 
les participacions socials de la so-
cietat dependent Torre Marenos-
trum, SL.

Dos préstecs sindicats d’SFL, que 
es troben disposats per import de 
45 M€. 

a)  Un préstec sindicat de nomi-
nal 300 M€, formalitzat el 8 
d’octubre de 2009 i que venç a 
l’octubre de 2014, el banc agent 
del qual és BNP PARIBAS no 
disposat en el tancament de 
l’exercici. El marge aplicable és 
de 270 p.b.

b)  Un préstec sindicat, formalitzat 
el 17 de desembre de 2010, el 
banc agent del qual és Natixis 
Banques Populaires, per import 
de 350 M€ i que venç al desem-
bre de 2015, disposat en 45 M€. 
El marge aplicable és de 215 p.b.

Obligacions d’SFL per import de 
1.000 M€, 500 M€ emeses el 17 de 
maig de 2011 i 500 M€ el 28 de no-
vembre de 2012, i que reporten un 
cupó fix de 4,625 % i 3,50 %, paga-
dor anualment i essent el seu ven-
ciment final el 25 de maig de 2016 
i el 28 de novembre de 2017, res-
pectivament. Aquests bons consti-
tueixen obligacions no subordina-
des i sense cap preferència entre 
aquestes obligacions, i es troben 
admesos a cotització en el mercat 
regulat d’Euronext París.

Préstecs bilaterals amb garantia 
hipotecària:

a)  Colonial, juntament amb les 
seves filials patrimonials a Es-
panya, manté un total de 357 
M€ de préstecs bilaterals amb 
diverses entitats de crèdit, amb 
garantia hipotecària sobre ac-
tius patrimonials. La vida mitja-
na d’aquests préstecs és de 3,53 
anys i el diferencial mitjà de fi-
nançament ascendeix a 161 p.b.

b)  SFL manté un total de 89 M€ en 
préstecs bilaterals amb diver-
ses entitats de crèdit, amb ga-
rantia hipotecària sobre actius 
patrimonials. La vida mitjana 
d’aquests préstecs és de 1,62 
anys i el diferencial mitjà de fi-
nançament ascendeix a 125 p.b.

Préstecs bilaterals sense garantia 
hipotecària:

a)  Colonial manté per import de 
8 M€ un únic préstec sense ga-
rantia hipotecària amb una vida 
mitjana d’1,63 anys i un spread 
mitjà de finançament de 175 p.b.

b)  SFL manté un total de 283 M€ 
desglossats en set préstecs amb 
una vida mitjana de 0,94 anys i 
un spread mitjà de finançament 
de 58 p.b.
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La disponibilitat a 31 de desembre 
ascendeix a 723 M€ (comptes co-
rrents i dipòsits per 69 M€, i deu-
te no disposat per 654 M€), 89 M€ 
dels quals corresponen a Colonial, 
630 M€ a SFL i 4 M€ a la resta de 
companyies del Grup.

El detall del deute, per tipus, com-
panyia i venciment, és el següent:

ESTRUCTURA DEL DEUTE 
DISPOSAT

 10 % HIPOTECARI ESPANYA

   2 % HIPOTECARI SFL

 13 % ALTRE DEUTE

 47 % SINDICAT ESPANYA

 27 % BONS SFL

   1 % SINDICAT SFL

VENCIMENT DEL DEUTE DISPOSAT (M€)

2013 2014 2015 2016 >2016

39 1.792 47 30 212

140 155 50 530 697

 SINDICAT ESPANYA

 SINDICAT SFL

 HIPOTECARI I ALTRES

 BONS SFL

 

ESPANYA

FRANÇA

179

233

1.714

1.947

97

560

909

179 500

500

40952
45 60

RECOLETOS, 8, MADRID
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EPRA Net Asset Value (NAV)

L’EPRA Net Asset Value (EPRA 
NAV) es calcula en base als fons 
propis consolidats de la compan-
yia i ajustant determinades parti-
des seguint les recomanacions de 
l’EPRA.

L’EPRA NAV a 31 de desembre de 
2012 del Grup Colonial ascen-
deix a 460 M€, xifra que equival a  
2,03 €/acció.

2012 2011

NAV segons fons propis 172 1.293
Ajust d’impactes de consolidació d’activitats discontinuades, 
100 % aprovisionades als comptes individuals

427 0

NAV ajustat, després dels impactes d’activitats discontinuades 600 1.293

Inclou:

(i.a) Revalorització d’inversió (si aplica la NIC 40) 9 5

(i.b) Revalorització d’altres inversions no recurrents 13 13

Exclou:

(ii) Valor de mercat d’instruments financers 19 36

(iii.a) Impostos diferits 94 65

(iii.b) Crèdits fiscals registrats en balanç (157) (677)

(iii.c) Fons de comerç (120) (178)

Inclou/exclou:

Ajustos de (i) a (iii) respecte a interessos d’aliances 3 3

EPRA NAV (1) 460 559

EPRA NAV per acció 2,03 2,47

Nre. d’accions (m) – Dilució plena (preexecució de warrants) 226  226 

EPRA NET ASSET VALUE

(1) EPRA NAV - postajustos específics companyia
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Càlcul de l’EPRA NAV: Partint 
dels fons propis consolidats de 
172 M€, s’han realitzat els ajustos 
següents:

1.  Ajust d’impactes de consoli-
dació de les activitats disconti-
nuades: Colonial té aprovisio-
nat el 100 % de la participació 
a Asentia, si bé en formar part 
del perímetre del Grup Colonial, 
les pèrdues d’Asentia afloren a 
nivell comptable en els estats 
consolidats. En conseqüència, 
s’ha ajustat aquest impacte de 
consolidació a efectes del càlcul 
del NAV.

2.  Revalorització d’inversions: co-
rrespon a la plusvàlua latent (no 
comptabilitzada en balanç) de 
determinats actius registrats a 
valor contable i ascendeix a 9 M€.

3.  Revalorització d’altres inversions 
no recurrents: correspon a la 

plusvàlua latent (no comptabilit-
zada en balanç) de determinades 
inversions no recurrents, princi-
palment autocartera d’Espanya i 
França, i ascendeix a 13 M€.

4.  Ajust de MTM comptabilitzats:         
Per a la determinació de l’EPRA 
NAV s’ha ajustat el valor net 
del MTM (mark-to-market) 
dels instruments de cobertura 
(+19 M€), registrats en el balanç, 
de conformitat amb les normes 
internacionals d’informació fi-
nancera (NIIF) i seguint les reco-
manacions de l’EPRA.

5.  Ajust d’impostos diferits: ajust 
de l’import dels impostos di-
ferits associats a la revalorit-
zació dels actius immobiliaris 
(+94 M€), registrats en el balanç, 
de conformitat amb les normes 
internacionals d’informació fi-
nancera (NIIF) i seguint les reco-
manacions de l’EPRA.

6.  Ajust del crèdit fiscal registrat 
i del fons de comerç: per cal-
cular l’EPRA NAV, s’ha ajustat 
l’efecte del crèdit fiscal registrat 
(157 M€) i del fons de comerç 
(120 M€).

L’EPRA NNNAV a desembre 
de 2012 ascendeix a 491 M€ 
(2,17 euros per acció). Per al seu 
càlcul s’han ajustat en l’EPRA NAV 
les partides següents: el valor de 
mercat dels instruments finan-
cers (-19 M€), el valor de mercat 
del deute (-42 M€), els impostos 
que es reportarien amb la venda 
dels actius al seu valor de mercat 
(-65 M€), aplicant la bonificació per 
reinversió i el crèdit fiscal registrat 
en balanç (+157 M€), considerant 
el criteri d’empresa en funciona-
ment.

2012 2011

EPRA NAV 460 559

Inclou:

(i) Valor de mercat d’instruments financers (19) (36)

(ii) Valor de mercat del deute (42) (6)

(iii) Impostos diferits (65) (56)

(iv)  Crèdits fiscals registrats en balanç 157 677

EPRA NNNAV (1) 491 1.140

EPRA NNNAV per acció 2,17 5,04

(v) Fons de comerç 120 178

(vi) Crèdits fiscals no registrats en balanç 1.293 739

NNNAV incl. f. comerç i crèdits fiscals no reg. en balanç 1.904 2.056

NNNAV incl. f. comerç i crèdits fiscals no reg. en balanç per acció 8,42 9,10

Nre. d’accions (m) – Dilució plena (preexecució de warrants) 226 226

EPRA TRIPLE NET ASSET VALUE (NNNAV)

(1) EPRA NAV - postajustos específics companyia
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NNNAV incloent fons de comerç 
i crèdit fiscal no registrat en ba-
lanç: part de l’EPRA NNNAV i 
s’inclou el fons de comerç (rela-
cionat íntegrament amb el negoci 
de França) i el crèdit fiscal fora de 
balanç.

Simulació EPRA NAV en cas 
d’execució dels warrants i d’al-
tres possibles passius contin-
gents: el préstec d’Asentia i 
d’una filial de Colonial a Espanya 
estan garantits per un warrant 
convertible sota determinades 

circumstàncies en accions de Co-
lonial. S’ha simulat el NAV per 
acció, en cas d’execució dels war-
rants i d’altres possibles passius 
contingents:

La descomposició del NAV des del 
punt de vista dels principals com-
ponents de balanç es mostra a 
continuació:

2012 2011

EPRA NAV per acció (1) 1,43 2,23

EPRA NNNAV per acció(1) 1,50 4,54

NNNAV incl. f. comerç i crèdits fiscals no reg. en balanç per acció 7,13 8,20

Nre. d’accions (m) – amb execució de warrants 251  251 

SIMULACIÓ DEL NAV EN CAS D’ExECUCIÓ DELS wARRANTS I D’ALTRES POSSIBLES PASSIUS CONTINGENTS

(1) EPRA NAV i EPRA NNNAV - postajustos específics companyia

EPRA NAV COLONIAL - “BUILDING BLOCKS” (M€)

GAV GRUP
 
 

DEUTE NET 
GRUP 

MINORITARIS
 
 

WORKING 
CAPITAL I 
ALTRES

EPRA NAV MTM I IMPOS-
TOS DIFERITS

CRÈDIT FISCAL 
REGISTRAT 

 EPRA NNNAV FONS DE 
COMERÇ

 
 

CRÈDIT FISCAL 
NO REGISTRAT

NNNAV INCL. 
F. COMERÇ I 

CRED. FISCAL 
NO REG.

5.535

460 491

1.904

(3.623)

(1.220)

(233)
(126) 157 120

1.293

24,5 2,03 2,17 8,42

GAV EPRA NAV EPRA 
NNNAV

NNNAV INCL. 
F.C. I C. FISCAL 

NO REG.

€/
A

C
C

Ió
EX

C
L.

 T
R

A
N

SF
ER

 C
O

ST
S

(1) EPRA NAV  - postajustos específics companyia

La posició de working capital i al-
tres correspon en 12 M€ a la parti-
cipació en FCC i a les autocarteres 

d’SFL i Colonial, la resta es corres-
pon a actius i passius comercials.
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2012 2011

Capitalització a tancament (M€) 368 517

Preu de tancament (€/acció) 1,6 2,3

Volum mitjà diari (milions títols)) 0,10 0,42

Efectiu mitjà diari (M€) 0,1 2,0

Nre. accions (milions) 225,9 225,9

EVOLUCIÓ DE LA COTITZACIÓ – ACCIÓ DE COLONIAL

Evolució borsària

L’evolució de la cotització ha es-
tat marcada per la difícil situació 
dels mercats de capitals, sobretot 
a causa de la crisi de deute sobirà 
europeu i elevats riscos de reces-
sió a Europa i, particularment, a 
Espanya.

En particular, cal destacar 
l’augment de la prima de risc es-
panyola que va assolir màxims 
històrics al juliol de 2012, fet que 
ha provocat una forta correcció de 
la borsa espanyola i en particular 
de companyies immobiliàries.

En conseqüència, l’acció de Co-
lonial s’ha corregit significativa-
ment i cotitza actualment amb 
un elevat descompte sobre el Net 
Asset Value.

12/2011 12/2012

-29 % 
COLONIAL

22 % 
EPRA

-5 % 
IBEX 35
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Colonial forma part de l’Invest-
ment Property Databank (IPD), un 
índex de rendibilitat immobiliària 
de referència mundial.

Determinats analistes financers, 
tant nacionals com internacio-
nals, cobreixen la companyia i 
realitzen, per tant, un seguiment i 
anàlisi del valor de les accions.

