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LOCALITZACIÓ 

COMUNICACIONS: 
CARRETERA C-55 MANRESA 
CARDONA 

SUPREBAT: DESENVOLUPAMENT I COMERCIALITZACIÓ DE SOL 
INDUSTRIAL I PARCS EMPRESARIALS A CATALUNYA 
 
suprebat es dedica tant a la gestió i desenvolupament de sól industrial com a la 
gestió i construcció de naus industrials claus en mà.  
  
La companyia te les oficines centrals a Manresa i conta amb un equip format per 
arquitectes, enginyers, economistes i gestors. 
  
L’activitat es centra a Catalunya. Des de l’any 2006 suprebat ofereix més de 
130.000 m2 de nous espais d’activitat industrial, comercial i de serveis. 
 
suprebat és una empresa participada per Constructora d'Aro, amb una amplia 
experiència en construcció i promoció. En aquest sentit podem oferir un servei 
claus en mà als Clients, fins i tot amb solucions modulars industrialitzades 
(mitjançant la nostre participada CompactHabit). 
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SERVEIS 

Lloguer/venda  

suprebat ofereix la seva cartera d’immobles i sòl industrial als Clients que estiguin 
interessats en la compra, lloguer, inversió o construcció.  

Tanmateix, suprebat ofereix l’estudi d’acords de financiació i estratègies de lloguer/
venda: 

•  Cessió de dret de superfície  

•  Lloguer amb opció de compra  

Projectes “claus en mà”  

La nostre especialitat és el disseny integral, la promoció i execució d’edificis i 
construccions industrials i terciàries de totes les tipologies, sota la modalitat “claus en 
mà”. Amb aquesta solució el Client té la seguretat que els costos no s’incrementen en 
cap de les fases de projecte. Tanmateix, adaptem el projecte a mida de les necessitats i 
capacitat d’inversió del Client. 

Desenvolupament de Parcs Empresarials  

Un altre de les nostres activitats és el desenvolupament urbanístic de Parcs 
Empresarials, Industrials i Zones d’Activitats Econòmiques, ocupant-nos de tot el 
necessari per aconseguir l'èxit en el procés de transformació del sòl. 
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