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L’habitatge, un 
somni per a molts
Elisabeth M. Serra / © Fotos: Chopo i Aina Gatnau

L’accés a l’habitatge i a l’ali-
ment són les necessitats més 
atàviques de l’ésser humà i 

garantir-les ha figurat a l’agenda de 
la majoria d’estadistes de tots els 
temps. El desenvolupament d’una 
civilització la motiva l’enginy, la cre-
ativitat i la capacitat de treball dels 
seus habitants per tenir cobertes 
aquestes necessitats primordials. 
L’habitatge és un dels elements clau 
per la prosperitat individual i col-
lectiva d’una societat.

És la lluita per unes condicions 
de vida dignes la raó de fons de la 
majoria de conflictes i revolucions. 
Si al 1789 no hi hagués hagut manca 
de sostre i aliments d’una part molt 
important de la població, possi-
blement, Maria Antonieta hagués 

conservat la seva testa empolsina-
da sobre les espatlles. Repassant 
la història, darrera de cada canvi 

d’època, de cada col·lapse o desa-
parició d’una civilització hi rau l’etern 
problema de la propietat i el seu 
repartiment desigual. No és estrany, 
doncs, que en qualsevol programa 
electoral, feina i habitatge siguin una 

Vila d’artesanas de Deir al Medinah 

constant per la qual partits polítics 
de tots els colors prometen soluci-
ons.

 � Primeres iniciatives 
públiques

L’origen de les primeres iniciati-
ves públiques per oferir aixopluc a 
determinats col·lectius és confòs. 
Com a precedent, podem assenya-
lar les dependències per a corte-
sans, harems, funcionaris i militars 
de les primeres civilitzacions. És 
especialment interessant el cas de 
la vila d’artesans de Deir al Medi-
nah (Set Maat) de l’Antic Egipte. Fou 
habitada pels treballadors que van 
construir la Vall dels Reis a partir de 
la Dinastia XVIII. Hi visqueren unes 
setanta famílies. 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias 
y establecerán las normas para hacer efectivo este derecho, regulando 
la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación.

Artículo 47, título I de los Derechos y Deberes Fundamentales. Constitución Española (1978)

L’habitatge és un 
dels elements clau 
per la prosperitat 
individual i col·lectiva 
d’una societat.
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Fou, precisament, en aquest 
indret, on tenim documentada la 
primera vaga coneguda de la his-
tòria. Els habitants del poble rebien 
un tracte preferencial pel que fa als 
sous, l’alimentació i l’atenció mèdi-
ca. Formaven equips amb jornades 
de vuit hores a l’hivern i nou a l’es-
tiu, dividides en dos torns de quatre 
hores. Treballaven vuit dies seguits i 
en descansaven dos. Un papir con-
servat al Museu Egipci de Torí recull 
que hi va haver tres vagues motiva-
des pel fet que els treballadors no 
van rebre la seva ració d’aliments, 
que era el seu sou. Desconeixem 
com va acabar aquesta situació, 
però hi va haver vagues fins que es 
va deixar de construir a la Vall dels 
Reis i el poble es va abandonar.

La història ens mostra que l’in-
terès de les classes dirigents en 
millorar les condicions de vida dels 
més desfavorits sol ser propor-
cional a la capacitat que tinguin 
aquests grups per incidir en els 
canvis polítics i la bona projecció 
social i propagandística que els 
líders en puguin obtenir. La falli-
da reforma agrària dels germans 
Gracos a la Roma del s. II a. C. és 
un capítol significatiu per veure 
com aquests tribuns de la plebs 
van mirar d’implantar una sèrie de 
mesures per limitar les propietats 
dels grans terratinents i posar fi 
a l’especulació amb els terrenys 
agraris. 

Germans Graco, Roma S. II a.C

Pretenien que els terrenys fos-
sin retornats a camperols lliures i 
que aquests els cultivessin sense 
poder emprar esclaus. Des de l’inici 
de l’Imperi, els càrrecs de senadors 
i cònsols eren incompatibles amb 
activitats de comerç, de manera 
que aquests polítics es van dedicar 
a invertir la seva fortuna en com-
prar terres agràries a baix cost que 
els camperols es malvenien perquè 
ja no els resultava rentable culti-
var-les. No podien competir amb 
el  preu del blat que venia d’Egipte o 
els fruits dels conreus treballats per 
esclaus. 

Aquests camperols empobrits 
anaven arribant a les grans ciu-
tats de l’Imperi i esdevingueren un 
grup de pressió important. Per altra 
banda, els esclaus que treballaven 
els grans latifundis, es podien rebel-
lar, tal com va fer Spartacus, i aques-
ta situació suposava un enorme 
problema per l’Imperi. Sense blat hi 
ha revoltes, regna el caos i el poder 
trontolla. Calia, doncs, cercar una 
solució.

Els germans Gracos van intentar 
satisfer les demandes de la plebs, 
els aristòcrates s’hi oposaren i, 
finalment, tot plegat es va resoldre 
amb una gran matança on moriren 
3.000 partidaris de Cayus Gracus 
i ell mateix es va suïcidar. Eren un 
conjunt de reformes que hagues-
sin estat bones per Roma, però els 

interessos dels més rics i poderosos 
es van imposar. Lamentablement, 
aquest no ha estat un cas aïllat. Per 
més bones intencions i per més 
bona que sigui una iniciativa políti-
ca pel conjunt d’un Estat, si aquesta 
és contrària als interessos dels més 
rics i poderosos, la iniciativa sol aca-
bar molt malament.

