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de la sessió borsària d’ahir, des-
prés que el diari Expansión avan-
cés l’operació. Actualment, Barce-
ló compta amb 299 hotels que su-
men més de 50.000 habitacions 
en 21 països, mentre que NH Hote-
les disposa de 389 establiments en 
31 països amb 44.718 habitacions. 
Quan van tornar a cotitzar ho van 
fer amb una pujada del 18% fins a 
enfilar-se fins als 5,9 euros. Les ac-
cions de la companyia van tancar 
divendres passat a un preu de cinc 
euros per títol, amb una caiguda 
del 0,5%.
 Des de Barceló han reconegut 
diverses vegades que són partida-
ris de la concentració de les cade-
nes espanyoles perquè, malgrat 
la seva excel·lència, no compten 
amb un volum suficient per com-
petir amb les companyies nord-
americanes i no poden abraçar 
mercats com Àsia o Àfrica. Des del 
punt de vista del govern corpora-
tiu, Barceló proposa la constitu-
ció d’un consell d’administració 
en què nomenaria la majoria dels 
seus membres. Així mateix, pro-

posa mantenir les pràctiques de 
govern corporatiu adequat a una 
empresa cotitzada amb un free flo-
at (capital de lliure cotització) re-
llevant.
 Pel que fa a l’equip directiu, Bar-
celó considera que és imprescindi-
ble retenir i aprofitar l’experièn-
cia de gestió de NH. «Entenem que 
el pla d’integració hauria de reco-
nèixer i preservar la fortalesa dels 
equips gestors en les seves àrees 
respectives». Això s’ha d’entendre 
com la creació d’un equip combi-
nat i «complementari». La seu soci-
al de l’entitat estaria a Madrid.
 NH Hoteles va facturar el 2016 
1.474,6 milions, el 5,6% més que 
l’any anterior. El grup mallorquí 
Barceló va tenir el 2016 una xifra 
de negoci de 2.854,9 milions, el 
15,1% més que el 2015. H

amb més vocació de permanència 
a llarg termini i el retorn de les sor-
tides a borsa d’empreses. El mer-
cat espanyol, així, ha recuperat 
l’atractiu per als inversors interna-
cionals.
 Els experts apunten també a 
l’estabilitat política, després de la 
formació de Govern després de du-
es eleccions generals, com un altre 
factor que hi ha ajudat. En aquest 
sentit, adverteixen que només la 
inestabilitat pel conflicte català 
podria frenar un procés que hau-
ria d’anar a més. P. A.

NH afirma que 
manté el seu pla 
estratègic a tres  
anys com a cadena 
independent
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La rehabilitació arrenca 
amb un augment del 25%

M. J. B.
BARCELONA

L
a xifra de visats d’expedi-
ents de reforma i gran reha-
bilitació va augmentar un 
25% el primer semestre del 

2017 a Catalunya, segons dades del 
Col·legi d’Aparelladors de Barcelona 
que es van donar a conèixer ahir co-
incidint amb la celebració de Rehabi-
lita, Setmana de la Rehabilitació, que 
organitza aquest col·lectiu professi-
onal. Fins al mes de juny d’aquest 
any s’han visat més de 3.000 projec-
tes, inclosos els de rehabilitació, co-
sa que suposa un creixement del 4% 
respecte al mateix període del 2016, 
segons el president del col·legi, Jordi 
Gosalves, «malgrat que el visat no és 
actualment obligatori, la veritat és 
que els indicadors ens mostren un 
creixement notable del sector de 
l’edificació».
 El primer semestre els apare-
lladors van intervenir com a tèc-
nics únics, i van realitzar la direc-
ció d’obra i la direcció executiva de 
l’obra en més de 5.000 projectes. 
Les dades destaquen la interven-
ció dels arquitectes tècnics a l’ho-
ra d’expedir els certificats d’eficièn-
cia energètica dels edificis, a l’eme-
tre el 52,1% del total. Per Gosalves 
això és degut «al contacte professi-
onal pròxim als propietaris a l’hora 

Els aparelladors van 
emetre la majoria dels 
certificats d’eficiència 
energètica      

La xifra general
de visats es va 
incrementar el 4% 
entre gener i juny 

de tramitar les cèdules d’habitabi-
litat i realitzar reformes i rehabili-
tacions». Els segueixen els arquitec-
tes, amb un 33,2%; els enginyers tèc-
nics, amb el 8,1%; i els enginyers, 
amb un 6,4%. Els tècnics compe-
tents de l’Administració pública fir-
men el 0,2% dels tràmits.
 L’abril del 2017 comptaven amb 
certificació un total de 675.000 edi-
ficis de la província de Barcelona, xi-
fra que representa un 20% del parc 
edificat. D’aquests, 70.771 correspo-
nien a edificis existents i 4.320 més a 
obra nova acabada. Els edificis usats 

setembre a Espanya respecte al ma-
teix mes del 2016 (un 12,2% en la sè-
rie corregida d’estacionalitat), fins 
a totalitzar 40.094 transaccions, se-
gons les dades del Consell General 
del Notariat. Per tipus de vivenda, 
la venda de pisos va registrar un in-
crement interanual del 7,7%, i la de 
pisos de preu lliure, un 8,9%.

