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“Cada operación es un cuadro en blanco, 
se tiene que empezar a pintar desde cero 

y con el rigor y arte que requiera”

A
lencar Dolç i Selva es la 
segunda generación en la 
dirección de Dolç Blanch, 
agencia de servicio in-

mobiliario integral fundada hace 35 
años en Alp (Girona). Diplomado en 
Ciencias Empresariales y licencia-
do en Comercio Internacional, con 
una experiencia en el sector de la 
consultoría internacional en países 
como Italia, Inglaterra y Estados 
Unidos, actualmente también es 
socio fundador de otros dos pro-
yectos empresariales.

-La Cerdanya es una de las comar-
cas de Catalunya más atractivas pa-
ra personas y familias que desean 
desconectar y descansar, ¿cuáles 
cree que son las razones de este 
éxito? 
La Cerdanya es una zona estratégica para el 
turismo familiar en Catalunya. La proximidad 
y las buenas comunicaciones con los princi-
pales núcleos urbanos hacen de nuestro va-
lle un lugar privilegiado. Además, el entorno 
natural, que permite innumerables rutas de 
senderismo, la práctica de deportes de invier-
no, el ciclismo o el golf son, junto a la calidad 
de la restauración, algunas de las actividades 
que se pueden hacer. En Europa, la Cerdanya 
es el valle de montaña con más horas de sol 
y, además, su amplitud y orientación la hacen 
un lugar único. El hecho de que todos los ca-
talanes podamos disfrutar de un entorno tan 
exquisito debemos considerarlo un privilegio. 

-Después de la crisis económica de 
la última década, ¿ha aumentado 
la demanda de casas de venta o 
alquiler? ¿Cómo ha afectado la 
crisis en el precio de las casas?
Nos encontramos en una situación de impas-
se económico. Es cierto que, por suerte, ya 
estamos dejando atrás la crisis; En Barcelona, 
los precios de los alquileres y de las primeras 
residencias están creciendo, pero aquí ha-
blamos de segundas y terceras residencias. 
Las estadísticas de ventas del último año 
respecto a los anteriores nos indican una re-
cuperación, pero los precios tanto de ventas 
como de alquiler todavía no están subiendo. 
Por lo que ésta es una situación propicia para 
poder comprar

-¿Cuánto tiempo necesita un in-
versor para encontrar la casa que 
busca en su comarca? ¿Cuáles son 
los beneficios que obtiene el com-
prador si lo hace a través de su in-
mobiliaria?  
Cada comprador prioriza una serie de factores, 
como son la ubicación, el tipo de construcción 
y, como es lógico, el precio. Por lo tanto, hay 
personas que pueden tardar el doble que otras 
en encontrar una vivienda, sólo por el hecho de 
que puedan ser más exigentes con las carac-
terísticas de la vivienda que se esté buscando. 
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ESPECIAL GIRONA

“Gent del territori, formada i capacitada per donar 
garanties de fidelització, solvència i seriositat”

A
lencar Dols i Selva és 
segona generació a la 
direcció de Dolç Blanch, 
agència de servei immo-

biliari integral fundada fa 35 anys a 
Alp. Diplomat en ciències empresa-
rials i llicenciat en comerç interna-
cional amb una experiència en el 
sector de la consultoria internacional 
en països com Itàlia, Anglaterra i els 
Estats Units, actualment també és 
soci fundador d’altres dos projectes 
empresarials.

-Dolç Blanch té una trajectòria de 
gairebé 40 anys; quina és la clau 
per consolidar un negoci i seguir 
fidelitzant clients?
L’Agència Immobiliària Immobiliària Dolç 
Blanch va ser fundada per Josep M. Dolç i 
Arnau i Manel Blanch i Ródenas l’any 1978 amb 
l’ànim de professionalitzar els serveis immo-
biliaris, en una comarca on les previsions de 
creixement immobiliari enfilaven un camí molt 

moderat. Van iniciar el seu projecte capaços 
d’identificar la necessitat d’oferir un servei ri-
gorós en tots els seus àmbits d’actuació. Gent 
del territori, formada i capacitada per donar 
garanties de fidelització, solvència i seriositat.