 � La propietat de la terra

La classe dirigent ha mirat de 
mantenir la terra sota el seu domi-
ni i ha estat reticent en atorgar la 
propietat, entesa com a dret a gau-
dir-la, disposar-ne i també d’alie-
nar-la. Tant en el món romà com 
en el medieval, el costum era que 
el senyor atorgués privilegis usu-
fructuaris als seus vassalls, però no 
pas la propietat de la terra. D’aques-
ta manera, s’assegurava la seva 
fidelitat. El feu que els concedia els 
podia ser arrabassat en qualsevol 
moment si perdien la gràcia del seu 
senyor. La plena propietat es solia 
reservar a aquelles terres guanya-
des en camp de batalla i servien 
d’incentiu pels colons dels territoris 
conquerits. 

Aquest fenomen el trobem al 
llarg de la història des de la Tarra-
co romana, passant per a la Marca 
Hispànica, el Far West... i fins avui. 
En  aquesta vida, ningú et regala 
res a canvi de res. Si als colons els 
regalen les terres, és perquè políti-
cament interessa que aquests ter-
ritoris siguin habitats per individus 
de la mateixa ètnia, fidels al poder i 
alhora desplacin als habitants origi-
naris tot aniquilant la seva llengua i 
cultura ancestrals. I en aquest punt 
ens trobem amb un element molt 
important a l’hora de planificar habi-
tatges per un determinat col·lectiu 
que és l’impacte cultural i social que 
tindrà dins el territori i si aquest serà 
positiu pel conjunt de la societat.

Una de les intervencions urba-
nístiques més cruels de la història 
moderna d’Europa fou l’enderroc de 
1.016 cases del Barri de la Ribera de 

La classe dirigent ha 
mirat de mantenir 
la terra sota el seu 
domini i ha estat 
reticent en atorgar 
la propietat, entesa 
com a dret a gaudir-
la, disposar-ne i 
també d’alienar-la.
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Plànol de la Barceloneta S.XIX

Barcelona entre el juliol de 1715 i el 
desembre de 1718. S’explica que es 
va obligar als mateixos habitants 
a enderrocar la seva pròpia casa. 
Calia deixar espai per aixecar la 
fortalesa de la Ciutadella i la gran 
esplanada de seguretat. 

La victòria borbònica de 1714 
va suposar per Catalunya l’aboli-
ció de totes les seves institucions i 
la imposició de noves estructures 
polítiques, administratives i militars. 
El brigadier militar Joris Prosper van 
Verboom va idear la nova fortifica-
ció com a element central de tot un 
sistema militar repressiu per con-
trolar la ciutat rebel. Un decret reial 
de 1715 adjudicava 321 solars del 

sorral format per corrent marins a 
mitjans del s.XVIII (avui el barri de 
la Barceloneta) als habitants de les 
cases enderrocades per construir el 
fort de la Ciutadella. 

S’hi podien aixecar habitatges 
segons el projecte urbanístic del 
mateix Prosper van Verboom. El 
reglament de la concessió donava 
prioritat a les persones amb alguna 
activitat relacionada amb el mar. 
Sembla que el projecte d’urbanitza-
ció de la Barceloneta no va ser tant 
per allotjar els desnonats sinó per 
reordenar els terrenys guanyats al 
mar fins aleshores plens de barra-
ques. Van haver de passar gairebé 
trenta anys des de l’enderroc de les 

darreres cases del barri de la Ribera, 
perquè s’iniciés la urbanització de 
la Barceloneta el 1753 per part de 
l’enginyer Juan Martín Cermeño, 
basant-se en el pla urbanístic de 
Verboom, per encàrrec del capità 
Marquès de la Mina.

 � El cas de Barcelona

Després de tres dècades, els 
desnonats de la Ribera, unes 4.500 
persones, ja feia temps que s’havien 
espavilat, la majoria es van resituar 
dins en cases veïnes de familiars, 
fet que va suposar la densificació 
del barri o bé van emigrar a pobles 
del Maresme. La Barceloneta es va 
projectar amb un traçat ortogonal al 
voltat de l’Església Sant Miquel del 
Port. Tenia els carrers prou amples 
per facilitar les maniobres militars i 
les cases baixes per no destorbar la 
visibilitat i l’artilleria de la Ciutadella. 
Aquest ordenament també va afa-
vorir la higiene i ventilació dels habi-
tatges. 

Aquest barri, amb les cases 
de planta i pis, totes de la matei-
xa mida, colors i ornaments és un 
exemple singular de l’urbanisme de 
nova planta del s. XVIII. Durant més 
d’un segle no es va permetre edificar 
en alçada per les raons militars ja 
comentades, però després, el barri 
es va anar atapeint. Es van partir les 
cases, fins arribar a fer quatre habi-
tatges minúsculs per planta i també 
s’aixecaren més pisos. El resultat 
el podem veure avui, amb els seus 
carrerons ombrívols, pisos diminuts 
que no superen el mínims d’habita-
bilitat a preus astronòmics. 

L’especulació urbanística sal-
vatge de les dues darreres dècades 
i la pressió turística han abocat el 
tradicional barri mariner a la gen-
trificació. Avui són constants les 
notícies de conflictes entre els veïns 
i un turisme incívic, i la incapacitat 
de l’Administració pública per oferir 
una solució eficaç a aquesta proble-
màtica.