MÉS DE SEGONA MÀ / Aquest augment 
de les transaccions va ser deguda, 
exclusivament, a l’expansió de les 
vendes de segona mà (un 10% més), 
donat que la venda de pisos nous es 
va reduir un 1,9% interanual. La 
venda de vivendes unifamiliars va 
mostrar un augment del 12% intera-
nual.
 En termes de preu mitjà, el me-
tre quadrat de les vivendes compra-
des al setembre va costar 1.331 eu-
ros, reflectint així un augment del 
preu del 2,4% interanual. Segons 
els notaris, aquest increment és de-
gut tant a l’augment del preu de les 
vivendes unifamiliars (1,4%) com a 
l’augment del metre quadrat dels 
pisos (3,8%).
 Per la seva part, el metre quadrat 
dels pisos de preu lliure es va incre-
mentar un 4%. En concret, el preu 
del metre quadrat dels de segona 
mà es va situar en els 1.493 euros 
(3,3% interanual) i el dels pisos nous 
en 1.939 euros (11,3% interanual). A 
més a més, al setembre la compra-
venda d’altres immobles es va situ-
ar en 8.972 operacions, un 2% més 
que en el mateix període de l’any an-
terior, de les quals un 41,2% van cor-
respondre a terrenys o solars. H

amb certificat energètic són majori-
tàriament blocs de vivendes indivi-
duals (73%). Les cases unifamiliars 
representen un 12,9% i les vivendes 
plurifamiliars són el 3,7%.
 La rehabilitació contribueix al 
bon moment del sector, com es veu 
reflectit en la compravenda de vi-
venda, que va augmentar el 8,6% al 

33 Obres de rehabilitació en un edifici del Raval de Barcelona.

FERRAN SENDRA

Les compravendes 
de vivendes es 
mantenen a l’alça, amb 
un augment anual del 
8,6% al setembre 

La Comissió Nacional dels Mer-
cats i la Competència (CNMC), 
l’Oficina del Defensor del Poble 
i associacions de consumidors 
han denunciat els abusos a tra-
vés de la numeració 902, que 
s’utilitza habitualment en ser-
veis d’atenció al client, i han pro-
posat alguns canvis per protegir 
els usuaris.
 En la jornada Protecció al Consu-
midor. ¡Fair Play consumidors! orga-
nitzada per la CNMC, aquests or-
ganismes han coincidit a dema-
nar que els preus que s’apliquin 
a les trucades a aquests números 
siguin els corresponents a una 
trucada ordinària de fix a fix o de 
mòbil.
 La subdirectora de Regula-
ció de Comunicacions Electrò-
niques de la CNMC, Virginia 
Rodríguez, va assenyalar que 
l’organisme proposa limitar les 
tarifes minoristes de les trucades 
902 «perquè s’apliquin els preus 
d’una trucada ordinària de fix a 
fix o de mòbil a fix en els 902», 

tal com va establir una sentèn-
cia emesa recent del Tribunal Eu-
ropeu de Justícia. L’ingrés mit-
jà de l’operador per una trucada 
amb origen mòbil a un número 
902 suposa un increment mitjà 
del 518% respecte a una trucada 
fixa, mentre que quan l’origen 
és fix l’increment mitjà és del 
228%, segons dades de la CNMC 
del 2015.
 Saioa Arteaga, representant 
de l’Oficina del Defensor del Po-
ble, va criticar el fet que les tru-
cades a aquests números es fac-
turin a l’usuari des del moment 
en què es despenja el telèfon i 
no a partir de quan es comen-
ça a oferir el servei. Així mateix, 
va demanar que els legisladors 
siguin «més àgils», ja que hi ha 
problemes puntuals que al fi-
nal es generalitzen per la falta 
d’«actuació administrativa».
 Al no estar inclòs en la tari-
fa plana, l’operador fixa el preu 
que estima oportú, que, segons 
la CNMC, acostuma a ser similar 
al d’una trucada interprovincial 
quan es truca des d’un telèfon fix, 
mentre que si es fa des d’un mòbil  
el cost es dispara. Segons Facua, 
el cost mitjà quan es truca des 
d’un mòbil és de 0,40 euros per 
minut, més establiment de tru-
cada. H
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La facturació comença 

al despenjar el telèfon, 

no al començar el servei 