-Vostès diuen que són la primera 
consultoria immobiliària de la 
Cerdanya. Quins són els seus valors 
diferencials? 
Aquesta dilatada trajectòria dóna més sentit a 
la forma de treballar i conèixer el territori. Som 
gent que coneix a la perfecció la vall, som una 
empresa amb caràcter identitari i amb un mo-
del propi de gestió i de negoci, no som una 
franquícia o una marca forània, la nostra clau 
és el nostre coneixement profund del nostre 
producte i de la nostra comarca, per poder 
oferir el millor servei i professionalitat. 

www.dolsblanch.com

 Aquest és un món que es basa en la con-
fiança i en el rigor, però malauradament no és 
un àmbit exempt de casos que han malmès la 
imatge dels professionals del sector per tant 
el nostre model de negoci es basa en rigoro-
sos mètodes de control perquè els nostres 
clients tinguin tota la informació al dia i puguin 
contrastar la solvència i la confiança que vé-
nen dipositant des de fa 38 anys en la nostra 
agència Dolç Blanch.

-A més de serveis immobiliaris,  
també ofereixen assegurances .  
Estan especialitzats en aquest  
tipus de servei?
La nostra filosofia empresarial és clara: no ad-
ministrem propietats que no coneixem. Fem 
una tasca de treball de camp molt important on 
gran part de la nostra feina és fora de l’oficina. 
Dolç Blanch ven immobles i administra la venda 
oferint un servei integral de màxima qualitat tant 
pel propietari de l’immoble com pel compra-
dor interessat. Fem un seguiment a posteriori 
de la signatura de l’operació de compravenda 
resolent qualsevol incidència que pugui sorgir, 
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Alencar Dolç i Selva,  
director de Dolç Blanch

aportant el coneixement i assessorament que 
els clients puguin necessitar tant en àmbits le-
gals, impositius com d’acompanyament. 

-Quins són els principals atractius 
d’Alp per inversors i particulars 
interessats en adquirir una 
propietat immobiliària (inversió, 
habitatge, lloguer, compra…)?
En els lloguers oferim un ampli ventall d’im-
mobles, garantint als nostres arrendadors 
com arrendataris la tranquil·litat de que comp-
ten amb un equip humà. Tots aquests serveis 
que formen el nostre model de negoci, con-
formen un cercle virtuós de productes que 
garanteixen la transmissió dels nostres valors 
i confiança màxima als nostres clients.
 La nostra trajectòria en aquest àmbit durant 
tots aquests anys ens ha aportat un gran co-
neixement sobre els possibles riscos als que 
estan exposats i les solucions que ofereix el 
sector assegurador a les necessitats reals dels 
nostres clients. Som agents d’una gran com-
panyia asseguradora, comptem amb una car-
tera de clients molt consolidada que ens per-
met garantir el millor servei i oferir la màxima 

tranquil·litat davant imprevistos que es poden 
donar, i una capacitat de resposta en la gestió 
i resolució dels sinistres satisfactòria amb la 
màxima celeritat.

-Ha afectat la crisi al sector 
immobiliari a la Cerdanya? Com han 
sobreviscut durant aquests anys?
És sabut que aquesta cris i ha estat 

“La nostra filosofia 
empresarial és clara, no 
administrem propietats  
que no coneixem”

“El nostre model de negoci es 
basa en rigorosos mètodes de 
control perquè els nostres clients 
tinguin tota la informació al dia 
i puguin contrastar la solvència 
i la confiança que venen 
dipositant des de fa 38 anys en la 
nostra agència Dolç Blanch.”

especialment dura amb el sector. Actualment 
els mercats estan en una fase d’estabilitat. 
Dins d’aquesta situació Dolç Blanch identifi-
ca el moment actual com una oportunitat per 
als clients que vulguin comprar. Depenent 
sempre de la zona: a la Cerdanya estem par-
lant de preus que poden rondar un 40% més 
baixos respecte al 2007. Dolç Blanch ha sabut 
sobreposar-se a la crisi mitjançant un elaborat 
procés de fidelització amb un objectiu priori-
tari, cercar la reducció de costos i la màxima 
rendibilitat pels nostres clients.