Barri de la Ribera  a l’Edat mitjana abans de ser enderrocat       
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La fortalesa de la Ciutadella i les 
muralles de Barcelona van esdeve-
nir un símbol de repressió; eren un 
element de vigilància i atac, no pas 
de protecció. La consideració mili-
tar de la Ciutadella com a plaça forta 
condicionava tota la vida urbana de 
la ciutat. No es permetia l’enderroc 
de les muralles ni l’expansió extra-
murs de la ciutat, indret designat 
com a area non aedificanda fins a la 
distància d’un tret de canó (fins els 
Jardinets de Gràcia, aproximada-
ment). 

Així passaren els anys i la ciutat 
ocupava sempre la mateixa super-
fície d’uns 2 milions de m2 encoti-
llats per 6 km de muralles. La vida 
a Barcelona era insalubre degut a la 
densitat de població la manca d’in-
fraestructures com clavegueram i 
aigua corrent. Els enterraments en 
fossars contaminaven les aigües 
subterrànies i provocaven infecci-
ons i epidèmies. 

 � Per una ciutat més 
higiènica i saludable

Mentre que a Orient la higiene era 
una rutina quotidiana mil·lenària, a 
Occident aquest sa costum, força 
estès en el món clàssic, s’havia per-
dut. El persa Ibn Sina (Avicena) ja en 
el segle X havia plasmat en els seus 
escrits l’estreta relació existent entre 
la higiene, l’aigua i la salut. Però a 
Occident el bany era considerat una 
pràctica pròpia d’infidels i pecadors, 
contrària a la virtut. Fa només un 
segle i escaig que Europa va desem-
pallegar-se de la crosta de brutícia 
que vestia des de l’Edat Mitjana amb 
la irrupció de l’Higienisme.  

La descoberta de Louis Pasteur 
dels bacteris i microbis al 1865, va 
evidenciar l’origen de les infeccions 
i a mitjans del s. XIX el corrent higi-
enista va impregnar totes les acti-
vitats humanes, des de la higiene 
personal, passant per l’oci (terma-
lisme, esport) fins a l’arquitectura i 
l’urbanisme. 

Les clavegueres, el tractament 
de l’aigua potable, la recollida de la 
brossa, la profilaxi, els banys públics, 
són alguns exemples de la seva 
enorme influència. Les obres dels 
higienistes contribuïren a la creació 
de la legislació de l’habitatge en les 
ciutats industrials. Aquestes noves 
idees foren decisives perquè, final-
ment, l’estat accedís a la demanda 
de l’Ajuntament de Barcelona d’eli-
minar les muralles. 

L’any 1841 el metge higienista 
Pere Felip Monlau va guanyar el 
concurs de l’Ajuntament de Barce-
lona per analitzar els avantatges 
d’enderrocar les muralles medievals 
amb el seu projecte Abajo las mura-
llas. Davant la negativa del Ministeri 
de Guerra d’enderrocar-les, els ciu-
tadans autoorganitzats en la Junta 
de Derribo van enderrocar part de la 
Ciutadella el 26 d’octubre de 1842, 
fet que va provocar que el general 
Espartero bombardegés Barcelo-
na des del Castell de Montjuïc el 3 

 
La fortalesa domina la ciutat
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de desembre i penalitzés a la ciutat 
pagant-ne la reconstrucció. 

Un any més tard, després de la 
revolta de Joan Prim i Prats contra 
Espartero, es redactava el Decret d 
el 27 de Juny de 1843 per l’enderroc 
de les muralles a càrrec del munici-
pi. No va ser fins una dècada més 
tard que es va fer efectiu l’esmentat 
decret, ja que entre el 1843 i 1853 els 
governs de Ramón María Narváez y 
Campos i Bravo Murillo van mante-
nir Catalunya sota l’estat d’excepció. 
L’Ajuntament va fer continus intents 
d’enderrocament mitjançant ins-
tàncies que sistemàticament eren 
rebutjades pel ministeri de guerra. 
Finalment, el 9 d’agost de 1854 que 
Barcelona va enderrocar part de les 
seves muralles, tret la muralla de 
mar, el castell de Montjuic i la Ciu-
tadella. S’obrí, d’aquesta manera, 
un període de transformació de la 
ciutat que es començaria a materi-
alitzar amb el Pla Cerdà el 1859.

 �   L’esperit del Pla Cerdà

Aquest urbanista va partir d’un 
estudi exhaustiu sobre les condi-
cions de vida a Barcelona, la seva 
salubritat, orientació i densitat de 
població per fer la seva proposta 
de ciutat-jardí. L’Ajuntament va con-
vocar un concurs per decidir el pro-
jecte urbanístic per l’Eixample, que 
fou guanyat per Antoni Rovira i Trias 
però, des de Madrid, s’imposà que el 
pla urbanístic aplicat fos d’Ildefons 
Cerdà.

Un pla que es va portar a terme 
a mitges, ja que les àrees previstes 
per a zones verdes de la seva ciu-
tat-jardí, topaven amb els interes-
sos dels propietaris dels terrenys. 
Així, molts dels grans patis d’illa 
que havien de ser espais públics, 
són avui propietat privada i hi ha 
molts pocs casos en els quals s’ha-
gi respectat l’esperit primigeni. En 
els darrers anys s’han recuperat 
alguns patis d’illa i han esdevingut 
parcs públics. 