Els preus objectius i recomana-
cions són els següents:

Mitjana 2012 

1,8 €/acció

Measured
Fund

RECOMANACIONS ANALISTES (€/ACCIÓ)

Banc Sabadell

UBS

Rabobank

UBS

Rabobank

Banesto

Banc Sabadell

UBS

Ahorro Corporación

Ahorro Corporación

Rabobank

Banesto

2,3

2,2

1,8

2,0

1,4

2,7

1,3

1,1

1,5

1,2

1,4

2,7

Institució Analista Data publicació Recomanació Preu objectiu

Banc Sabadell Ignacio Romero 13/01/12 Vendre 2,3

UBS Ignacio Carvajal 16/01/12 Neutral 2,2

Rabobank Martijn van den Eijnden 24/01/12 Vendre 1,8

UBS Ignacio Carvajal 14/03/12 Neutral 2,0

Rabobank Martijn van den Eijnden 04/04/12 Vendre 1,4

Banesto Marta Gómez 17/04/12 Comprar 2,7

Banc Sabadell Ignacio Romero 19/04/12 Vendre 1,3

UBS Ignacio Carvajal 22/05/12 Neutral 1,1

Ahorro Corporación Juan Moreno 22/05/12 Vendre 1,5

Ahorro Corporación Juan Moreno 09/08/12 Vendre 1,2

Rabobank Martijn van den Eijnden 25/10/12 Vendre 1,4

Banesto Marta Gómez 14/11/12 Comprar 2,7

Mitjana  2012 1,8
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Data Operació Nre. d’accions 
emeses

Nre. d’accions 
finals

Nominal per 
acció (€)

Nou capital so-
cial (milers €)

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

juny-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

gen.-10
Ampliació capital
Conversió obligacions

885.544 1.757.079.995 0,12 210.849.599

març-10
Ampliació capital
Conversió obligacions

5.655.124.837 7.412.204.832 0,12 889.464.580

juny-10 Ampliació capital 141.728.910 7.553.933.742 0,12 906.472.049

juny-10
Ampliació capital
No dineraria

15.036.501.707 22.590.435.449 0,12 2.710.852.254

ago.-10
Ampliació capital
Conversió obligacions

779.213 22.591.214.662 0,12 2.710.945.759

oct.-10
Ampliació capital
Conversió obligacions

169.963 22.591.384.625 0,12 2.710.966.155

gen.-11
Ampliació capital 
Conversió obligacions

19.879 22.591.404.504 0,12 2.710.968.540

abr.-11
Ampliació capital 
Conversió obligacions

3.206 22.591.407.710 0,12 2.710.968.925

jul.-11 Contra-split 225.914.077 5,57 1.258.341.409

jul.-11
Ampliació capital 
Conversió obligacions

1.044 225.915.121 5,57 1.258.347.224

set.-11
Modificación Valor 
nominal

225.915.121 1,00 225.915.121

oct.-11
Ampliació capital 
Conversió obligacions

2.888 225.918.009 1,00 225.918.009

gen.-12
Ampliació capital 
Conversió obligacions

374 225.918.383 1,00 225.918.383

Capital social i estructura accionarial 
de la companyia

Després de la conversió d’obliga-
cions produïda durant l’exercici 
2012, el capital social de Colonial 
és de 226 M€, dividit en 226 MM 
d’accions d’1 euro de valor nomi-
nal.

COLONIAL – EVOLUCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL

ESTRUCTURA ACCIONARIAL A 31/12/2012 (CNMV)

 20 % EUROHYPO

 20 % CREDIT AGRICOLE

 15 % CORAL PARTNERS S.A.R.L

   6 % LA CAIxA

   5 % GOLDMAN SACHS

   4 % BANCO POPULAR

 10 % FREE FLOAT

 20 % HM TREASURY
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Gestió mediambiental i sostenibilitat

Des de 2002 Colonial ha desen-
volupat i compaginat en totes les 
seves activitats una política de 
sensibilitat i responsabilitat amb 
el medi ambient i el desenvolupa-
ment sostenible.

L’any 2007, i amb l’entrada en vi-
gor del REIAL DECRET 47/2007, del 
19 de gener, sobre la certificació 
d’eficiència energètica d’edificis de 
nova construcció, Colonial deci-
deix que totes les seves noves pro-
mocions d’edificis d’oficines obtin-
dran la Certificació Energètica B. 
Fruit d’aquesta decisió, a l’octubre 
de 2009 finalitza la construcció de 
l’edifici de Recoletos, a Madrid, el 
primer edifici d’oficines de Ma-
drid que va obtenir la Qualificació 
Energètica B. Uns mesos després, a 
l’abril de 2010, els nostre complex 
d’oficines a Barcelona Illacuna va 
ser el primer edifici a Barcelona 
amb Qualificació Energètica B.

En conseqüència amb les deci-
sions adoptades, durant el 2011 

Colonial prepara un pla molt més 
ambiciós de compromís amb el 
medi ambient i amb l’eficiència 
energètica, desenvolupant el Pla 
Estratègic per a la Millora de la 
Competitivitat (PEMC).

PLA ESTRATÈGIC PER A LA MI-
LLORA DE LA COMPETITIVITAT

OBJECTIUS

El desenvolupament del PEMC té 
com a objectius principals:

•  Aconseguir un estalvi significa-
tiu a curt termini en el consum 
d’aigua, gas i electricitat.

•  Posicionar a Colonial com a em-
presa compromesa i respectuosa 
amb el medi ambient.

•  Desenvolupar un pla de control, 
seguiment i millora de les actua-
cions posades en marxa per la 
companyia en temes energètics 
i mediambientals.

COLONIAL GREEN COMITÉ

La responsabilitat de l’execució 
d’aquest pla recau sobre el creat 
COLONIAL GREEN COMITÉ en 
què participen les àrees de Negoci, 
Projectes i Manteniment i Gestió 
d’instal·lacions.

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

Per poder assolir els objectius enu-
merats abans, COLONIAL GREEN 
COMITÉ ha posat en marxa un pla 
director d’actuacions que s’estén 
durant el període 2012-2016 i 
en què es preveu actuar sobre 
dos àmbits específics: consums 
d’energia i aigua per un costat, 
i medi ambient per un altre. La 
resta d’actuacions s’engloben a 
l’apartat Altres aspectes.

2012 2013 2014 2015 2016
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

ENERGIA I AIGUA
Auditories internes
Auditories externes
Implantació ISO 50.001
Autom. sistema de control de consums
Certificació energètica
MEDI AMBIENT
Certificació ISO 14.001
Reducció de gasos efecte hivernacle
Gestió i reciclatge de residus
Gestió i reciclatge d’asbestos
Certificació LEED
ALTRES ASPECTES
RSC
Petjada de carboni
Qualitat ambiental
Índex sectorial
Innovació
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ENERGIA I AIGUA

Aconseguir un estalvi significatiu a 
curt termini en el consum d’aigua, 
gas i electricitat mitjançant les ac-
cions següents:

•  Auditories internes. Amb mit-
jans propis, certificar que el fun-
cionament dels edificis i els con-
sums són els establerts.

•  Auditories externes. Amb la 
col·laboració d’enginyeries espe-
cialitzades, realitzar auditories 
energètiques en què s’analitzi 
en profunditat el funcionament i 
les instal·lacions dels edificis a fi 
de proposar millores i que garan-
teixin un període de retorn de la 
inversió inferior als 5 anys.

•  Certificat ISO 50.001. Mitjançant 
la implantació d’aquest segell de 
qualitat, establir procediments 
ordenats i normalitzats de se-
guiment i control de les mesures 
adoptades.

•  Modernització i automatització 
del sistema de control de con-
sums. Augmentar i modernit-
zar els procediments actuals de 
gestió de consums per obtenir 
en temps real dades més fiables 
sobre les quals es puguin analit-
zar els estalvis produïts per les 
mesures adoptades.

•  Certificació energètica. Procurar 
obtenir la màxima certificació 
energètica tant en edificis exis-
tents com en noves promocions.

MEDI AMBIENT

•   Certificat ISO 14.001. Amb la 
implantació d’aquest sistema de 
gestió ambiental es pretén sis-
tematitzar de manera senzilla 
els aspectes ambientals que es 
generen en l’activitat de lloguer 
d’edificis d’oficines, a més de 
promoure la protecció ambien-
tal i la prevenció de la contami-
nació.

•  Reducció de gasos d’efecte 
d’hivernacle. Eliminar el gas 
refrigerant R22 de totes les 
instal·lacions de climatització 
dels edificis de Colonial.

•  Gestió i reciclatge de residus. En 
l’activitat de lloguers destinats a 
ús d’oficines pròpia de Colonial; 
únicament es generen residus 
durant els treballs de construc-
ció, reforma i manteniment. Es-
tablir a totes les obres de cons-
trucció promogudes per Colonial 
així com als treballs de reforma, 
rehabilitació i manteniment dels 
edificis sistemes de separació de 
residus i control d’abocador.

•  Gestió i reciclatge d’asbestos. 
D’acord amb la normativa ac-
tual, preveure una retirada total 
de qualsevol element existent 
als edificis sospitós de contenir 
asbestos, així com el seu tras-
llat controlat a abocadors au-
toritzats. El pla per a la retira-
da d’aquest tipus de material 
en aquells edificis, o plantes 
de l’edifici afectades es durà a 
terme en funció de la disponi-
bilitat de les diferents superfí-
cies segons vagin alliberant-se 
d’inquilins.

•  Certificació LEED. Tots els edificis 
de nova promoció o grans reha-
bilitacions d’edificis de Colonial 
disposaran com a mínim d’una 
certificació nivell LEED SILVER 
dins el sistema de certificació 
d’edificis sostenibles, desenvo-
lupat pel Consell de la Construc-
ció Verda dels Estats Units (US 
Green Building Council).

ALTRES ASPECTES

•   Responsabilitat social corpora-
tiva. Actualitzar i modernitzar 
el document de RSC amb inclu-
sió dels temes referents a estalvi 
energètic i medi ambient. 

•  Petjada de carboni. Mesurar i 
avaluar les emissions dels edifi-
cis de Colonial.

•  Qualitat mediambiental. Con-
trolar i supervisar la qualitat 
ambiental dins els edificis.

•   Índex sectorial. Incloure a Co-
lonial, com a empresa compro-
mesa i respectuosa amb el medi 
ambient, en els diferents índexs 
internacionals en què participen 
les principals companyies del 
sector.

•   Innovació. Promoure, patrocinar 
i dur a terme mesures i polítiques 
energètiques i mediambientals 
innovadores i diferenciadores 
respecte a la resta de compan-
yies del sector.
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Actuacions l’any 2012

Detall de les accions més significatives realitzades du-
rant el 2012 d’acord amb el Pla director establert:

ENERGIA I AIGUA

•  Auditories internes
Abast. -Edificis significatius multi tenant
Aspectes analitzats:
Instal·lació força
Instal·lació d’il·luminació
Instal·lació de climatització
Sistema de gestió

 

Concepte Previst Realitzat  %

Auditories internes 14 14 100

•  Auditories externes
Abast. -Edificis significatius multi tenant
 

Concepte Previst Realitzat  %

Auditories externes 7 10 142,9

•  Certificat ISO 50.001
Abast. -Seu corporativa edifici Diagonal 530
Resultat. -Obtenció de la certificació al desembre de 
2012

•   Modernització i automatització del control de con-
sums

Abast. -Edificis significatius multi tenant

Concepte Previst Realitzat  %

Automatització con-
trol de consums

28 28 100

MEDI AMBIENT

•  Reducció de gasos efecte hivernacle
Abast. -Tots els edificis amb gas refrigerant R22
 

Concepte Previst Realitzat  %

Reducció gasos R22 1 1 100

•  Gestió i reciclatge de residus
Abast. -Tots els residus generats en obres i en mante-
niment

Residus generats en manteniment

Concepte Total U

Olis 1.066 kg

Fluorescents 1.968 kg

Gasos refrigeració 615 kg

Filtres 1.025 kg

Residus generats en obres

Concepte Total U

Petris 1.703,29 T

Plàstics 0,065 T

Vidres 0,515 T

Fustes 36,06 T

Fluorescents 0,262 T

Res. perillosos 3,8 T

Ferro i acers 47,29 T

Olis 0,5 T

Gasos 0,26 T

•  Gestió i reciclatge d’asbestos 
Durant el 2012 no s’ha intervingut en locals amb as-
bestos

•  Certificació LEED 
S’han obtingut les qualificacions prèvies següents a 
l’espera de la finalització de les obres

Concepte Edifici Qualificació

Certificació prèvia LEED Castellana, 43 SILVER

Certificació prèvia LEED Trav. de Gràcia SILVER

Certificació prèvia LEED Amigó SILVER

ALTRES ASPECTES

•  Qualitat mediambiental 
S’han realitzat dos tipus d’anàlisis:
Anàlisi ambiental. -Qualitat de l’aire produït pels siste-
mes de climatització que consta de paràmetres físics 
i bacteriològics
Qualitat d’aigua sanitària. -Anàlisis bacteriològics i es-
pecialment de detecció de legionel·la

Concepte Nre. edificis 
analitzats

Nre. anàlisis 
realitzats

Anàlisi ambiental 26 72
Qualitat aigua sanitària 26 33
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Quadre de comandament mediambiental

Aquesta taula detalla els assoli-
ments de Colonial amb relació als 
objectius de l’any passat, els nous 
per al 2013 i els previstos per als 
propers anys.

