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Becorp, la nova manera de viure el lloguer
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• Un concepte, pioner i 

únic, amb més de 2.700 

habitatges de lloguer.

• Llars dissenyades per 

facilitar la teva vida.

• Espais eco-friendly: 

 Bike room i EV Charger.

• Qualificació A: 

 grau d’ecoeficiència i 

sostenibilitat alt.

• Serveis i espais que et 

connecten amb el futur.

• La comunitat formarà 

part del teu univers.

BeHappy. BeFriendly. BeConnected.
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Viu connectat des de qualsevol racó de l’edifici amb alta 
connectivitat
Xateja mentre prens un cafè, consulta les notícies en la teva zona de 
relax, mira la sèrie que més t’agradi o comparteix a les teves xarxes 
socials els avantatges de viure a un Becorp. Oblida’t de contractar un 
operador de telefonia a casa! Disposes del servei de la nostra xarxa WiFi 
d’alta connectivitat.

FREE WIFI

Et sentiràs atès en tot 
moment
El servei de consergeria 
professional s’encarrega de 
controlar els accessos i rebre 
als residents. Demana-li tot 
el que necessitis i t’ajudarà.

CONCIERGE

UPLIVING:
SERVEIS

INCLOSOS
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El teu vehicle també té el seu espai
Aparca còmodament al teu edifici i tria la plaça 
que millor s’adapti al teu cotxe, sense haver 
d’aparcar sempre a la mateixa plaça assignada. 
Places limitades per a segon vehicle (cotxe o 
moto). Consultar tarifa.

PARKING

Que l’espai no et 
falti a casa
Sabem que la 
falta d’espai a 
un habitatge és 
quelcom habitual. 
Per això, disposar 
d’un traster a Becorp 
facilita la teva vida: 
et permet gaudir 
d’una llar més neta i 
organitzar-te millor.

TRASTERSUPLIVING:
SERVEIS

INCLOSOS
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Pensant en la teva salut!
El temps d’actuació davant 
d’una crisi cardíaca és vital. 
Per això és necessari fer 
la intervenció el més ràpid 
possible. Els edificis Becorp 
compten amb un desfibril·lador 
que podria salvar-te la vida.

Arriba i gaudeix del teu pis
Arriba a Becorp i desfés les maletes. 
Decora-ho al teu gust i prepara’t 
per gaudir. Tot l’habitatge està 
completament moblat.

DEA

MOBILIARI

UPLIVING:
SERVEIS

INCLOSOS
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Endolla’t i carrega 
el teu cotxe elèctric
Si tens o vols un 
vehicle elèctric, a 
Becorp t’ho posem 
fàcil: disposaràs de 
servei de punts de 
recàrrega perquè  
et puguis endollar 
des del primer dia. 
Consultar tarifes.

Un projecte a favor de l’ecoeficiència
• Qualificació energètica A.
• Enllumenat amb tecnologia LED.
• Sistema de reducció de consums d’aigua.
• Sistema centralitzat d’alta eficiència per a la 

climatització i escalfament de l’ACS.
• Promovem la mobilitat sostenible.

Estalvia a les teves factures
Cada habitatge disposarà dels seus propis 
comptadors d’electricitat i aigua. La 
contractació serà bàsica (5,75 kW) podent 
ser inferior gràcies a les diferents mesures 
eficients com és l’enllumenat LED. La 
climatització i l’escalfament de l’ACS serà 
mitjançant un servei energètic centralitzat 
de l’edifici en el qual el seu consum i 
manteniment estan inclosos dins del contracte 
de lloguer. Aquest sistema centralitzat 
permetrà detectar, avisar i solucionar un 
possible excés de consum per una anomalia 
o un ús inapropiat. En cas d’un ús inapropiat 
podrà ser aplicable el càrrec que correspongui 
del consum segons condicions de contracte, 
sempre amb la finalitat de promoure la 
sostenibilitat.

EV CHARGER

SOSTENIBILITAT 
I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

SERVEIS ENERGÈTICS

UPLIVING:
SERVEIS

INCLOSOS
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T’acompanyem 
en tot moment
Gestiona tot el que necessitis:
• Comunicació d’incidències.
• Consulta de documentació.
• Control de pagaments.
• Atenció al client Becorp.
• Openow: Sol·licita l’activació de la 

clau de casa teva al mòbil a través de 
la App “Becorp”.