Als nous eixamples de les princi-
pals ciutats europees hi residirà la 
burgesia que abandona les cases 
vetustes del nucli antic de les ciu-
tats. Aquesta classe social ascen-
dent anirà acumulant riquesa, 
obtinguda de la indústria i el comerç 
amb Amèrica, bandejarà l’aristo-
cràcia decadent i li arrabassarà el 
poder. Els seus pisos de l’Eixample, 
amplis, lluminosos, ben ventilats, 
amb cambres de bany completes 
seran mostra de comoditat, benes-
tar i opulència. 

La vida burgesa és neta i perfu-
mada, confortable, alegre i virtuosa, 
embolcallada en sedes i pells. Té 
com a banda sonora les òperes de 
Wagner i com a gran aparador, l’am-
fiteatre del Liceu. El Modernisme és 
el seu llenguatge artístic, l’apoteò-
sic cant del cigne del treball artesà. 
L’ambició feta de maó, ferro, vidre 
i trencadís per assolir l’Obra d’Art 
Total. L’habitatge modernista és 
un paradís artificial de vitralls amb 
nimfes i sirenes, capitells amb val-

Als nous eixamples 
de les principals 
ciutats europees hi 
residirà la burgesia 
que abandona les 
cases vetustes del 
nucli antic de les 
ciutats. 

Plànol de 
l’Eixample de 
Barcelona projecte 
Ildefons Cerdà

quíries i grius, amb escales nobles 
custodiades per dracs, sostres pin-
tats amb orenetes i papallones. La 
preciosa urna d’una vida regalada 
de cafè, xocolata i papagais que 
l’aïlla de la misèria i la mort del món 
exterior. 

 � Amb la indústria arriba la 
immigració

La industrialització de les ciutats 
comportà un allau d’immigrants 
procedent del camp. Aquest feno-
men transformà radicalment la ciu-
tat, tant a nivell formal com sociolò-
gic. En molt pocs anys, creix expo-
nencialment la densitat de població. 
La casa artesana familiar de planta 
baixa i pis esdevingué casa de veïns, 
s’afegiren plantes i s’incorporà l’es-
cala lateral. L’espai interior destinat 
a hort o pati, s’omplí i fou reemplaçat 
pel petit celobert. L’espai domèstic 
es reduí, estava mal ventilat i hi mal-
vivien famílies senceres. 

A fora, el panorama era igual de 
miserable: els carrerons ombrí-
vols, el fum de les fàbriques i el tuf 
de les aigües fecals eren focus de 
tota mena de malalties. Tubercu-
losi, escarlatina, còlera, tifus, sarna, 
ràbia eren el pa de cada dia. Davant 
aquesta misèria, l’alcoholisme i les 
baralles de carrer foren l’evasió de 
molts obrers. D’altres, cercaren la 
manera de canviar aquestes con-
dicions i abraçaren les idees revo-
lucionàries que recorrien Europa 
com l’anarquisme, el comunisme i 
s’organitzaren en sindicats. 
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El profund ressentiment per les 
enormes desigualtats entre el món 
burgés i el proletari es posà de relleu 
la nit 7 de novembre de 1893. Mentre 
al Liceu sonaven els compassos del 
segon acte de l’òpera de Rossini Gui-
llem Tell, l’anarquista Santiago Sal-
vador llençà dues bombes Orsini a la 
platea del teatre, de les quals només 
n’esclatà una, provocant una vintena 
de morts. Aquest fet commocionà la 
ciutat i, sobre tot, la burgesia.

Els burgesos veieren trontollar el 
seu sistema econòmic i decidiren 
allunyar les fàbriques i treballadors 
de les ciutats, que era on es for-
javen les revoltes. Nasqué, així, la 
colònia industrial, ideada per oferir 
als obrers un habitatge adequat 
per garantir la seva salut i el control 
ideològic. Les colònies industrials 
esdevingueren un petit microcos-
mos autosuficient. L’obrer tenia tot 
allò que necessitava per viure sense 
sortir del recinte fabril: escola, esglé-
sia, bar, economat, etc. 

La Colònia Güell de Santa Colo-
ma de Cervelló, iniciada tres anys 
abans de l’atemptat al Liceu, n’és un 
bon exemple. Les cases dels obrers 
eren entre mitgeres, tenien planta 
baixa i pis, jardinet a l’entrada i eixi-
da que servia de galliner. Cada dues 
cases hi havia un pou amb aigua 
potable, fins que es va instal·lar l’ai-
gua corrent. 

Tant faraons con burgesos 
s’adonaren que si oferien unes con-
dicions de vida mínimament dignes 

als seus obrers, asseguraven i incre-
mentaven la producció. Així fou com 
el benestar i la salut es vinculà direc-
tament a l’economia productiva.

Malgrat que el 9 de setembre de 
1853 s’aprovà la primera llei a l’Es-
tat espanyol de casas para pobres 
que proposava als Ajuntaments de 
Barcelona i Madrid la construcció 
de cases per a la classe obrera amb 
unes condicions de confort i higiene 
adients i un cost assequible, aques-
ta va tenir nul·les conseqüències 
ja que únicament es va realitzar un 
concurs a Barcelona convocat per 
l’Ateneu Català. Constatem, així, 
que les primeres iniciatives porta-
des a terme a Catalunya per oferir 
un habitatge adequat les trobem 
en el sector privat, promogudes per 
la burgesia que disfressà de pieto-
sa filantropia els seus interessos 
empresarials.