Objectiu Assoliments Abast Data 
límit On som?

Aconseguir un major 
rendiment energètic que el 
requerit per la normativa per 
a nous edificis.

Nou edifici d’oficines de 40.000 m2 construït amb una 
qualificació energètica classe B.
Tots els projectes de grans reformes s’estan estudiant 
tenint en compte aspectes de sostenibilitat i rendiment 
energètic. (mínima qualificació energètica B i certificació 
LEED només per a nous projectes).

Cartera 
en 

general
2016

Qualificació 
energètica B: 

12,37 %

Certificació 
LEED: 

En curs
Mesura i perfeccionament 
del reporting del consum 
d’energia.

Implementació d’un sistema web server que monitora i 
mesura en temps real la utilització de la climatització, 
ventilació i altres instal·lacions.

Cartera 
en 

general
2013 90 %

Millora del rendiment ener-
gètic als edificis existents.

La implementació de mesures per a la reducció del 
consum energètic: sistema de control d’il·luminació, 
noves tecnologies en il·luminació, variadors de velocitat, 
millora en la seqüència d’operació de frigorífiques. 

Cartera 
en 

general
2016 25 %

Certificació LEED.

En grans reformes i projectes de nova construcció, Colo-
nial planteja la certificació LEED. Els projectes estudiats 
el 2011 s’han començat el 2012 i 2013. Per a edificis 
existents, Colonial està estudiant la possibilitat d’obtenir 
la Certificació LEED silver a Castellana, 43 (Madrid) i or a 
Travessera de Gràcia, 11 (Barcelona).

Cartera 
en 

general
En curs 10 %

Certificació energètica B. En grans reformes i projectes de construcció, Colonial 
planteja obtenir una certificació energètica B.

Cartera 
en 

general
En curs 10 %

Obtenció de la certificació del 
Sistema de Gestió Energètica 
segons ISO 50001:2012.

La certificació d’un Sistema de Gestió Energètica segons 
la norma ISO 50001:2012 a la seu de Barcelona.
Colonial ha planificat la implementació del Sistema de 
Gestió Energètica en la totalitat de la cartera.

Cartera 
en 

general
2016 5 %

Obtenció de la certifica-
ció del Sistema de Gestió 
Mediambiental segons ISO 
14001:2004.

Colonial ha planificat obtenir la certificació d’un 
Sistema de Gestió Mediambiental segons la norma ISO 
14001:2004 per a les seus de Barcelona i Madrid, i seguir 
amb la implementació del Sistema en la totalitat de la 
cartera.

Cartera 
en 

general
2016 0 %

Colonial ha posat en marxa 
un pla de substitució dels 
equips de climatització que 
utilitzen CFC que destrueix la 
capa d’ozó.

Colonial té planificat des del 2011 la substitució dels 
equips de climatització que utilitzen el refrigerant R22.

Cartera 
en 

general
2014 20 %

Ús d’energia “verda”.

Colonial està molt compromesa en utilitzar energia “ver-
da”: Per a grans rehabilitacions i projectes de construc-
ció, Colonial planteja la instal·lació de plaques solars 
tèrmiques i fotovoltaiques.
Colonial valora a les empreses subministradores 
d’electricitat que asseguren que el seu subministrament 
és d’origen “verd”.

Cartera 
en 

general
En curs -

Introducció a l’informe de 
Global Reporting Initiative 
(GRI).

A fi de ser coherents amb l’informe financer, les “EPRA 
best practices” estan monitorades per a l’informe de la 
part del desenvolupament sostenible.
Les best practices van ser especificades per EPRA l’any 
2011 i inclouen indicadors de rendiment comuns a GRI.

Cartera 
en 

general
En curs -

GESTIÓ D’IMMOBLES
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Una cartera patrimonialista de qualitat

SUPERFÍCIE EN EXPLOTACIÓ PROJECTES EN CURS

Edificis oficines Centres  
comercials

Parcs empresa-
rials i logístics Altres Total cartera 

llogable Edificis oficines Centres comercials Altres Total cartera

 París  249.713 23 %  32.343 3 %  -  -  31.582 3 %  313.638 28 %  121.296 11 %  4.932 0 %  6.431 1 %  446.297 41 %

 Barcelona  276.524 25 %  5.559 1 %  3.905 0 %  -  -  285.987 26 %  49.152 4 %  53 0 %  -  -  335.192 30 %

 Madrid  283.117 26 %  6.804 1 %  -  -  8.073 1 %  297.994 27 %  9.016 1 %  -  -  -  -  307.010 28 %
 Resta 
d’Espanya  350 0 %  866 0 %  -  -  -  -  1.216 0 %  -  -  -  -  11.519 1 %  12.735 1 %

 TOTAL 809.703 74 %  45.572 4 %  3.905 0 %  39.655 4 % 898.834 82 %  179.464 16 %  4.985 0 %  17.950 2 %  1.101.234 100 %

SUPERFÍCIE EN EXPLOTACIÓ PROJECTES EN CURS

Edificis oficines Centres  
comercials

Parcs empresa-
rials i logístics Altres Total cartera 

llogable Edificis oficines Centres comercials Altres Total cartera

 París  2.704 52 %  537 10 %  -  -  -  -  3.240 62 %  642 12 %  -  -  -  -  3.882 74 %

 Barcelona  550 10 %  29 1 %  -  -  -  -  579 11 %  32 1 %  -  -  -  -  612 12 %

 Madrid  684 13 %  0 0 %  -  -  21 0 %  705 13 %  34 1 %  -  -  -  -  739 14 %

 Resta 
d’Espanya  -  -  1 0 %  -  -  10 0 %  11 0 %  -  -  -  -  -  -  11 0 %

TOTAL NEGOCI  3.938 75 %  567 11 %  -  -  31 1 %  4.536 87 %  708 13 %  -  -  -  -  5.244 100 %

Participació 
 SIIC de París  292 

TOTAL NEGOCI 
incloent  
SIIC de París 

 5.535 

CARTERA DE LLOGUER – CLASSIFICACIÓ PER SUPERFÍCIE (M2) - 2012

CARTERA DE LLOGUER 

CARTERA DE LLOGUER – CLASSIFICACIÓ PER VALOR DE MERCAT (MILIONS €) - 2012

5.535 M€                      
TOTAL VALOR

ACTIUS

1.101.234 
M2          

SUPERFÍCIE 
TOTAL
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SUPERFÍCIE EN EXPLOTACIÓ PROJECTES EN CURS

Edificis oficines Centres  
comercials

Parcs empresa-
rials i logístics Altres Total cartera 

llogable Edificis oficines Centres comercials Altres Total cartera

 París  249.713 23 %  32.343 3 %  -  -  31.582 3 %  313.638 28 %  121.296 11 %  4.932 0 %  6.431 1 %  446.297 41 %

 Barcelona  276.524 25 %  5.559 1 %  3.905 0 %  -  -  285.987 26 %  49.152 4 %  53 0 %  -  -  335.192 30 %

 Madrid  283.117 26 %  6.804 1 %  -  -  8.073 1 %  297.994 27 %  9.016 1 %  -  -  -  -  307.010 28 %
 Resta 
d’Espanya  350 0 %  866 0 %  -  -  -  -  1.216 0 %  -  -  -  -  11.519 1 %  12.735 1 %

 TOTAL 809.703 74 %  45.572 4 %  3.905 0 %  39.655 4 % 898.834 82 %  179.464 16 %  4.985 0 %  17.950 2 %  1.101.234 100 %

SUPERFÍCIE EN EXPLOTACIÓ PROJECTES EN CURS

Edificis oficines Centres  
comercials

Parcs empresa-
rials i logístics Altres Total cartera 

llogable Edificis oficines Centres comercials Altres Total cartera

 París  2.704 52 %  537 10 %  -  -  -  -  3.240 62 %  642 12 %  -  -  -  -  3.882 74 %

 Barcelona  550 10 %  29 1 %  -  -  -  -  579 11 %  32 1 %  -  -  -  -  612 12 %

 Madrid  684 13 %  0 0 %  -  -  21 0 %  705 13 %  34 1 %  -  -  -  -  739 14 %

 Resta 
d’Espanya  -  -  1 0 %  -  -  10 0 %  11 0 %  -  -  -  -  -  -  11 0 %

TOTAL NEGOCI  3.938 75 %  567 11 %  -  -  31 1 %  4.536 87 %  708 13 %  -  -  -  -  5.244 100 %

Participació 
 SIIC de París  292 

TOTAL NEGOCI 
incloent  
SIIC de París 

 5.535 

82 %                      
SUPERFÍCIE 
LLOGABLE

90 %                      
SUPERFÍCIE 

EDIFICIS 
D’OFICINES

84 %                      
OCUPACIÓ  

TOTAL 
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Localització dels actius 
d’oficines principals
Barcelona  

Complex d’oficines 
Sant Joan Despí

Complex d’oficines 
Sant Cugat Nord

Torre Barcelona

Torre Marenostrum

Ausiàs Marc, 148
Complex d’oficines 

Illacuna

Complex d’oficines 
Parc Central

Pg. del Til·lers, 2-6

Av. Diagonal, 682

Av. Diagonal, 609-615 Av. Diagonal, 530-532

Via Augusta, 21-23

Berlín, 38-48 
Numància, 46

Trav. de Gràcia, 11
Amigó, 11-17

BARCELONA

Diagonal, 409

Diagonal-Glòries
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Anàlisi de la cartera de lloguer
Barcelona  

Superfície sobre rasant Superfí-
cie sobre 

rasant

Superfí-
cie sota 

rasant
Superfí-
cie totalOficines Retail Resid. Logíst. Hotel

AV. DIAGONAL, 409 4.531 0 0 0 0 4.531 0 4.531

AV. DIAGONAL, 530 11.781 0 0 0 0 11.781 1.689 13.470
AV. DIAGONAL, 609-615 
(DAU) 21.872 0 0 0 0 21.872 18.989 40.861

AV. DIAGONAL, 682 8.622 0 0 0 0 8.622 600 9.222

PEDRALBES CENTRE 0 5.410 0 0 0 5.410 1.355 6.765

AUSIÀS MARC / LEPANT 6.430 0 0 0 0 6.430 1.521 7.951
BERLÍN, 38-48/ 
NUMÀNCIA, 46 12.446 0 0 0 0 12.446 1.704 14.150

GLÒRIES - DIAGONAL 11.672 0 0 0 0 11.672 536 12.208

ILLACUNA 20.451 0 0 0 0 20.451 13.620 34.071

TILOS 5.143 0 0 0 0 5.143 3.081 8.224

VIA AUGUSTA, 21-23 4.838 0 0 0 0 4.838 0 4.838

TORRE BCN 9.835 0 0 0 0 9.835 3.398 13.233

TORRE DEL GAS (1) 22.750 0 0 0 0 22.750 19.370 42.120

SANT CUGAT NORD 27.904 0 0 0 0 27.904 21.061 48.965

SAMONTA, 21 11.464 0 0 0 0 11.464 9.846 21.309

SAMONTA, 19 0 0 0 3.905 0 3.905 0 3.905

EDIFICIS SINGULARS 179.739 5.410 0 3.905 0 189.054 96.770 285.824

RESTA LOCALS 148 148 15 163

CARTERA EN EXPLOTACIÓ 179.739 5.559 3.905 0 189.202 96.785 285.987

PARC CENTRAL 14.737 0 0 0 0 14.737 14.737 29.474

TRAVESSERA DE GRÀCIA, 11 4.440 0 0 0 0 4.440 1.517 5.957

AMIGó 3.762 0 0 0 0 3.762 1.403 5.165
BERLÍN, 38-48/ 
NUMÀNCIA, 46 371 0 0 0 0 371 0 371

AV. DIAGONAL, 609-615 
(DAU) 124 0 0 0 0 124 0 124

PEDRALBES CENTRE 0 53 0 0 0 53 0 53

SAMONTA, 21 5.404 0 0 0 0 5.404 2.655 8.060

PROJECTES I 
REHABILITACIONS 28.839 53 0 0 0 28.892 20.313 49.205

TOTAL BARCELONA 208.578 5.612 0 3.905 0 218.094 117.098 335.192

CARTERA DE LLOGUER BARCELONA
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Detall dels actius principals
Barcelona  