APP CLIENTS

Sempre connectat
Gaudeix de la nostra xarxa WiFi amb 
cobertura als habitatges, amb connexió fins 
a 10 dispositius, i amb alta connectivitat per 
a poder accedir a les diferents aplicacions 
digitals com Netflix. A més, el teu habitatge 
disposarà de totes les instal·lacions de 
telecomunicacions habituals: serveis 
comunitaris TDT, ràdio digital i antena 
satèl·lit, així com fibra òptica i cablejat UTP 
per si es volgués contractar els serveis d’un 
operador de telefonia. Videoporter amb 
pantalla a color i àudio mans lliures.

TELECOMUNICACIONS

UPLIVING:
SERVEIS

INCLOSOS
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Més tranquil·litat per a tu i la 
teva família
Protegim a la teva família amb 
un sistema de vídeo-vigilància 
les 24 hores del dia, els 7 dies 
de la setmana, tant als diferents 
espais comunitaris, incloent 
el passadís que dóna al teu 
habitatge, com en l’àmbit de 
l’aparcament i trasters.

SEGURETAT

Oblida’t de pagar diferents quotes!
A un Becorp tindràs les despeses de 
comunitat incloses en una única quota, 
fàcil i còmode!
• Manteniment i subministrament de 

totes les instal·lacions i elements 
comunitaris (neteja, manteniments...).

• Assegurances i impostos.

COMODITAT SENSE 
SOBRESALTS!

UPLIVING:
SERVEIS

INCLOSOS
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UPLIVING:
SERVEIS AMB

COST SEGONS L’ÚS

Uneix-te al moviment ECO
Aparca la teva bici en unes instal·lacions 
amb sistema avançat de control d’accés. 
Places amb punts de recàrrega elèctrica.
Parking exclusiu per a bicicletes i patinets. 
Places limitades. Consultar tarifa.

BIKE ROOM
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Normes comunitàries

Església Major de Santa Coloma de Gramenet

BALCONS
Y TERRASSES

PETS

• Per estendre la roba, s’ha 
d’utilitzar la zona habilitada per a 
estenedors a la coberta de l’edifici. 
No està permès tapar, cobrir o 
modificar l’estètica de les baranes 
amb tovalloles, banderes de cap 
mena o qualsevol altre element.

• Excepte expressa autorització de 
la propietat, la tinença d’animals de 
companyia no està permesa.

VIDEOVIGILÀNCIA

NOTA

• El complex està dotat de 
videovigilància a les zones 
comunes, amb gravació 24 hores.

• Totes les normes comunitàries 
d’ús i convivència estan recollides 
en el contracte de lloguer. 
Consultar model de contracte.
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Top 5 Santa Coloma

BEECO A L’ECOMETROPOLI DE SANTA 
COLOMA

VIU LA TRADICIÓ AL MERCAT DE SAGARRA

EL PARC FORESTAL LA BASTIDA, 85.000 M2 DE 
NATURALESA

Benvinguts a l’Ecometropoli, el centre d’educació 
ambiental de Santa Coloma. Es troba a poc més d’1 km 
del teu pis de lloguer.

 A 1,2 km.

Fer la compra setmanal en un mercat amb més de 80 
anys d’antiguitat converteix un acte quotidià en un 
costum amb molta història. 

 A 900 m.

A només 15 minuts del teu pis de lloguer, es troba el 
Parc Forestal La Bastida. Un espai natural de més de 
85.000 m2 on retrobar-te amb la naturalesa i l’olor 
de bosc.

 A 750 m.

Parc Fluvial del Besòs BeCorp · Santa Coloma | 17
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OCI AL COSTAT DEL RIU AL PARC FLUVIAL DEL 
BESÒS

TORRE BALLDOVINA, EL MUSEU DE SANTA 
COLOMA DE GRAMENET

És un dels espais verds més importants de la zona 
metropolitana de Barcelona i Santa Coloma de 
Gramenet, compta amb 70 hectàrees.

 A 3,5 km.

Forma part de la història i la cultura de Santa Coloma 
de Gramenet i visita el seu museu “Torre Balldovina”. 
L’entrada es gratuïta!

 A 1,2 km.

Vistes des del Parc EuropaSanta Coloma de Gramenet

Top 5 Santa Coloma
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Obre les portes de Becorp

serveis que et 

faciliten la vida

habitatges 

ecoeficients

1, 2 o 3 

habitacions
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Molt més del que veus

1, 2 I 3 HABITACIONS
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