En les pàgines que segueixen 
ens toca parlar doncs, de l'habitatge 
social.

Xemeneies del paral·lel. Barcelona Industrial  Pintura de Salvador Roses al saló dels miralls del Liceu

Imatge general de la Colònia Güell

Les colònies indus-
trials esdevingueren 
un petit microcos-
mos autosuficient. 
L’obrer tenia tot allò 
que necessitava per 
viure sense sortir del 
recinte fabril.
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Una visió de l’habitatge social
L’informatiu, en els seus quasi 30 anys de vida, ha 
dedicat una llarga llista de reportatges d’anàlisi d’obra a 
les promocions de caràcter públic tant de compra com de 
lloguer. Aquest monogràfic que ara publiquem ens ha permès 
revisitar una selecció de vuit promocions, algunes de fa tres 
dècades, i ens han fet reflexionar i posar sobre la taula la 
necessitat de revisar i reformular l’habitatge social

Les condicions dels habitat-
ges socials o protegits s’han 
regulat de forma específica 

responent a les diferents polítiques 
públiques, formant un conjunt de 
normatives molt extens i divers 
des de 1853 fins l’actualitat i que ha 
donat com a resultat un ampli ven-
tall de tipologies.

A diferència d’altres tipus de docu-
ments, aquestes lleis i reglaments 
sobre cada classe d’habitatge social 
aporten una definició detallada de 
les condicions d’habitabilitat, englo-
bant aspectes tan diversos com les 
condicions espacials i ambientals 

de l’interior de l’habitatge, la definició 
material i constructiva, l’entorn i els 
serveis urbans, o les condicions dels 
usuaris, pel que fa al comportament, 
la capacitat econòmica o la forma de 
convivència. 

L’habitabilitat és un concepte 
evolutiu. Al llarg de 150 anys s’han 
succeït disset categories o models 
d’habitatge social, que es poden 
agrupar en cinc paquets diferenci-
ats:

“Casas para pobres u obreros” 
(1853-1881), comentada anteri-
orment, representen els primers 

intents per part de l’Administració 
d’impulsar la creació de cases per a 
obrers o pobres, per millorar les con-
dicions d’allotjament de les classes 
més desfavorides.

• “Casas baratas” (1911-
1939), model impulsat pel Insti-
tuto de Reformas Sociales. Majo-
ritàriament es van edificar xalets 
unifamiliars per a la classe mit-
jana. El motiu del seu fracàs fou 
l'augment dels preus i la manca 
de materials, falta de cooperació 
entre les entitats i una iniciativa 
privada que construeix cases 
sense condicions mínimes d’ha-
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bitabilitat però amb un preu de 
venda superior a les capacitats 
de la classe que anaven destina-
des. Durant el període que es van 
anar edificant l’Administració va 
anar incorporant noves catego-
ries: “Casas económicas para la 
clase media”, “Casas económicas 
para los funcionarios” i “Casas 
económicas para los militares”.

• “Viviendas protegidas” (1939-
1954). Després de la guerra civil 
es modifica la política d’habitat-
ge i es crea el Instituto Nacional 
de Vivienda com a organisme 
autònom del Ministerio del Tra-
bajo, que s’encarregarà de legis-
lar i promoure tot el relatiu a la 
construcció d’habitatge de renda 
reduïda i vetllar per la seva quali-
tat i higiene. Aquest nou sistema 
estableix tres grups d’habitatges 
a protegir: habitatges socials 
mínims, habitatges per a la classe 
mitjana i habitatges per a militars 
i funcionaris.

• “Viviendas de renda limitada” 
(1954-1963). A partir del 1954 
s’inicia un nou període en la regu-
lació d’habitatge que fomenta la 

construcció massiva d’habitat-
ges a través dels plans nacionals. 
Aquestes es diferenciaran en 
dues categories en funció de si 
reben o no beneficis per part de 
l’Administració: de renda restrin-
gida o lliure. A part, s’incorporen 
classes d’habitatge social amb 
noves condicions fiscals gene-
rant: "viviendas de renta reducida 
o mínima", "viviendas de tipo soci-
al" y "viviendas subvencionadas".

• “Viviendas de protección oficial” 
(1963 fins a l’actualitat),  s’han 
regulat a través d’un extensíssim 
grup de documents legals, que 
han definit de forma completa 
les condicions legals, de disseny 
i de qualitat. S’han limitat els usu-
aris beneficiaris i la dimensió de 
l’habitatge.

 � Els plans d’habitatge

A Catalunya des de 1991 les 
polítiques d’habitatge són compe-
tència de la Generalitat i han d’estar 
emmarcades en el plans d’habitatge 
que fa l’Estat. Aquests plans deter-
minen tipologies, preus, subvenci-
ons, característiques de les famílies 

que s‘hi acullen, qualitats tècniques 
i moltes altres coses. D’altra banda, 
els habitatges no es produeixen en 
un termini curt. Primer cal assolir el 
sòl, a través del planejament i des-
prés urbanitzar, dissenyar i cons-
truir. Difícilment es fa en menys de 
quatre anys. Per altra banda, cal 
dir que durant els anys de bonança 
econòmica les administracions no 
sempre han prioritzat la funció soci-
al de l’habitatge. S’han fet actuaci-
ons flash en el camp de l’habitatge 
social no per facilitar-ne l’accés de 
les persones amb més dificultats, 
sinó per millorar la imatge i atraure 
inversors. L’Exposició Universal de 
1888, l’Exposició Internacional de 
1929, les Olimpíades de 1992 o el 
Fòrum Universal de les Cultures del 
2004, van ser l’incentiu per transfor-
mar en pocs anys diversos sectors 
de la ciutat, reubicar la prostitució, 
eradicar el barraquisme i especular 
amb el valor dels terrenys.