DIAGONAL, 609-615 – EL DAU

Aquest conjunt urbà format per 
dos edificis d’oficines, un centre 
comercial i un ampli aparcament 
està situat en un dels pols princi-
pals d’activitat terciària i comer-
cial que estructuren la Barcelona 
moderna sorgida amb la prolon-
gació cap a l’oest de l’avinguda 
Diagonal, autèntica columna 
vertebral de la ciutat. Els volums 
cúbics de les oficines, amb la seva 
forma sòbria i rotunda, consti-
tueixen el tret visual més des-
tacat d’aquest edifici, fins al punt 
que, popularment, se’l coneix 
com a “el dau”. La posició dels di-
versos cossos i el caràcter porti-
cat de les plantes baixes crea, al 
voltant de l’edifici, un espai pú-
blic viu i agradable, apte per a les 
trobades i tot tipus de relacions 
socials. El sistema d’organització 
espacial i recorreguts està conce-
but segons una principis simples 
i clars. El resultat és una planta 
molt versàtil i amb una gran ca-
pacitat d’adaptació a diversos 
usos i disposicions. Tot està pen-
sat per afavorir la creació d’un es-
pai de treball còmode i agradable.

Superfície total: 40.985 m2

DIAGONAL, 409

Edifici d’oficines situat a la con-
fluència de l’av. Diagonal amb els 
carrers de Balmes i París. L’edifici 
consta de vuit plantes i tots els 
locals tenen contacte directe 
amb l’exterior i unes condicions 
d’il·luminació natural òptimes. 
La façana és fidel a l’arquitectura 
dels mestres d’obres que tan pro-
fundament han marcat la imat-
ge de l’Eixample barceloní, amb 
les seves obertures verticals dis-
posades amb un ritme regular i 
una sèrie d’elements decoratius 
senzills i elegants que es repe-
teixen amb petites variacions. El 
caràcter tradicional d’aquesta 
arquitectura no exclou, per tant, 
un component modern lligat a les 
nocions de regularitat, repetició 
i austeritat decorativa que li són 
consubstancials. Això fa d’aquest 
edifici un espai adequat per dis-
posar de llocs de treball que facin 
compatible el prestigi d’allò antic 
amb la comoditat d’allò actual.

Superfície total: 4.531 m2

DIAGONAL, 682

Aquesta vistosa torre d’oficines de 
13 plantes d’altura és el resultat 
de la renovació integral d’un edi-
fici preexistent, del qual se n’ha 
conservat tan sols l’estructura. 
L’operació duta a terme, que ha 
permès dotar l’edifici dels equipa-
ments i prestacions més actuals, 
ha suposat també un canvi radi-
cal en la seva imatge externa i in-
terna. El volum, de línies sòbries 
i elegants, presenta unes façanes 
en forma de mur-cortina de gran 
transparència i riquesa cromàtica 
en què predominen els tons ver-
dosos i acerats. L’entorn enjardi-
nat i les zones obertes del voltant 
fan que la silueta de l’edifici es 
percebi des de lluny i que tingui 
una àmplia perspectiva. El trac-
tament genèric utilitzat en tres 
de les façanes s’altera en la que 
s’obre a l’avinguda Diagonal, in-
corporant un motiu format per 
una successió de plans inclinats 
de vidre, que orienten l’edifici i 
accentuen la relació que la torre 
estableix amb la gran artèria ur-
bana.

Superfície total: 9.222 m2
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DIAGONAL, 530

Elegant edifici d’oficines que ocu-
pa una posició privilegiada en el 
tram central de l’avinguda Diago-
nal, en un punt de gran concen-
tració de les activitats financeres 
i comercials. Destaca per la bri-
llant concepció de la seva façana, 
la capa més externa de la qual 
està formada per un sistema de 
làmines verticals orientables de 
vidre fumat que funcionen com 
una persiana para-sol però man-
tenint l’efecte de transparència. 
L’orientació variable de les làmi-
nes de vidre introdueix un gran 
dinamisme i una sorprenent viva-
citat i riquesa de matisos. La plan-
ta baixa, protegida per una potent 
marquesina contínua, permet 
la ubicació de locals comercials 
molt qualificats. L’edifici, de nou 
plantes d’altura, s’ha disposat de 
manera que tots els locals tenen 
molta llum natural. El caràcter 
modular del sistema constructiu 
facilita l’adaptabilitat de la distri-
bució i la varietat en la dimensió 
dels locals. Els acabats interiors, 
de primera qualitat, reforcen la 
impressió de riquesa sense osten-
tació que ofereix l’edifici en el seu 
conjunt.  

Superfície total: 13.472 m2

TORRE MARENOSTRUM

Torre Marenostrum és un dels 
edificis més singulars i rellevants 
que hi ha a la ciutat. Es tracta 
d’un edifici d’oficines de gran es-
pectacularitat, tant per la seva 
ubicació, al front marítim de la 
ciutat, com per la seva concepció 
de sinuosa i moderna arquitectu-
ra, inspirada en una forma rocosa 
vidrada batuda pel vent i l’aigua 
al peu del Mediterrani. Això el 
converteix en un clar referent 
en la silueta urbana barcelonina. 
La torre, de 100 metres d’altura, 
consta de dos edificis indepen-
dents amb plantes diàfanes total-
ment exteriors, dotades d’acabats 
i instal·lacions d’una qualitat 
excel·lent.

Superfície total: 42.120 m2

PG. TIL·LERS, 2-6

Aquest edifici situat a Pedralbes, 
un dels barris més elegants de 
la ciutat, combina els grans en-
vidrats amb la iconografia clas-
sicista encarnada per pilastres, 
cornises i timpans. D’això en re-
sulta una construcció espectacu-
lar i vistosa que afegeix a la idea 
de funcionalitat pròpia d’una 
moderna seu corporativa, el pres-
tigi d’allò simbòlic, representat 
en aquest cas pels fragments 
d’arquitectura clàssica que singu-
laritzen les seves façanes. A més, 
els amplis espais enjardinats que 
envolten l’edificació potencien 
aquests factors i li aporten un alt 
nivell de qualitat ambiental.

Superfície total: 8.224 m2
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Localització dels actius 
d’oficines principals
Madrid

 PRIME CENTRAL BUSINESS DISTRICT

 BUSINESS DISTRICT

Alfonso XII, 62

Alcalá, 30-32

P. Recoletos, 37-41

P. Castellana, 43

Miguel Ángel, 11

José Abascal, 56

Capitán Haya, 53

Centro Norte

Torres Ágora-M-30

Ramírez de Arellano, 37 Martínez Villergas, 49

Ortega y Gasset, 100 Francisco Silvela, 42

P. Castellana, 52

López de Hoyos, 35
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Anàlisi de la cartera de lloguer
Madrid i la resta d’Espanya

Superfície sobre rasant Superfí-
cie sobre 

rasant

Superfí-
cie sota 

rasant
Superfí-
cie totalOficines Retail Resid. Logíst. Hotel

P. CASTELLANA, 52 7.523 0 0 0 0 7.523 588 8.111

RECOLETOS, 37 17.202 0 0 0 0 17.202 5.340 22.542

MIGUEL ÁNGEL, 11 6.300 0 0 0 0 6.300 3.049 9.349

JOSÉ ABASCAL, 56 12.349 0 0 0 0 12.349 6.425 18.774

ALCALÁ, 30-32 9.088 0 0 0 0 9.088 1.700 10.788

ALFONSO XII, 62 13.135 0 0 0 0 13.135 2.287 15.422

FRANCISCO SILVELA, 42 5.725 0 0 0 0 5.725 3.654 9.379

ORTEGA Y GASSET, 100 7.792 0 0 0 0 7.792 2.563 10.355

CAPITÁN HAYA 16.015 0 0 0 0 16.015 9.668 25.683

SERRANO GALVACHE 30.650 0 0 0 0 30.650 15.689 46.339

LóPEZ DE HOYOS, 35 7.140 0 0 0 0 7.140 4.105 11.245

CENTRO NORTE 5.248 1.794 0 0 8.073 15.115 39.537 54.652

RAMÍREZ DE ARELLANO, 37 5.988 0 0 0 0 5.988 4.923 10.911

EDIFICIS SINGULARS 168.289 1.794 0 0 8.073 178.155 113.441 291.596

MADRID 5.010 5.010 1.387 6.397

RESTA D’ESPANYA 866 866 350 1.216

CARTERA EN EXPLOTACIÓ 168.289 7.670 0 0 8.073 184.032 115.178 299.210

HOTEL MARINA DE LA 
TORRE 0 0 0 0 11.519 11.519 0 11.519

CENTRO NORTE 576 0 0 0 0 576 0 576

CASTELLANA, 43 5.999 0 0 0 0 5.999 2.441 8.440

PROJECTES I 
REHABILITACIONS 6.575 11.519 18.094 2.441 20.535

TOTAL MADRID I 
RESTA D’ESPANYA 174.864 7.670 0 0 19.592 202.126 117.619 319.745

CARTERA DE LLOGUER MADRID I RESTA D’ESPANYA
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Detall dels actius principals
Madrid  

MARTÍNEz VILLERGAS, 49 
MV49 BUSINESS PARk

Ubicat al carrer de Martínez Vi-
llergas de Madrid, al costat de la 
confluència de l’M-30 i l’avinguda 
d’América.

La seva privilegiada situació, 
exempt i envoltat de zones enjar-
dinades, la seva majestuosa com-
posició arquitectònica així com 
les seves imponents façanes dis-
posades a 4 vents el converteixen 
en un autèntic referent arquitec-
tònic a l’entrada a Madrid per Av. 
América. Als encontorns, hi tro-
bem empreses multinacionals de 
primer nivell, que s’han vist atre-
tes pels seus ràpids i còmodes ac-
cessos i l’alt grau de consolidació 
de la zona.

Aquest singular edifici d’oficines 
consta de 13 plantes sobre rasant 
i quatre plantes més sota rasant, 
amb una superfície total aproxi-
mada de 24.400 metres quadrats i 
439 places d’aparcament.

RECOLETOS, 37

Aquest immoble, amb més de 
17.000 m2 d’oficines, distribuïdes 
en plantes de fins a 1.910 m2, està 
situat en un dels punts neuràlgics 
de Madrid. És un emplaçament 
únic caracteritzat per la seva gran 
activitat econòmica i per la proli-
feració d’edificis de caràcter molt 
singular destinats a oficines de 
representació d’empreses multi-
nacionals, hotels de quatre i cinc 
estrelles i habitatges d’alt nivell. 
L’exquisida rehabilitació inte-
gral que s’ha efectuat en aquest 
edifici l’ha convertit en un refe-
rent arquitectònic dins de l’eix 
Recoletos-Prado, així com en un 
lloc privilegiat per posar-hi ofici-
nes de la qualitat més alta. Una 
planta baixa comercial i 175 pla-
ces d’aparcament completen un 
edifici excepcional en un entorn 
únic.

Superfície total: 22.542 m2

MIGUEL ÁNGEL, 11

Edifici ubicat al districte de nego-
cis de Madrid, a pocs metres del 
passeig de la Castellana. Aquest 
singular edifici d’oficines de set 
plantes ocupa un lloc privile-
giat a la confluència del carrer 
de Miguel Ángel amb el passeig 
del General Martínez Campos. 
A les seves excel·lents comuni-
cacions cal afegir uns espais per 
a oficines totalment exteriors i 
diàfans, distribuïts al llarg d’una 
imponent façana de vidre do-
ble al voltant d’un nucli central 
amb tres ascensors, que perme-
ten superfícies de fins a 795 m2 
per planta. Disposa d’una planta 
baixa comercial dividida en tres 
locals, cadascun dels quals té un 
accés independent des del carrer. 
A les plantes sota rasant trobem 
la 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 l’M-30 amb l’av. 
d’América, en un entorn del tot 
consolidat, a pocs minuts tant 
de l’aeroport com del centre de 
la ciutat. Per la seva configuració, 
disseny arquitectònic i estratègi-
ca ubicació es tracta, sens dubte, 
d’un referent en el paisatge urbà 
de Madrid. L’edifici ofereix espais 
totalment diàfans, funcionals, 
totalment exteriors, que respon-
dran plenament a les necessitats 
de qualsevol empresa, gràcies a 
les millors instal·lacions i serveis. 
Per la seva configuració i ubicació 
podríem considerar-lo com a un 
edifici idoni per a una seu corpo-
rativa. Té aparcament propi.

