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Becorp, la nova manera de viure el lloguer
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Et regalem temps.
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• Qualificació A: 

 grau d’ecoeficiència i 

sostenibilitat alt.

• Som eco-friendly:

 en la teva plaça de pàrquing 

disposaràs d’EV Charger.

• Serveis i espais que et 

connecten amb el futur.

• La comunitat formarà 

part del teu univers.

BeFriendly. BeConnected.

• Un concepte, pioner i 

únic, amb més de 2.700 

habitatges de lloguer.

• Llars dissenyades per 

facilitar la teva vida.

BeHappy.
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BeHealthy, més 
energia i menys 
estrès
Un espai on completar 
els teus entrenaments 
amb màquines de 
cardio i de musculació. 
Vols un personal trainer 
o un nutricionista? 
Contracta’l a l’APP 
clients Becorp. 
Consultar tarifa.

I després d’un bany 
refrescant...
Troba el teu moment de 
relax! Llegeix aquell llibre 
que desitges començar, 
juga a cartes, inspira’t o 
pren-te un aperitiu. Tu 
decideixes qui vols que 
t’hi acompanyi.

UPLIVING:
SERVEIS

INCLOSOS

GYM

RELAX AREA
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Un espai per trencar la rutina
Gaudeix de la vida social, comenta les 
teves sèries preferides o emociona’t amb 
un partit de futbol. Relaxa’t als còmodes 
sofàs prenent un refresc o alguns snacks. 
Compartir és viure!

Viu connectat
Xateja mentre prens un cafè, consulta les notícies des de la zona de relax, 
mira la sèrie que més t’agradi o comparteix a les teves xarxes socials els 
avantatges de viure a un Becorp. Disposes de el servei de WiFi d’alta 
connectivitat a les zones comunes de l’residencial (Concierge, Gym, 
CoWorking y CoLiving).

COLIVING

WIFI
EN ZONES 
COMUNS

UPLIVING:
SERVEIS

INCLOSOS

Treballa diferent!
Treballa còmodament 
des de la teva llar amb 
els avantatges d’estar 
a una oficina: presa de 
xarxa, WiFi... 
Tens una reunió? 
Reserva el 
Meeting room. 
Potser sorgeixen 
col·laboracions amb 
altres coworkers! 

COWORKING

Et sentiràs atès en tot 
moment 
El servei de consergeria 
professional s’encarrega de 
controlar els accessos, rebre 
als residents i supervisar les 
zones comunes. Demana-
li tot el que necessitis 
sobre els serveis UpLiving i 
t’ajudarà.

CONCIERGE
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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.

Gaudeix d’un bany de sol i 
submergeix-te a la piscina!
Un espai de relax i diversió on 
compartir els millors moments 
amb la teva família. Tots els dies 
semblaran cap de setmana. 

DEA

PISCINA

UPLIVING:
SERVEIS

INCLOSOS
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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.

UPLIVING:
SERVEIS

INCLOSOS

SOSTENIBILITAT I 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

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 tarifa.

EV CHARGER

Becorp · Abrera | 11



Sempre connectat
Gaudeix de la nostra xarxa WiFi amb cobertura exclusivament al Concierge, Gym, CoWorking 
i CoLiving. 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.

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.

SEGURETAT

TELECOMUNICACIONS

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, manteniment del jardí...).
• Assegurances i impostos.

COMODITAT SENSE SOBRESALTS!

UPLIVING:
SERVEIS

INCLOSOS
T’acompanyem 
en tot moment
Gestiona tot el que 
necessitis:
• Reserves per a 

esdeveniments, serveis, 
espais i activitats.

• 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
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UPLIVING:
SERVEIS AMB

COST SEGONS L’ÚS
El teu vehicle també 
té el seu espai
Aparca còmodament al 
teu edifici. 
Places limitades per a 
segon vehicle (cotxe). 
Consultar tarifa.