De millores d’imatge en trobem 
en alguna de les promocions que 
hem revisitat per escriure aquest 
reportatge monogràfic i que expo-
sem a continuació.
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És el cas dels 49 habitatges del 
carrer Murtra amb Fasten-
rath  de Barcelona destinats 

a veïns afectats per l’eixamplament 
del carrer Llobregós per transfor-
mar-lo en un eix actiu, comercial i 
social al barri del Carmel. Aquesta 
actuació va afectar 500 famílies. En 
plena efervescència olímpica l’ac-
tivitat principal del Patronat Muni-
cipal de l’Habitatge anava adreça-
da cap a la relocalització de totes 
aquelles famílies, que d’una manera 
o un altra, calia traslladar els seus 
habitatges perquè es poguessin 
fer obres d’infraestructures o equi-
paments que la ciutat preolímpica 
necessitava.  

El Carmel és un barri ubicat a la 
part alta de la ciutat de Barcelona 
amb una orografia accidentada 
amb nombrosos desnivells, fet que 
provoca forts pendents en nombro-
sos carrers del barri. Entre finals del 
segle XIX i començament del segle 
XX fou lloc de segona residència per 
a la burgesia de la Vil·la de Gràcia. 
Fins al 1920 era de caràcter rural 
amb nombrosos horts i zones ver-
des, això va canviar amb l’arribada 
d’una creixent immigració de la 
resta d’Espanya coincidint amb la 
necessitat de mà d’obra per a l’Ex-
posició Internacional.

Els habitatges unifamiliars dei-
xaran pas a les barraques fetes amb 
sostre d’uralita i parets de maó en el 
millor dels casos. El barraquisme es 
propagà per tot el barri que va patir 
una gran degradació no tan sols per 
la precarietat de les construccions 
sinó per l’abandó i la desídia per part 
de les institucions públiques, que 
deixaren el barri pràcticament a la 
seva sort. A començaments dels 
anys 40 no hi havia clavegueram 
al barri i els carrers estaven sense 
asfaltar; el transport públic paralit-
zat durant la guerra no es va restitu-
ir fins al 1963. 

Entre 1960 i 1970, època d’es-
peculació immobiliària, apareixen 
els grans blocs d’edificis aixe-
cant-se sobre desnivells que crei-
xien sense cap projecte urbanís-
tic coherent i sense infraestructu-
res elementals que acabaren per 
transformar la fesomia del barri. 
El 1964 per part de l’Administra-
ció es construeix el mercat muni-
cipal. Entre 1972 i 1984 s’obre 
el túnel de la Rovira que unirà el 
Carmel amb el barri del Guinardó, 
una obra polèmica per l’expropi-
ació que va afectar 500 veïns. El 
1990 les últimes barraques foren 
enderrocades; cal preparar la ciu-
tat de cara a la galeria pels Jocs 
Olímpics. 

 � Dignitat formal i 
constructiva 

La promoció pública d’habi-
tatges de compra publicada a la 
nostra revista el 1992  respon a 
la limitació de recursos i l’exces-
siva dependència d’uns objectius 
immediats, el reallotjament d’uns 
veïns afectats per la obertura 
d’un nou vial. El resultat és d’una 
gran dignitat formal i constructi-
va amb un esforç per sistematit-
zar els models convencionals. 

Es tracta d’un únic bloc com-
pacte que segueix la forma corba 
del carrer amb tres nuclis verti-
cals d’accés i quatre habitatges 

Habitatges al Carmel 

Aquest bloc és un 
dels exemples de 
la feina feta pel 
Patronat Municipal 
de l’Habitatge (PMH) 
entre 1890 i 1990

per replà, es perd la doble orienta-
ció però s’estalvien el 50% de nuclis 
d’accés. Les escales es situen a la 
part del pati d’illa amb tancament de 
formigó i vidre fix que després de 28 
anys han envellit dignament. Pel que 
fa la façana principal de maó vist un 
ràfec generós a la coberta l’hagués 
mantingut en millor estat. La dificul-
tat sens dubte d’aquest promoció va 
ser la topografia complexa amb fort 
pendent formada per estrats graní-
tics en descomposició.

Aquest bloc és un dels exemples 
de la feina feta pel Patronat Munici-
pal de l’Habitatge (PMH) entre 1890 
i 1990 que treballa per eliminar el 
barraquisme i remodelar barris 
degradats que s’havien construït en 
deficiències ja d’origen. El 1995 Bar-
celona ja no tenia barraques. L’accés 
a l’habitatge no es considerava pri-
oritat, però tampoc es preguntava. 
La majoria d’habitatges d’obra nova 
anaven adreçats a afectats urbanís-
ticament i es remodelaven polígons 
afectats per patologies diverses que 
necessitaven rehabilitació.
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Una altra promoció revisitada 
que es trobaria dins aquest 
grup són els 28 habitatges 

del carrer d’en Roig cantonada carrer 
del Carme al barri del Raval de Barce-
lona projectats i construïts entre el 
1993 i el 1995 destinats a persones 
que les seves llars han estat expro-
piades per actuacions que es duen 
a terme a Ciutat Vella per esponjar 
el barri. Aquests veïns prefereixen 
una permuta per un altre habitatge 
al barri que no pas una indemnitza-
ció en metàl·lic. La majoria eren per-
sones que vivien soles i amb edat 
avançada.