Superfície total: 10.911 m2

TORRES ÁGORA – M-30

Torres Ágora no només uneix dos 
cossos diferents en un savi exem-
ple de perícia arquitectònica, sinó 
que a més ho fa amb conceptes 
molt estudiats i aparentment an-
tagònics: la complexitat i la senzi-
llesa, la transparència i l’opacitat, 
la bellesa i la funcionalitat, que 
defineixen i donen a aquest immo-
ble 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 innova-
dor del conjunt. Les torres consten 
de catorze plantes d’oficines i dis-
posen de molt llum natural i una 
vista magnífica sobre la ciutat. La 
ubicació, al costat de l’M-30, prop 
d’Arturo Soria, una de les zones 
més dinàmiques de Madrid, li 
proporciona unes comunicacions 
excel·lents amb tota la ciutat i 
l’aeroport de Barajas. Té un apar-
cament propi de gran capacitat. Es 
tracta, sens dubte, d’una mostra 
brillant de bona arquitectura i un 
referent a tenir en compte per part 
de qualsevol empresa que vulgui 
disposar d’unes instal·lacions de 
primer nivell. 

Superfície total: 46.339 m2

CAPITÁN HAyA, 53

Capitán Haya és un carrer que 
surt del Palau de Congressos, puja 
paral·lela al passeig de la Caste-
llana i acaba prop de la plaça de 
Castilla. És en aquest entorn, a la 
part més alta, on s’erigeix aquest 
notable edifici de deu plantes ca-
racteritzat per un disseny elegant, 
amb una estructura rectangular 
sense ostentacions i una concep-
ció aparentment senzilla. L’edifici 
respira confort i una atmosfera 
d’equilibri i distinció summa-
ment agradable que se sent a to-
tes les parts que el conformen.

L’amplitud de les seves plantes, 
totalment exteriors, li confereix 
unes qualitats òptimes per a 
qualsevol empresa que reque-
reixi un espai de treball diferent 
dels habituals. Disposa d’unes 
infraestructures i comunicacions 
excel·lents.

Superfície total: 25.683 m2
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Localització dels actius 
d’oficines principals
París

Rives de Seine

Centre d’Affaires 
Le Louvre

Le Vaisseau 
(2 allé des Moulineaux)

Hanovre, 6

247 Rue Saint 
Honoré

Ilot Richelieu

Edouard VIIWagram, 131

Washington Plaza

Charles de Gaulle, 176
(Neuilly)

Cézanne Saint-
Honoré

103 Grenelle 
(Telegraphe)

Haussmann, 104-110

Galerie des Champs-
Elysées

Champs-Elysées, 90Champs-Elysées, 92

Prony-Wagram
(108-112 Av. de Wagram)

Quai Le Gallo, 46_ 
in / out

Iena, 96
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Anàlisi de la cartera de lloguer
París  

Superfície sobre rasant Superfí-
cie sobre 

rasant

Superfí-
cie sota 

rasant
Superfí-
cie totalOficines Retail Resid. Logíst. Hotel

CALL-LDA 22.955 1.784 0 0 2.134 26.873 5.731 32.604

EDOUARD, VII 20.908 15.997 4.509 0 4.502 45.916 9.933 55.850

247 ST HONORÉ 0 1.332 0 0 14.644 15.976 0 15.976

ILOT RICHELIEU 0 0 0 0 0 0 0 0

C. ELYSÉES, 8288 0 4.539 0 0 0 4.539 3.721 8.259

C. ELYSÉES, 90 2.569 981 0 0 0 3.550 0 3.550

CEZANNE SAINT HONORÉ 24.181 1.849 231 0 0 26.262 3.369 29.631

PRONY-WAGRAM 7.100 0 0 0 449 7.549 3.119 10.668

SAINT AUGUSTIN 0 0 0 0 0 0 163 163

IENA 7.505 0 0 0 0 7.505 4.695 12.201

108-112 WAGRAM 4.470 892 0 0 0 5.362 546 5.908

WASHINGTON PLAZA 36.050 460 0 0 2.241 38.751 13.272 52.022

HAUSS., 104-110 11.683 791 0 0 0 12.474 2.650 15.124

NEUILLY 5.749 389 0 0 0 6.138 2.739 8.876

QUAI LE GALLO, 46_ IN / OUT 0 0 0 0 0 0 0 0

ISSY LES MOULINEAUX 6.026 0 0 0 0 6.026 2.321 8.347

RIVES DE SEINE 20.270 0 0 0 1.760 22.030 6.589 28.619

ROME-VIENNE 0 0 0 0 0 0 163 163

103 GRENELLE 15.176 258 0 0 0 16.486 1.872 18.357

SAINT DENIS 0 0 60 0 0 60 16 76

CARTERA EN EXPLOTACIÓ 188.816 32.343 4.800 0 26.782 252.741 60.899 313.640

WASHINGTON PLAZA 3.154 3.154 2.678 5.832

CALL-LDA 5.547 4.897 10.444 8.462 18.906

C. ELYSÉES, 8288 0 0 2.304 2.304

C. ELYSÉES, 92 0 0 0 0 0

CEZANNE SAINT HONORÉ 0 0 1.504 1.504

C. ELYSÉES, 90 5.071 5.071 5.071

QUAI LE GALLO, 46_ IN / OUT 31.003 1.275 32.278 8.434 40.712

NEULLY 0 861 861

PRONY-WAGRAM 0 532 532

IENA 0 930 930

EDOUARD VII 6.522 35 6.557 0 6.557

HANOVRE LB 3.003 61 3.065 1.697 4.762

PROJECTES I 
REHABILITACIONS 78.692 4.932 61 0 6.370 90.055 42.603 132.658

TOTAL FRANÇA 267.507 37.276 4.861 0 33.152 342.796 103.502 446.298

CARTERA DE LLOGUER PARÍS
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Detall dels actius principals
París  

CENTRE D’AffAIRES LE LOUVRE

Aquest històric edifici de 1852 
constitueix una autèntica joia per 
la seva ubicació, en ple centre de 
la part més característica i amb 
més estil de París, entre la Rue St. 
Honoré i la Rue de Rivoli, de què 
forma part pel seu disseny. Es tro-
ba al costat del Musée du Louvre, 
a què es pot accedir creuant el 
carrer, a poques passes del Palais-
Royal i la Comédie Française, i a 
prop també de l’Opéra. La seva 
integració en aquest entorn ar-
tisticocultural és senzillament 
perfecta. El 1975 s’inicia la crea-
ció, a la planta baixa, d’un centre 
empresarial modern, Le Louvre 
des Antiquaires, el centre espe-
cialitzat més important del món. 
A partir de 1978, l’edifici es con-
verteix en el primer centre em-
presarial de París. Una quarta 
part de l’espai de l’immoble està 
dedicada a locals comercials (bà-
sicament antiquaris) i la resta, a 
oficines.

Superfície total: 51.639 m2

CÉzANNE SAINT HONORÉ

La característica principal d’aquest 
conjunt immobiliari i que, per tant, 
el singularitza, és que està for-
mat per dos edificis totalment 
independents situats a ambdós 
costats d’un carrer privat (Paul 
Cézanne), que travessa el conjunt 
de què forma part. És una sòli-
da construcció, típica dels anys 
30, a què l’absència de murs de 
càrrega ha permès, a més d’una 
restauració completa, la creació 
d’amplis i grats espais que per-
meten l’adaptació a qualsevol 
tipus de feina. Per l’excel·lència 
dels treballs de restauració des-
envolupats, el conjunt ha rebut 
el premi SIMI 2004 a l’Edifici de 
l’Any.

Superfície total: 31.052 m2

WASHINGTON PLAzA

Immoble d’aspecte sòlid i façana 
original que s’ha sabut mantenir 
i que es converteix, després de 
la seva total i excel·lent reforma 
de 1993, en un singular edifici 
d’oficines que li permet d’ocupar 
una posició entre els primers 
llocs del mercat parisenc. La seva 
situació és privilegiada, al costat 
dels Camps Elisis i molt a prop de 
l’Arc de Triomf, i disposa d’una 
gran superfície dedicada, bàsi-
cament, a oficines, amb les pres-
tacions i serveis que exigeix el 
mercat actual per a un immoble 
d’aquestes característiques.

Superfície total: 57.855 m2
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EDOUARD VII

Aquest esplèndid conjunt, que 
ocupa un lloc privilegiat al costat 
de l’Opéra Garnier, és una mos-
tra perfecta del París més repre-
sentatiu creat per Haussmann, 
l’inventor dels gran bulevards i, 
en certa manera, del París que 
coneixem. En la seva rehabilita-
ció únicament s’han mantingut 
les façanes i alguns elements de 
caràcter, com les escales i els as-
censors, amb uns resultats fran-
cament espectaculars. El conjunt 
es complementa amb la seva 
ubicació en un dels barris més 
animats de París, entre grans 
magatzems, botigues, cinemes, 
restaurants, la famosa Opéra i el 
mític Olympia, juntament amb la 
major concentració d’empreses 
de la ciutat. 

Superfície total: 63.097 m2

WAGRAM, 131

Edifici situat entre el Parc Monceau 
i la plaça de l’Étoile, en un barri en 
què nombroses institucions finan-
ceres han triat instal·lar la seva 
seu social. Fa cantonada amb el 
carrer de Prony. La seva notable 
visibilitat i la forta identitat de les 
seves façanes de pedra erosionada, 
vidre i metall fan de la propietat 
una eina eficaç de comunicació 
moderna i valuosa per a l’usuari. 
Wagram 131 ofereix 7.800 m2 
d’oficines i instal·lacions, i és ideal 
per posar-hi la seu corporativa 
d’una empresa. Va ser totalment 
reformat el 1994 i té 9 plantes 
d’oficines, alçades sobre 4 plantes 
subterrànies. La seva ubicació al 
districte central de negocis de París 
el col·loca en un entorn econòmic 
dinàmic i molt popular entre les 
grans empreses internacionals. així 
mateix, és un edifici molt ben co-
municat, tant en transport públic 
com privat. L’interior de l’edifici 
va ser totalment renovat i equipat 
amb instal·lacions d’alta qualitat, 
que converteixen l’immoble en 
una oportunitat excel·lent per im-
plantar-se en un districte històric 
de París, on hi ha una gran oferta 
comercial i de serveis.

Superfície total: 11.200 m2

RIVES DE SEINE

Es tracta d’un immoble molt ben 
concebut, com ho demostren la 
perfecta integració amb el seu en-
torn, condicionat bàsicament per 
l’eix fluvial, i el seu nom, que de 
manera tan apropiada ostenta i el 
defineix. L’edifici, que té 16 plan-
tes, disposa d’un ampli vestíbul 
que domina el Sena i d’un accés 
privilegiat a través dels molls del 
riu. La capacitat de dividir la seva 
façana en dues parts desiguals li 
confereix una esveltesa que no 
tenen altres edificis similars del 
voltant. Després d’una profun-
da i rigorosa reforma finalitza-
da el 2001, l’edifici té un aspec-
te totalment actual, per la qual 
cosa resulta difícil creure que 
va ser construït el 1974. Quant 
a la ubicació, té just darrere la 
Gare de Lyon i a l’altre costat del 
riu la d’Austerlitz. Es troba, per 
tant, molt a prop del Ministeri 
d’Economia i de l’espectacular Bi-
blioteca de França.

Superfície total: 28.619 m2



Política de 
responsabilitat 
social corporativa

6



6
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Principis i valors

La visió de la companyia, que és 
de plena aplicació a tot el Grup, és 
la següent:

“Perseguim la creació de va-
lor a llarg termini per als nos-
tres accionistes i la consolidació 
d’Inmobiliaria Colonial, SA, com 
a la companyia líder de referència  
en el sector patrimonial europeu, 
mantenint un compromís ferm i 
constant amb el benestar i el des-
envolupament d’empleats, clients, 
accionistes i socis de tot el món, i 
amb tota la societat”.