PARKING

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 així gràcies 
a les diferents mesures eficients com és 
l’enllumenat LED. La climatització i l’escalfament 
de l’ACS (aigua calenta sanitaria) serà mitjançant 
un servei energètic centralitzat de l’edifici. 
Els imports del consum de l’energia per a la 
climatització i l’ACS no estan inclosos a la renda, 
mensualment s’inclouran al rebut els  imports que 
corresponguin.

SERVEIS ENERGÈTICS
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Vols sentir-te millor?
Aprofita el servei Wellness 
i estaràs sempre radiant. 
Fisioteràpia, massatges, 
manicura, pedicura...

WELLNESS

UPLIVING:
SERVEIS AMB

COST SEGONS L’ÚS

SMART POINT

Tot el que necessites, a un clic
Rep les teves compres i paquets quan no siguis a 
casa i gaudeix d’un ampli catàleg de serveis:
• tintoreria
• bugaderia
• arranjaments de roba
• parafarmàcia
• caves i vins
• altres 
Màxima comoditat i facilitat d’ús.

Omple la cistella d’aliments saludables
Al mateix edifici, disposes d’un Micro Market 
amb productes saborosos i de qualitat.

MICRO MARKET 24 H
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Normes comunitàries

MENORS

BALCONS
I TERRASSES

PETS

• Els menors de 12 anys hauran 
d’anar acompanyats per 
adults a la zona del gym.

• Per estendre la roba, s’ha 
d’utilitzar la zona habilitada 
per a estenedors a la planta 
baixa. 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.
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VIDEOVIGILANCIA

INVITADOS

NOTA

• El complejo está dotado 
de videovigilancia en todas 
las zonas comunes, con 
grabación 24 horas.

• Está limitado el número 
de invitados por vivienda 
para el uso de las zonas 
comunes.

• Todas las normas 
comunitarias de uso y 
convivencia están recogidas 
en el contrato de alquiler. 
Consultar modelo de 
contrato.

Normes comunitàries
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Top 5 · Abrera

5 RUTES PER CONÈIXER MONTSERRAT

AMBIENT PROPER AL MERCAT MUNICIPAL

DE COMPRES A MONTSERRAT CENTRE ABRERA

Montserrat és, possiblement, la muntanya més 
representativa de Catalunya. Tens la sort d’estar a 
només 15 minuts en cotxe del funicular que et portarà 
a les seves inconfusibles agulles.

 A 11,7 km.

Realitzar les compres del dia a dia serà molt còmode. 
Tria entre els diferents productes de proximitat, 
sempre amb una atenció propera i amable. També 
trobaràs serveis, cafeteries i restaurants.

 A 550 m.

Gaudeix d’un dia de shopping al centre comercial o 
regala’t una sessió de cinema i crispetes. Montserrat 
Centre Abrera disposa de sales de cinema, 
supermercat, botigues i també restaurants.

 A 3,1 km.

Parròquia de Sant Pere d’Abrera. Becorp · Abrera | 18

https://www.be-corp.com/ca/blog-immobiliari/5-rutes-per-coneixer-montserrat/
https://www.be-corp.com/ca/blog-immobiliari/ambient-proper-al-mercat-municipal/
https://www.be-corp.com/ca/blog-immobiliari/de-compres-a-montserrat-centre-abrera/


VISITA LES COVES DE MONTSERRAT

34 PARCS I JARDINS PER GAUDIR A 
ABRERA

Endinsa’t en un enigmàtic món subterrani a les coves 
de Montserrat, a només 15 minuts en cotxe des del teu 
pis de lloguer a Becorp. Segur que et sorprendran! 

 A 10,8 km.

Abrera compta amb un entorn natural privilegiat. 
34 parcs i jardins tenyeixen el paisatge urbà de 
zones verdes, mobles urbans i jocs infantils. 

 Diferents localitzacions

Ajuntament.

Top 5 · Abrera
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Obre les portes de Becorp
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serveis que et 

faciliten la vida

habitatges 

ecoeficients

1, 2 o 3 

habitacions

1.797 m2 d’espais 

comuns
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