Es tracta d’un projecte de l’arqui-
tecte Josep Llinàs que va rebre el 
Premi Ciutat de Barcelona el 1995. 
L’aparellador va ser Jaume Martí i 
amb Jesús Moral com a cap d’obra. 
En aquesta promoció podem veure 
l’aportació que pot fer l’habitatge 
per millorar les condicions de l’es-
pai públic. La planificació municipal 
permetia ocupar la totalitat del solar 
(en certes posicions obligatori) però 
en un carrer de 4 metres d’ample 
resulta molt difícil proposar una 
edificació contínua de 15 metres 
d’alçada. No tant per la qualitat dels 
habitatges resultats, sinó pel que 

significa la incidència que això tin-
drà sobre l’ombrívol carrer Roig.

L’operació consistia en incremen-
tar la qualitat com a carrer i era pos-
sible perquè es disposava d’un front 
de quasi 50 metres de longitud. Obrir 
en embut cap al carrer del Carme per 
així aprofitar l’activitat i la seva inten-
sa vida urbana. Aquest canvi d’aline-
ació afecta en planta baixa i permet 
la comunicació visual a través del 
carrer Roig, entre el carrer del Carme 
i el carrer Hospital. Sobre aquesta 
alineació es disposen els habitat-
ges agrupats en tres volums gaire-
bé exempts recolzats sobre aquest 
sòcol que es retarda sobre el límit de 
la parcel·la. Dos volums adossats a 
les mitgeres generen la continuïtat 
de la façana de la parcel·la.

 �Millora urbana

El resultat acaba essent un edi-
fici de vuit façanes a l’espai públic 
quan el més comú hagués estat 
tenir-ne dues si s’haguessin seguit 
les rígides normes urbanístiques 
d’alineació a vial. Un estudi de detall 
i la tossuderia de l’arquitecte van fer 
possible canviar una volumetria rígi-
da per una de més flexible que millo-

ra l’entorn on es troba. Es perd edifi-
cabilitat però es guanya en qualitat.

Actualment l’accés als habitatges 
per un espai exterior privat està molt 
degradat. Els materials utilitzats han 
envellit molt malament segurament 
per la manca de manteniment: les 
persianes de llibret de fusta que 
estan esgavellades, l’estucat de calç 
de la façana cau. És una llàstima que 
el temps no l’hagi tractat com es 
mereixia.  

En aquesta 
promoció podem 
veure l’aportació que 
pot fer l’habitatge 
per millorar les 
condicions de l’espai 
públic.

El resultat acaba 
essent un edifici de 
vuit façanes a l’espai 
públic quan el més 
comú hagués estat 
tenir-ne dues si 
s’haguessin seguit 
les rígides normes 
urbanístiques

Habitatges al 
barri del Raval
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Després de la febre olímpica, 
el Patronat proposa habi-
tatges per a joves, un sec-

tor que comença a tenir dificultats 
per accedir-ne. Són habitatges de 
lloguer per a joves fins a 35 anys 
seguint uns criteris mediambien-
tals en una època on no hi havia 
ordenances en aquest àmbit i els 
criteris mediambientals estaven a 
les beceroles. 

També hi havia una voluntat per 
innovar tant en temes construc-
tius com en tipologia d’habitatge. 
Aquests pisos eren de lloguer per 
cinc anys prorrogables sempre que 
no es sobrepassessin els ingres-
sos estipulats o l’edat establerta. 
D’aquesta època tenim una de les 
operacions més emblemàtiques del 
Patronat Municipal de l’Habitatge: 
Les Vores del Cinturó 1998-1999.

L’edificació es fa en terrenys que 
van quedar lliures després de les 
expropiacions fetes per l’Ajunta-
ment a causa del traçat i posterior 
construcció de la Ronda de Dalt. 
S’opta per la construcció pesada 
tradicional, basada en el formigó i 
la ceràmica, en comptes de la lleu-

gera, quatre vegades més contami-
nant en el procés de fabricació dels 
seus components, i per la utilització 
d’energies netes com la solar i el gas 
natural. S’han prioritzat les orienta-
cions i ventilacions naturals i s’ha 
recuperat l’arquitectura mediterrà-
nia tradicional, amb la corresponent 
millora de captació solar a l’hivern 
i de la protecció a l’estiu; tot inten-
tant assolir el màxim d’il·luminació 
natural. S’ha assolit una captació 
solar passiva mitjançant els colors 
i les obertures controlades. Els tan-
caments asseguren un aïllament 
correcte que millora l’acústica i el 
confort interior. 

Tenen un sistema centralit-
zat d’ACS amb suport de plaques 

solars situades a la coberta de l’edi-
fici i calefacció amb caldera de gas 
i radiadors. Els ascensors elèctrics 
amb maquinària inclosa al recinte i 
de baix consum, detectors de pre-
sència per enllumenat de les zones 
comunes, sanitaris de doble descàr-
rega, airejants a les aixetes, electro-
domèstics bitèrmics.