Colonial mostra el seu compromís 
amb una sèrie de principis i valors:

Ètica i responsabilitat corporati-
va. Colonial es compromet amb 
les recomanacions de bon govern 
de reconeixement general en els 
mercats internacionals, amb els 
principis de l’ètica empresarial i 
amb la transparència en tots els 
seus àmbits d’actuació. 

Colonial busca l’interès social, 
entès com a l’interès comú de 
tots els accionistes d’una societat 
anònima independent orientada 
a l’explotació del seu objecte so-
cial, de conformitat amb el que 
disposen la legislació vigent i les 
normes de govern corporatiu. El 
fet anterior no haurà d’impedir 
la consideració de la resta 
d’interessos legítims, públics o pri-
vats, que conflueixen en el desen-
volupament de qualsevol activitat 
empresarial.

Colonial assumeix la realitat de 
les regions on opera i albira cap a 
on va el futur del seu sector.

El comportament responsable 
de tots els que formen part de la 
societat a Colonial és una pauta 
d’actuació irrenunciable que con-
figura un dels trets més sòlids de 
la seva personalitat.

Resultats econòmics. El compro-
mís de Colonial amb el compli-
ment dels objectius de creixement 
i rendibilitat és la via per garantir 
l’èxit del projecte empresarial i sa-
tisfer les demandes i expectatives 
de tots els col·lectius implicats en 
el present i el futur de la societat.

L’entorn i els seus empleats. Co-
lonial treballa per establir vin-
cles ferms i permanents amb els 
seus grups d’interès. A través d’un 
diàleg permanent, Colonial vol ser 
una empresa capaç de generar 
confiança entre totes les empreses 
i persones que s’hi relacionen.

Colonial aposta per atreure i re-
tenir un equip humà experimen-
tat, dinàmic i creatiu; treballa per 
conèixer les necessitats i expecta-
tives dels seus clients, procurant 
millorar de manera contínua la 
seva satisfacció i vinculació.

Els compromisos expressats per 
Colonial van més enllà d’una de-
claració de voluntat; es fan ex-
tensius a la seva pràctica diària i 
estan integrats en la gestió quoti-
diana del grup en totes les àrees 
d’activitat.

ALFONSO xII, MADRID
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Grups d’interès

Inmobiliaria Colonial està forma-
da no només per la societat i les 
seves filials, sinó també pel con-
junt de persones que han contri-
buït al progrés de la companyia. És 
per això que es considera que els 
accionistes i inversors, els clients, 
els empleats i els proveïdors són 
una part rellevant de l’empresa i 
s’hi integren.

ACCIONISTES I INVERSORS

Els objectius fonamentals de Co-
lonial en relació amb accionistes i 
inversors són els següents:

Desenvolupar una gestió profes-
sional encaminada a assegurar la 
creació de valor per als accionistes 
i inversors mitjançant la conser-
vació, la protecció i l’ús eficient 
dels actius de la companyia.

Establir un diàleg continu a tra-
vés del Departament de Relació 
amb Inversors i l’Oficina d’Atenció 
a l’Accionista, i mitjançant la pu-
blicació de tota la informació que 
pugui ser rellevant, tant al lloc 
web com a través de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors.

Facilitar una informació trans-
parent, veraç, clara i completa 
per garantir la satisfacció dels in-
versors i accionistes, tot complint 
les condicions dels mercats en els 
quals estan admeses a cotització 
les accions de la companyia.

CLIENTS

Colonial es configura com a un 
dels operadors principals en el 
mercat immobiliari espanyol i 
europeu, on ocupa una posició de 
lideratge en el mercat immobilia-
ri d’oficines gràcies a la confiança 
dels seus clients.

La companyia valora cadascun 
dels seus clients i els ofereix una 
atenció personalitzada i adaptada 
a les seves necessitats i requisits 
diferents.

Els edificis de Colonial estan adap-
tats per a les persones discapaci-
tades d’acord amb la normativa 
en vigor.

EMPLEATS

La creació d’un entorn de treball 
atractiu que asseguri el desenvo-
lupament personal i professional 
dels seus empleats és una de les 
bases de Colonial.

L’objectiu de la política de recur-
sos humans ha estat fomentar el 
potencial humà i professional mi-
tjançant el desenvolupament de 
les persones que formen part de 
l’organització, per poder aconse-
guir els objectius marcats en el pla 
estratègic del grup.

PROVEÏDORS

La selecció dels proveïdors es 
realitza seguint uns estàndards 
bàsics entre els quals destaca 
l’experiència anterior amb pro-
veïdors recurrents, amb l’objectiu 
d’obtenir la millor qualitat en el 
producte final i una relació estable 
en el temps.

MIGUEL ÁNGEL, 11, MADRID
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Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

Plantilla mitjana 74,50 80,25 19,42 24,67 198,84

Plantilla a 31/12/2012 75 80 16 20 191

M€ Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

Despeses salarials totals 6,44 11,31 1,34 2,32 21,42

Distribució per categories Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

Direcció. Caps d’àrea 11 14,67 % 19 23,75 % 1 6,25 % 8 40,00 % 39 20,42 %

Personal tècnic i 
caps intermedis

17 22,67 % 27 33,75 % 9 56,25 % 3 15,00 % 56 29,32 %

Administratius 47 62,67 % 32 40,00 % 6 37,50 % 6 30,00 % 91 47,64 %

Comercials 0 0,00 % 2 2,50 % 0 0,00 % 3 15,00 % 5 2,62 %

75 80 16 20 191

CATEGORIES PLANTILLA GRUP

 20,42 % DIRECCIÓ, CAPS D’ÀREA

 47,64 % ADMINISTRATIUS

   2,62 % COMERCIALS

 29,32 %  PERSONAL TÈCNIC
I CAPS INTERMEDIS

PLANTILLA 2012

DESPESES SALARIALS TOTALS - M€
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Antiguitat mitjana Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

Anys  % Anys  % Anys  % Anys  % Anys  %

12,48 11,25 9,95 11,86 11,39

De 0 a 3 8 10,67 % 9 11,25 % 0 0,00 % 1 5,00 % 18 9,42 %

De 4 a 10 19 25,33 % 38 47,50 % 8 50,00 % 6 30,00 % 71 37,17 %

D’11 a 20 40 53,33 % 22 27,50 % 8 50,00 % 12 60,00 % 82 42,93 %

De 21 a  30 5 6,67 % 9 11,25 % 0 0,00 % 1 5,00 % 15 7,85 %

Més de 30 3 4,00 % 2 2,50 % 0 0,00 % 0 0,00 % 5 2,62 %

75 80 16 20 191

Edat mitjana Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

Anys  % Anys  % Anys  % Anys  % Anys  %

44,15 45,54 45,35 42,13 44,29 Anys

De 20 a 30 7 9,33 % 5 6,25 % 0 0,00 % 2 10,00 % 14 7,33 %

De 31 a 40 22 29,33 % 20 25,00 % 6 37,50 % 8 40,00 % 56 29,32 %

De 41 a 50 31 41,33 % 27 33,75 % 6 37,50 % 8 40,00 % 72 37,70 %

De 51 a 67 15 20,00 % 28 35,00 % 4 25,00 % 2 10,00 % 49 25,65 %

75 80 16 20 191

EDAT MITJANA PLANTILLA GRUP

De 20 a 30  De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 67

ANTIGUITAT PLANTILLA GRUP

De 0 a 3 De 4 a 10 D’11 a 20 De 21 a  30 Més de 30

18 71 82 15 5

14 56 72 49
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Distribució per sexes Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

Homes 31 41,33 % 29 36,25 % 8 50,00 % 13 65,00 % 81 42,41 %

Dones 44 58,67 % 51 63,75 % 8 50,00 % 7 35,00 % 110 57,59 %

75 80 16 20 191

Índex de rotació Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

1,34 0,04 -36,05 -40,54 -8,55

DISTRIBUCIÓ PER SExES

NIVELL D’ESTUDIS PLANTILLA GRUP

Homes  Dones

Llicenciats Titulats migs Formació prof. Secretariat BUP i COU Estudis primaris

42,41 % 57,59 %

81 65 10 10 22 3

Titulació del personal Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

Llicenciats 24 36 4 17 81

Titulats migs 31 26 7 1 65

Formació professional 8 0 1 1 10

Secretariat 2 8 0 0 10

BUP i COU 9 10 2 1 22

Estudis primaris 1 0 2 0 3

75 80 16 20 191
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Gestió mediambiental

Colonial assumeix el compromís 
de procurar el respecte més gran 
pel medi ambient en el desenvolu-
pament de les seves activitats, així 
com de minimitzar els efectes ne-
gatius que, eventualment, puguin 
ocasionar aquestes activitats. Així 
mateix, estableix les millors pràc-
tiques i promou, entre els seus 
empleats, la formació necessària 
per preservar el medi ambient. Co-
lonial contribueix a la conservació 

dels recursos naturals i d’aquells 
espais que tinguin un interès eco-
lògic, paisatgístic, científic o cultu-
ral.

Colonial es compromet amb el se-
guiment estricte de la legislació 
ambiental que sigui d’aplicació. 
Transmetrà aquests principis 
en les seves relacions amb con-
tractistes, proveïdors o empreses 
col·laboradores externes.

Compromís social

El compromís social de Colonial 
es materialitza en la promoció 
del benestar general, mitjançant 
la consecució del seu propi objec-
te social i la creació de valor per 
als seus accionistes, inversors i 
empleats,  i també a través de la 
col·laboració en determinats pro-
jectes socials.

CONCILIACIÓ DE LA VIDA 
LABORAL I FAMILIAR

En la política social de Colonial i 
en l’establiment dels plans de ges-
tió per a la conciliació de la vida 
laboral i familiar, el grup ha im-
plantat uns horaris flexibles, tant 
d’entrada com de sortida, per a 
tots els empleats de la companyia.

Hores de treball Colonial SFL Asentia Riofisa

1.738 40 h/set. 1.613 35 h/set. 1.738 40 h/set. 1.738 40 h/set.

Avantatges socials Colonial SFL Asentia Riofisa

Assegurança mèdica Sí Sí Sí No
Assegurança d’accidents i assegurança de vida Sí Sí Sí Sí

Percentatge de dones en l’alta direcció i caps 
de 2a/tècnics Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

Alta direcció              36,4 % 31,6 % 12,5 % 28,2 %

Caps de 2a/Tècnics 38,9 % 48,1 % 44,4 % 42,1 %
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FORMACIÓ

El pressupost dedicat a la formació 
és una inversió en capital humà 
que va dirigit al desenvolupament 
professional de les persones que 
formen part del Grup, i dóna su-
port a iniciatives dels empleats 
amb aquest mateix objectiu, així 
com amb el de millorar les seves 
habilitats i motivació.

CONVENIS AMB UNIVERSITATS

Colonial col·labora activament 
en els programes de coopera-
ció educativa per a la formació 
d’alumnes dels darrers cursos de 
llicenciatura. L’objectiu fonamen-
tal d’aquesta participació en els 
programes Universitat-Empresa 
és participar en la formació inte-
gral de l’alumnat universitari, a 
través d’un programa educatiu en 
el qual es combinen teoria i pràcti-
ca, per facilitar d’aquesta manera 
la integració dels estudiants en el 
món laboral.

 
 
Hi ha programes de col·laboració 
amb:

•   Universitat Autònoma de Bar-
celona. (Facultat de Ciències 
Econòmiques)

•  Universitat Pompeu Fabra. (Fa-
cultat de Ciències Econòmiques)

•  Universitat de Barcelona. (Facul-
tat de Ciències Econòmiques)

Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

74,12 163,10 13,42 14,01 264,65

Despeses de  
personal

6.440,47 11.313,00 1.344,90 2.321,10 21.419,47

Despeses de  
formació

74,12 163,10 13,42 14,01 264,65

 % desp. form./
desp. pers.

1,15 % 1,44 % 1,00 % 0,60 % 1,24 %

Núm. de cursos de 
formació

28 86 3 10 33

Total hores de 
formació

2.808 1.337 502 228 0

Núm. d’assistents 57 76,00 % 51 63,75 % 10 62,50 % 33 165,00 % 228 119,37 %



85

COMITÈ D’EMPRESA

Tant Inmobiliaria Colonial com les 
seves filials tenen constituïts els 
seus comitès d’empresa corres-
ponents. En el quadre següent es 
recull el nombre d’integrants de 
cadascun d’aquests comitès. 

