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El mercat de l’habitatge en pro-
pietat està travessant un bon mo-
ment tot i la pandèmia. Andorra
ha vist com en el darrer any molts
inversors estrangers han apostat
pel país per tal de comprar im-
mobles i dipositar-hi els seus es-
talvis. Dit d’una altra manera, en
contraposició amb els baixos in-
teressos que està oferint la banca,
moltes persones han fet una
aposta ferma pel totxo com a re-
fugi per als seus estalvis. 

El que sí que va canviar, lleuge-
rament, durant la passada anua-
litat és l’origen de l’inversor. “La
pandèmia i la dificultat per tal de
poder-se moure han fet que la
majoria de les transaccions que
s’han fet siguin amb clients de
proximitat: catalans, espanyols i
francesos”, va explicar el presi-
dent de l’AGIA, Jordi Galobardas.
Una situació que també va confir-
mar la team assistant i sales ma-
nager de Lucas Fox, Cristina Al-
ves, que va explicar que “és cert
que  hi ha hagut un augment im-
portant de la demanda, especial-
ment en immobles de luxe. Les
persones volen invertir en béns
com l’habitatge”. A més a més, Al-
ves va exposar que s’estava pro-
duint un canvi de tendència pel
que fa als inversors, tal com havia
apuntat Galobardas, i va dir que
“majoritàriament són compra-
dors que venen provinents d’Es-
panya o França; tot i que també

n’hi ha una part important tant
de britànics com d’holandesos.
Els que han anat a la baixa són els
provinents de Rússia”.

No obstant això, la pujada no
va ser tan important com sem-
blava que seria quan va comen-
çar el 2020, ja que, segons Galo-
bardas, “la pandèmia ha
endarrerit moltes operacions
d’inversors que amb les primeres

restriccions van decidir esperar
abans de comprar”. “Un cop passi
la pandèmia, estic segur que tor-
narem al creixement que sembla-
va que s’estava produint”, va co-
mentar el president de l’AGIA. 

Un altre dels handicaps que
posa de manifest el límit del crei-
xement és la quantitat d’immo-
bles dels quals es disposa. En
aquest sentit, Galobradas va ma-

nifestar que “hem de pensar que
el mercat és limitat perquè no hi
ha molt de producte i està força
cotitzat”. Els inversors acostumen
a apostar per zones properes a les
pistes d’esquí.

Pel que fa al lloguer, aquest
també va veure un increment en
el darrer any. Així, Alves va indi-
car que “també hi ha un mercat
important de persones que bus-

quen un immoble per viure-hi, i
aquests normalment cerquen pi-
sos o xalets que es trobin a les
valls centrals”.  Finalment, Galo-
bardas també va lamentar el poc
producte de lloguer que hi ha, es-
pecialment en alt standing, i va
dir que “hi ha clients que ens de-
manen per llogar immobles que
estan a la venda, perquè hi ha po-
ca oferta al respecte”. 

Molts inversors veuen en el totxo un refugi per als estalvis amb els actuals tipus d’interès
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La pandèmia ha provocat un
canvi en els inversors i la reduc-
ció de la mobilitat ha fet que les
persones amb diners dels paï-
sos veïns com espanyols i fran-
cesos hagin apostat per Andorra
com a refugi per a les seves in-
versions immobiliàries durant
l’anualitat passada. 

CANVI DE PERFIL

ELS INVERSORS DE

PROXIMITAT GUANYEN PES

Les valls centrals continuen
sent les escollides per a aque-
lles persones que decideixen llo-
gar un immoble per viure-hi. Per
contra, les parròquies altes i les
construccions properes a les es-
tacions d’esquí són les preferi-
des per als inversors en pisos i
cases de luxe. 
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