-Expliqui’ns quins són els projectes 
de Dolç Blanch més immediats.
Dolç Blanch està contínuament destinant els 
seus recursos en millorar la interacció amb 
els seus clients donada l’oportunitat que ofe-
reixen les noves tecnologies. Hi ha projectes 
per assolir una fluida comunicació per exem-
ple en temes com les comunicacions amb els 
propietaris d’una comunitat o bé agilitzar les 
formalitats que impliquen una operació de 
compravenda, són projectes que estem des-
envolupant i anirem implementant pas a pas.
 Dolç Blanch ha seguit creixent aquests úl-
tims anys, s’ha apostat per un canvi d’imatge 
corporativa, invertint en noves tecnologies i 
incrementant el personal per donar resposta 
més ràpida i personalitzada.

La firma 

Avui el model de negoci de Dolç Blanch 
té cinc pilars bàsics que la defineixen: 
Administració de la Propietat Horitzontal 
( U r b a n i t z a c i o n s  i  C o m u n i t a t s  d e 
Propietaris), Administració de la Propietat 
Vertical (Lloguers), Agents de la Propietat 
Immobiliària (API), Agència d’Assegu-
rances i Administració de Patrimonis i 
Gestions Immobiliàries. L’equip de tre-
ball està format per vuit professionals, 
els quals compleixen unes funcions molt 
focalitzades a donar el millor servei espe-
cialitzat d’acord amb l’estratègia i estruc-
tura principal del nostre negoci.
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GOLF PUIGCERDÀ. Exclusiva casa en parcela de 6.000m2 y con vis-
tas a todo el valle. Recibidor, comedor, salón con chimenea, cocina 
con isla. Entrada auxiliar al comedor  de verano, despensa, baño de 
cortesía, 5 habitaciones suite con armarios en acabados exclusivos. 
La amplia suite principal situada bajo tejado consta de vestidor, zo-
na de baño y sala de estar privada con TV. Sótano dividido en dos 

zonas: área de servicio con habitaciones de 3 camas, sala privada y 
baño completo. La otra zona del sótano, dispone de salida al jardín, 
sala de estar con audiovisuales y sala de juegos. Este nivel  consta 
también de zona wellness con una habitación con baño turco más 
baño completo. Fantástica bodega. Garaje y sala de máquinas para 
la calefacción. Precio a consultar.

GOLF FONTANALS. Dúplex de 150m2 distribuidos en recibidor, salón-comedor, chime-
nea cerrada, cocina, 2 habitaciones dobles, 1 suite, 2 baños completos, terraza, buhardilla 
habilitada en un gran salón. Jardín comunitario, calefacción de gas, garaje y box. Precio 
a consultar

Yo creo firmemente que la compra de una 
vivienda no sigue las mismas premisas que 
las que se siguen a la hora de comprar un 
coche o ropa. No compramos casas cada día, 
no estamos familiarizados con la legalidad 
y con todos los procedimientos para poder 
hacer una operación de compra-venta con 
garantías y evitar que después surjan sorpre-
sas. Lo que ofrecemos desde Dolç Blanch no 
es una simple intermediación, acompañamos 
a las partes que intervienen en la operación, 
en todos y cada uno de los pasos para poder 
llevar a cabo la compra-venta.  Hoy en día, 
con todos los portales inmobiliarios, parece 
más sencillo comprar una vivienda entre par-
ticulares, pero los profesionales colegiados 
demostramos cada día la necesidad la inter-
vención de un experto.

Nosotros focalizamos el trabajo en la par-
ticularidad de que cada operación, ca-
da contrato, cada llamada se hace con la 
obligatoriedad de servir los intereses de 
los clientes. Para nosotros, cada operación 
es un cuadro en blanco, se tiene que em-
pezar a pintar desde cero y con el rigor y 
arte que requiera. 