Durant l’exercici 2012, no s’han re-
gistrat accidents de treball en cap 
de les empreses del Grup.

CONTROL DE LES EMPRESES 
SUBCONTRACTADES

És política del Grup Colonial sub-
contractar només empreses que 
compleixin plenament les obliga-
cions socials i laborals vigents, i 
és per això que es realitza un con-
trol mensual sobre el compliment 
d’aquests apartats a les empreses 
que realitzen serveis als nostres 
edificis.

LLEI D’INSERCIÓ SOCIAL

Per al compliment de la LISMI, 
Colonial disposa d’un certificat 
d’excepcionalitat segons el qual 
tria l’opció de realitzar donacions.

La resta d’empreses del Grup no 
tenen l’obligació de complir la LIS-
MI, pel fet de tenir un nombre de 
treballadors inferior a 75.

La filial SFL també col·labora amb 
les següents empreses per a la in-
serció professional dels treballa-
dors discapacitats:

•   Institut d’Estudis Econòmics i 
Jurídics Aplicats a la Construcció 
d’Habitatges.

•   Institut de Ciències Econòmi-
ques i Comercials.

•  Associació per a la Inserció So-
cial i Professional de les Persones 
Discapacitades.

SEGURETAT I HIGIENE EN EL 
TREBALL

Les empreses del Grup tenen 
constituït un comitè de seguretat i 
higiene que vetlla per la protecció 
de la salut i per la seguretat dels 
treballadors.

Comitè d’empresa Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

5 32 2 2 41

Accidents de treball Colonial SFL Asentia Riofisa Grup

0 0 0 0 0
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GRUP CONSOLIDAT ACTIVITATS DISCONTÍNUES

(1)  GAV d’actius ostentats directament + GAV filials Espanya + 100 % GAV Grup SFL + % NAV SIIC de París 
(2)  Deute Holding + Deute filials Espanya + 100 % deute Grup SFL
(3)  GAV d’actius ostentats directament + GAV altres filials + GAV Riofisa
(4)  Deute Asentia individual + deute altres filials + deute Riofisa, inclou préstec participatiu de 60 M€

NEGOCI 
PATRIMONIAL

ESPANYA

ASENTIA
PROJECT, SL

ALTRES 
FILIALS RIOFISA

GAV 12/12: 5.535 M€1

DEUTE 12/12: 3.623 M€2

GAV 12/12: 1.159 M€3

DEUTE 12/12: 1.443 M€4

100 %

53,5 % 100 %

29,6 %

Annex 1
Estructura societària
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Annex 2
Conciliació del valor de mercat

Immobilitzat material - ús propi (1) 28

Inversions immobiliàries (sense avançaments d’immobilitzat) (2) 4.777

Actius no corrents mantinguts per a la venda - Inversions immobiliàries (3) 387

Valor comptabilitzat en balanç 5.192

Beneficis no realitzats - ús propi 12

No valorats 2

Períodes de carència 37

Ajustos 51

Valor de mercat segons valoradors externs 5.244

(1) Inclosos a l’epígraf “Resta d’actius no corrents”
(2) Inclosos a l’epígraf “Inversions immobiliàries”
(3) Inclosos a l’epígraf “Actius disponibles per a la venda”
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Annex 3
Reconciliació EPRA NAV amb últim NAV brut 
reportat

Conciliació EPRA NAV - NAV 12/2012 12/2011

EPRA NAV (1) 460 559

Inclou:

(i) Crèdit fiscal en balanç 157 677

(ii) Fons de comerç 120 178

NAV brut 737 1.414

NAV brut per acció 3,26 6,26

Conciliació EPRA NNNAV - NNNAV 12/2012 12/2011

EPRA NNNAV (2) 491 1.140

Inclou:

(i) Crèdit fiscal fora de balanç 1.293 739

(ii) Fons de comerç 120 178

NNNAV incl. f. comerç i crèdits fiscals no reg. en balanç 1.904 2.056

NNNAV incl. f. comerç i crèdits fiscals no reg. en balanç per acció 8,42 9,10

(1) EPRA NAV – post ajustos específics companyia
(2) EPRA NNNAV – post ajustos específics companyia
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Annex 4
Detall càlcul EPRA Net Profit

12/2012 12/2011

Resultat net atribuïble al Grup segons NIIF (1.129) 15

Els ajustos per calcular el resultat EPRA exclouen:

(i) Els canvis de valor d’inversions, els projectes d’inversió i altres interessos 68 24
(ii) Els beneficis o pèrdues de vendes d’actius, el desenvolupament de projectes d’inversió i 
altres interessos

4 (9)

(iii) Els impactes de deterioració del crèdit fiscal 524 (67)

(iv) Els canvis de valor d’instruments financers i els costos de cancel·lació 37 10
(v) Els ajustos de (i) a (iv) respecte a aliances estratègiques (excepte si estan incloses 
per integració proporcional)

(8) (7)

(vi) Els impactes d’activitats discontinuades 419 1

(vii) Els interessos minoritaris respecte a les partides anteriors 94 50

EPRA net profit recurrent (1) 9,5 17,1

Benefici EPRA per acció (BPA) 0,04 0,08

(1) EPRA Net profit recurrent – post ajustos específics companyia

RESULTAT EPRA - 2012
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Annex 5
Magnituds EPRA

Ràtio desocupació 
EPRA 
2012

Ràtio ocupació 
EPRA
2012

Oficines Barcelona 19,3 % 80,7 %

Oficines Madrid 25,1 % 74,9 % 

Oficines París 7,0 % 93,0 %

Oficines Total 12,7 % 87,3 %
 

(1) Ocupacions financeres segons càlcul recomanat per la EPRA

Ingressos 
per rendes 

(M€)

EBITDA 
rendes 

(M€)

Superfície 
llogable so-

bre rasant 
(m2)

Passing Rent
Ràtio Desocupació 

oficines (Econòmica 
EPRA)

Barcelona 31 27 189.202 17 €/m2/mes 19,3 %

Madrid 44 40 184.033 25 €/m2/mes 25,1 %

París 150 138 252.741 621 €/m2/any 7,0 %

Total 225 205 625.975 12,7 %

Valoració d’actius (M€) Variació de valor anual (M€) Potencial reversió (%)

Barcelona 612 -85 20 %

Madrid 750 -148 13 %

París 4.173 667 4 %

Total 5.535 434

OCUPACIÓ OFICINES - ECONÒMICA(1) EPRA

CARTERA D’IMMOBLES - MAGNITUDS DE NEGOCI I ECONÒMICOFINANCERES

CARTERA D’IMMOBLES - MAGNITUDS DE VALORACIÓ
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Annex 6
Sèries històriques

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Barcelona 96,6 % 99,5 % 99,2 % 94,1 % 95,3 % 90,8 % 78,4 % 78,1 % 78,6 %

Madrid 92,5 % 97,7 % 99,4 % 98,8 % 94,4 % 88,5 % 87,7 % 90,5 % 75,3 %

París 96,1 % 96,2 % 96,8 % 97,1 % 98,2 % 93,6 % 87,2 % 91,8 % 93,8 %

OCUPACIó OFICINES (%) 95,6 % 97,6 % 98,3 % 96,7 % 96,4 % 91,5 % 84,5 % 87,0 % 82,9 %

Barcelona 66,0 62,7 56,5 60,2 50,9 49,0 39,2 32,2 31,0

Madrid 41,4 49,4 68,1 70,0 56,2 50,4 46,5 45,4 44,1

París 97,0 185,1 161,5 170,4 181,5 183,0 174,9 151,6 150,2

INGRESSOS RENDES (M€) 204,4 297,1 286,1 300,6 288,6 282,4 260,6 229,2 225,3

BDI (M€) 105,0 266,2 679,6 85,4 (3.980,6) (474,0) (739,3) 14,9 (1.129,0)
 
Les xifres 2004-2006 corresponen al Grup Colonial abans de la fusió amb Inmocaral.    
Les xifres 2007-2012 corresponen al Grup Colonial com a resultat de la fusió amb Inmocaral.
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Annex 7
Equip de direcció

Pere VIÑOLAS
Conseller delegat

Carmina GANYET
Directora general corporativa 

Juan CEÑAL
Adjunt al conseller delegat
  
 
 
 

Conseller Delegat de Colonial des 
de setembre de 2008 i membre del 
seu Comitè Executiu.

Pere Viñolas es va incorporar a la 
Borsa de Barcelona l’any 1990, com 
a Director del Servei d’Estudis, i 
més tard en va ser el Subdirector 
General, fins a 1997. Aquest any 
es va incorporar, com a Director 
General, a FILO, SA, una empresa 
immobiliària cotitzada en borsa on 
va treballar fins a l’any 2001. Poste-
riorment i fins al juliol de 2008, va 
ocupar el càrrec de soci i Conseller 
Delegat al grup financer Riva y Gar-
cía. Ha estat president de l’Urban 
Land Institute a Espanya i mem-
bre del Consell d’Administració 
del grup financer Riva y García. 
Així mateix, ha estat president de 
l’Institut Espanyol d’Analistes Fi-
nancers a Catalunya des de l’any 
1994 fins al 2000.
Actualment, és membre del Con-
sell d’Administració i del Comi-
tè Executiu de Société Foncière 
Lyonnaise, així com del Consell 
d’Administració de SIIC de Pa-
rís. A més, és professor titular 
del departament de Finances 
d’ESADE i membre del Consell 
d’Administració d’Electro-Stocks, 
SA, y de Bluespace, SA.

Llicenciat en Ciències Empresarials i 
MBA per ESADE i per la Universitat 
Politècnica de Catalunya, i diplomat en 
Ciències Empresarials per la Universi-
tat de Barcelona, on també va estudiar 
Dret.

Membre del Comitè de Direcció de 
Colonial des de juliol de 2000, al 
qual es va incorporar com a Direc-
tora Financera. Actualment, n’és la 
Directora General Corporativa.

Carmina Ganyet va iniciar la seva 
trajectòria professional en el sec-
tor financer a Caixa de Catalunya. 
L’any 1991 va ingressar en la fir-
ma d’auditoria Arthur Andersen 
a Barcelona i es va especialitzar 
en auditoria del sector financer. El 
1995 va entrar a formar part del 
grup “la Caixa” com a responsable 
de Control de Gestió del Grup Fi-
nancer, Immobiliari i Assegurador 
de CaixaHolding (actual Criteria 
CaixaHolding). L’any 2000 va ser 
nomenada Directora de l’Àrea Ope-
rativa i Financera de Colonial. El ge-
ner de 2009 va passar a exercir les 
funcions de Directora General Cor-
porativa de Colonial. És membre 
del Consell d’Administració de les 
filials Société Foncière Lyonnaise i 
SIIC de París. 
Així mateix, Carmina Ganyet dis-
posa d’experiència docent com a 
professora de la Universitat Ramon 
Llull, a la Facultat d’Administració 
d’Empreses, és membre de la Jun-
ta Directiva del Cercle d’Economia, 
fundadora de l’Espai Vicens Vives, 
membre del Consell d’Ethos Ramon 
Llull - Ètica i Empresa.

Llicenciada en Ciències Econòmiques 
i en Administració d’Empreses per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, i 
amb estudis de postgrau a ESADE.

Membre del Comitè de Direcció de 
Colonial, des de setembre de 2006, 
com a Adjunt al Conseller Delegat. 

Juan Ceñal va iniciar la seva trajec-
tòria professional el 1979 a Cons-
tructora Internacional, SA, primer 
com a enginyer d’obra i més tard 
com a responsable del departa-
ment de Control de Gestió. De 1988 
a 1990 va prestar els seus serveis al 
Sindicat de Banquers de Barcelona 
(Sindibank, SA). L’any 1990 es va 
incorporar a Grupo Fosforera, SA, 
com a Director Financer. El 2001 
Grupo Fosforera, SA va passar a 
anomenar-se Grupo Inmocaral, SA, 
societat que posteriorment es va 
fusionar amb Inmobiliaria Colonial 
el 2007. En el moment de la fusió 
Juan Ceñal era Director General 
d’Inmocaral i a partir de la fusió va 
continuar com Adjunt al Conseller 
Delegat. 

Enginyer de Camins, Canals i Ports per 
l’Escola Tècnica Superior de Camins de 
la Universitat Politècnica de Madrid. 
Estudis de postgrau en Control Finan-
cer i Pressupostari per l’Instituto de 
Empresa.
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Albert ALCOBER
Director de Negoci

Miquel LLUGANY
Director d’Asentia Project

Angels ARDERIU
Directora financera
  
 
 
 

Membre del Comitè de Direcció de 
Colonial, des de gener de 2009, com 
a Director del Negoci de Patrimoni. 

Va iniciar la seva carrera professio-
nal a CB Richard Ellis, on va exer-
cir el càrrec de consultor superior 
de 1990 a 1993. Posteriorment es va 
incorporar a BP Oil com a Director 
d’Inversions, Desenvolupament i 
Patrimoni on va romandre de 1993 
a 1996. Albert Alcober es va incor-
porar a Colonial el 1996 com a Di-
rector Comercial de l’àrea de patri-
moni. A partir de gener de 2010, va 
assumir la direcció del Negoci de 
Patrimoni de Colonial.

Diplomat en Marketing, Direcció i Ad-
ministració d’Empreses per l’Escola 
Superior de Marketing i Administració 
d’Empreses (ESMA) de Barcelona. Post-
grau de Publicitat. Membre de la Ro-
yal Institution of Chartered Surveyors 
(MRICS, Institució Reial d’Agrimensors 
Col·legiats).

Membre del Comitè de Direcció de 
Colonial des de gener de 2009, al 
qual es va incorporar com a Direc-
tor de l’Àrea de Sòl i Promocions de 
Colonial i on continua avui dia com 
a responsable de la filial Asentia 
Project.

Miquel Llugany va exercir el càrrec 
d’alcalde de la ciutat de Rubí (Bar-
celona) durant el període de 1979 a 
1992. Així mateix, des de l’any 1986 
fins l’any 1994 va ser vicepresident 
de la Federació Catalana de Munici-
pis i membre de la Federació Espan-
yola de Municipis. També va partici-
par en la Comissió de Govern Local 
de Catalunya des de l’any 1990 fins 
l’any 1994. A partir de l’any 1994 i 
fins l’any 2000 va ser consultor en 
temes d’Urbanisme, treballant per 
a empreses del sector i les Adminis-
tracions Públiques; en aquell perío-
de va col·laborar amb Inmobiliaria 
Colonial. L’any 2000 es va incorporar 
a Colonial com a Director de Gestió 
de Sòl, càrrec que va exercir fins a 
l’any 2006. Durant aquests anys 
també va ser membre del Comitè 
de Direcció. A partir d’aquesta data 
va continuar la col·laboració amb 
Colonial com a professional extern 
i ho va compaginar amb assessora-
ments professionals sobre urbanis-
me a altres empreses. L’octubre de 
2008 es va incorporar novament a 
Colonial i va ser nomenat Director 
de l’Àrea de Sòl i Promocions.

Arquitecte per l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Arquitectura de Barcelona, amb 
l’especialitat d’Urbanisme. Va ser pro-
fessor d’urbanisme en aquest centre en 
el període 1976-1981.

Membre del Comitè de Direcció de 
Colonial, des de gener de 2009, com 
a Directora Financera.

Àngels Arderiu va iniciar la seva 
trajectòria professional en el camp 
de l’auditoria de comptes, al qual 
es va dedicar durant nou anys. Es 
va incorporar a Inmobiliaria Colo-
nial el març de 1999, com a respon-
sable de Comptabilitat, i el gener de 
2009 va accedir al càrrec de Direc-
tora Financera.

Llicenciada en Ciències Empresarials 
per la Universitat de Barcelona. Post-
grau en Auditoria de Comptes i màster 
en Finances d’ESADE.
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Carlos KROHMER
Director de Desenvolupament 
Corporatiu i Control de Gestió

José MARTÍNEZ
Director de RH, Tributs i Serveis 
Generals

Nuria OFERIL
Directora de l’Assessoria Jurídica

Membre del Comitè de Direcció de 
Colonial, des de gener de 2009, com 
a Director de Desenvolupament 
Corporatiu, Control de Gestió i Re-
lacions amb Inversors.

Carlos Krohmer va començar la 
seva carrera professional a Grupo 
Unilever, a Hamburg, on va assumir 
diferents càrrecs de responsabilitat 
en les àrees de Controlling i Finan-
ces. El 1999 va ser nomenat Head 
of Management Control d’Unilever 
Bestfoods Alemania. L’any 2001 es 
va incorporar a CaixaHolding (ac-
tualment Criteria CaixaHolding), 
filial del Grup “la Caixa”, en l’àrea 
de Desenvolupament Corporatiu, 
on va ser responsable de Participa-
cions Real Estate i, posteriorment, 
Senior Project Manager en el procés 
de sortida a borsa de Criteria. Fins a 
mitjan 2008 va ser conseller de Ho-
lret, SA, filial immobiliària francesa 
de CaixaHolding. Es va incorporar 
a Colonial el gener de 2009. Carlos 
Krohmer té experiència docent com 
a professor de Corporate Finance 
en el Business Engineering School 
La Salle. Així mateix, és membre de 
l’Investor Relations Committee de 
la European Public Real Estate As-
sociation (EPRA).

Llicenciat en Administració i Direcció 
d’Empreses per l’Escola de Negocis de 
Mannheim (Alemanya), estudis en el 
marc del Multiregional International 
Business Programme de la Universitat 
Autònoma de Barcelona & Swansea 
University, i estudis de postgrau a l’IESE 
i a l’Escola de Negocis de Harvard.

Membre del Comitè de Direcció de 
Colonial, des de gener de 2009, com 
a Director de Recursos Humans.

José Martínez va iniciar la seva tra-
jectòria professional a Inmobilia-
ria Colonial, SA, l’any 1968, on va 
realitzar diverses tasques dins del 
Departament de Comptabilitat. A 
partir de 1993, esdevé el respon-
sable de l’Àrea Fiscal, i de Tributs i 
Assegurances. A partir de gener de 
2009 assumeix el càrrec de Director 
de Recursos Humans, Tributs i Ser-
veis Generals.

Pèrit mercantil. Cursos de postgrau en 
fiscalitat immobiliària, assegurances i 
recursos humans.

Membre del Comitè de Direcció de 
Colonial, des de maig de 2010, com 
a Directora de l’Assessoria Jurídica.

Va iniciar la seva carrera professio-
nal a Roca Junyent, firma en què 
va ser advocada associada. Es va 
incorporar als serveis jurídics de 
Colonial el 2004. A partir de l’any 
2010 va assumir el càrrec de Di-
rectora de l’Assessoria Jurídica i el 
càrrec de Vicesecretària del Consell 
d’Administració de Colonial.

Llicenciada en Dret per la Universitat 
de Barcelona. Advocada en exercici, 
col·legiada a l’ICAB des de 1999. Espe-
cialització en Dret Immobiliari i Urba-
nístic per ESADE.
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Benefici EPRA per acció (BPA)
Resultat de l’exercici atribuïble als 
accionistes dividit entre el nombre 
d’accions.

BD
Business District (districte de nego-
cis).

Capitalització borsària
És el valor del capital de la societat 
obtingut a partir de la seva cotitza-
ció en borsa. S’obté multiplicant el 
preu de cotització de les seves ac-
cions pel nombre d’accions en cir-
culació.

CBD
Central Business District (districte 
central de negocis).

Companyia property
Immobiliària patrimonialista amb 
immobles de lloguer.

Cartera / superfície en explotació
Immobles/superfície amb capacitat 
per generar rendes en la data de 
tancament.

EBITDA
Resultat operatiu anterior a reva-
loritzacions netes, amortitzacions, 
provisions, interessos i impostos.

EPRA
European Public Real Estate Asso-
ciation: Associació de les compan-
yies patrimonials cotitzades euro-
pees que marquen uns estàndards 
de millors pràctiques que cal seguir 
per al sector.

Free float
Part del capital social que cotitza 
lliurement en borsa i que no està 
controlada per accionistes de for-
ma estable.

GAV
Valor de la cartera segons els va-
loradors externs del Grup, deduint 
transfer costs.

Holding
Empresa que manté en cartera ac-
cions d’un cert nombre de filials 
corporatives.

IFRS
International Financial Repor-
ting Standards. Es corresponen 
amb les Normes Internacionals 
d’Informació Financera (NIIF).

JV
Joint Venture (associació entre dues o 
més empreses).

Like for like Rendes
Dades comparables entre dos pe-
ríodes; n’estan exclosos: 1) inver-
sions i desinversions, 2) moviments 
en la cartera de projectes i reha-
bilitacions, 3) altres ajustaments 
atípics, com, per exemple, indem-
nitzacions en cas de sortida antici-
pada d’inquilins.

Like for like Valoració
Dades comparables entre un perío-
de i d’altres (estan excloses les in-
versions i les desinversions).

LTV
Loan to value (deute financer net / 
GAV del negoci).

EPRA NAV
L’EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) 
es calcula en base als fons propis 
consolidats de la companyia i ajus-
tant determinades partides seguint 
les recomanacions de l’EPRA.

EPRA NNNAV
L’EPRA NNNAV es calcula ajus-
tant en l’EPRA NAV les partides 
següents: el valor de mercat dels 
instruments financers, el valor de 

mercat del deute, els impostos que 
es reportarien amb la venda dels 
actius al seu valor de mercat, apli-
cant la bonificació per reinversió i 
el crèdit fiscal registrat en balanç, 
considerant el criteri d’empresa en 
funcionament.

Ocupació - superfícies
Percentatge de metres quadrats 
ocupats de la cartera / superfície 
en explotació de la cartera.

Ocupació EPRA
Ocupacions financeres segons càl-
cul recomanat per l’EPRA (Superfí-
cies ocupades multiplicades per la 
renda de mercat/superfícies en ex-
plotació a renda de mercat).

Potencial de reversió
Resultat de comparar els ingressos 
per rendes dels contractes actuals 
(contractes amb ocupacions i ren-
des actuals) amb els ingressos per 
rendes que resultarien de llogar la 
totalitat de la superfície als preus 
de mercat estimats pels valoradors 
independents. No inclou projectes.

Projectes en curs
Immobles en desenvolupament en 
la data de tancament.

RICS
Royal Institution of Chartered Surve-
yors (Institució Reial d’Agrimensors 
Col·legiats).

Yield on cost
Renda de mercat 100 % llogat / Va-
lor de mercat en començar el pro-
jecte, net del deteriorament de va-
lor, afegint el capex invertit.

M€
Milions d’euros.

Glossari
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Taxa d’ocupació pàgina 16 (Aspectes clau_Cartera en 
explotació ) i pàgina 30 (Evolució del 
negoci_ Fets rellevants del negoci) i 
pàgina 92 (annex 5).

Comptabilització dels immobles segons el valor de mercat pàgina 17 (Aspectes clau_Estructura 
de capital) i pàgina 20 (Evolució 
del negoci) i pàgina 89 (annex 2) i 
pàgina 92 (annex 5).

Ús de valoradors externs dues vegades l’any i detall del nom 
dels valoradors

annexos cd 

Les valoracions estan d’acord amb les normes internacionals 
de valoració

annexos cd 

Hipòtesis de les comissions dels valoradors annexos cd 

Resum de la valoració realitzada pels valoradors externs i 
conciliació amb els valors publicats en la memòria

Pàgina 89 (annex 2)

Informació sobre les subcarteres pàgines 24, 28, 29, 30, 33 (Evolució 
del negoci), pàgines 62 a 75 (Cartera 
d’immobles).

Detall dels actius en propietat pàgina 64 a 75 (Cartera d’immobles).

Detall de l’increment like-for-like de les rendes per a cada àrea 
geogràfica i cartera significativa dos cops l’any

pàgina 25 (Evolució del negoci_ Fets 
rellevants del negoci).

Publicació dels increments de les rendes absolutes, increments 
publicats dos cops l’any

pàgina 26 (Evolució del negoci_ Fets 
rellevants del negoci)

Mida, en valor, del total de la cartera sobre el qual està basat 
l’increment like-for-like de les rendes

annexos cd

Hipòtesis utilitzades en la informació like-for-like pàgina 25 (Evolució del negoci_ Fets 
rellevants del negoci).

Informació sobre les rendes pàgina 25 al 27 (Evolució del negoci_ 
Fets rellevants del negoci) i pàgina 
40 (Situació econòmico-financiera)

Informació sobre la valoració pàgina 20 (Evolució del negoci) i 
annexos cd

Informació sobre els projectes pàgines 34 i 35 (Evolució del negoci_ 
Fets rellevants del negoci)

Informació sobre les caigudes de contractes pàgines 29, 32, 33 (Evolució del 
negoci)

Recomanacions EPRA
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