Els materials utilitzats són de 
baix manteniment però tot i així no 
hem d’oblidar que la fusta cal man-
tenir-la; és el cas de tota la façana 
sud que té mampares mòbils de 
lames de fusta de pi amb tracta-
ment back pack que al dia d’avui 
estan molt degradades. I apareix 
la pregunta… qui ha de fer aquest 
manteniment quan es tracta d’un 
habitatge de protecció oficial en 
règim de lloguer? 

Habitatges Les Vores  
del Cinturó

S’han prioritzat 
les orientacions i 
ventilacions naturals 
i s’ha recuperat 
l’arquitectura 
mediterrània 
tradicional.

Degradació de les 
mampares mòbils de lames 
de fusta de la façana sud 
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L’afany per innovar es veu infec-
tat per l’emergència habitacio-
nal. Al Patronat hi anava molta 

gent que quedava exclosa de les 
ofertes d’habitatge privat. Cada cop 
era més gran l'escletxa entre salaris i 
els preus de l’habitatge i els plans de 
la Generalitat estaven pensats per la 
compra, no pel lloguer. El lloguer sig-
nificava incrementar l’endeutament 
de l’Ajuntament. 

És el primer cop que sorgeix una 
preocupació real i apareixen plans 
estatals i autonòmics que fomen-
ten especialment les construccions 
en règim de lloguer. Ja hem comen-
tat que es van iniciar construcci-
ons relacionades amb els joves i 
també per a la gent gran. Els baixos 
d’aquests edificis es destinaven a 
equipaments sense ús comercial. 
Aquests tipus d’apartaments s’ubi-

caven en quasi tots els districtes 
de Barcelona. Tot i la bona voluntat 
molta gent quedava exclosa i es cre-
ava frustració.

N’és un altre exemple el bloc de 
62 habitatges a la Travessera de les 
Corts de Barcelona construït entre 
els anys 2003 i 2004 que també 
van aparèixer en un reportatge de 
L’informatiu. Són habitatges que 
construïts en terrenys destinats 
a equipaments on s’hi edifica una 
escola bressol i unes dependènci-
es de serveis socials i s’aprofita per 
donar cabuda a joves estudiants per 
la proximitat al campus universitari. 

Habitatges  
Travessera  
de les Corts

És el primer cop 
que sorgeix una 
preocupació 
real i apareixen 
plans estatals 
i autonòmics 
que fomenten 
especialment les 
construccions en 
règim de lloguer.

Al final dels 90 des de l’Administració s’impulsa 
una renovació constructiva. Eren moments de 
canvis profunds i de reptes importants per el que 

fa al manteniment del sòl productiu, inversió en noves 
tecnologies en el món de l’habitatge i l’ús d’energies 
alternatives. En són un bon exemple els 48 habitatges 
situats a la carretera N-52 de Vic. Aquesta promoció 
està ubicada en un sector en desenvolupament. L’In-
casòl va optar per una construcció industrialitzada per 
tal d’aplicar noves tecnologies i racionalitzar el procés 
constructiu. Apareix l’ús de prefabricats a la estructura 
i la façana.

Habitatges de 
L’Incasòl a la ciutat  
de Vic
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Durant aquests anys s’utilitza l’habitatge protegit 
com a eina de cohesió social. El 2008 esclata la 
bombolla, hi ha un empobriment de la societat i 

les perspectives canvien radicalment. La promoció de 
Promusa a Sant Cugat del Vallés de 35 habitatges de 
lloguer per a joves en una zona residencial exclusiva és 
un dels últims articles publicats d’aquesta revista com 
a referent d’innovació.

Habitatges  
de Promusa  
a Sant Cugat del Vallès

El futur passa 
per trobar noves 
fòrmules d'accés a 
l'habitatge

A Barcelona, l’Ajuntament ha 
venut gran part del poc sòl 
del que disposava a promo-

tors privats i les promocions d’ha-
bitatges s’han centrat, bàsicament, 
en els habitatges en venda. La pro-
posta bàsica i imprescindible és la 
construcció d’un parc social de llo-
guer. Això sí que és una autèntica 
“estructura d’estat”. 

Però també es podrien incentivar 
models de cohabitatge que s’estan 
promovent des de l’economia soli-
dària i cooperativa. El més estès és 
l’habitatge en cessió d’ús, en què 

una cooperativa és propietària d’un 
bloc d’habitatges i els seus socis i 
sòcies, pagant un import mensual 
assequible, en poden gaudir a per-
petuïtat. És a dir, tenen el dret a clau, 
encara que no en són propietaris. 

A Barcelona, l’Ajuntament ha 
començat a incentivar el cohabi-
tatge, mitjançant la cessió del sòl 
públic. El primer bloc d’habitatges 
cooperatius que s’ha edificat és La 
Borda a Can Batlló que podeu con-
sultar en el número 365 de la nostra 
revista.

Però també es 
podrien incentivar 
models de 
cohabitatge que 
s’estan promovent 
des de l’economia 
solidària i 
cooperativa.
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Nous models de convivència
L’esforç normatiu s’ha concentrat històricament en una 
definició quantitativa capaç de traduir dimensionalment 
uns requeriments de salubritat i unes condicions de confort 
adequades a una ocupació estandarditzada de l’hàbitat 
i potser era valuós en èpoques de producció massiva 
d’habitatges i especulació, però és insuficient en moments 
on la demanda residencial afecta gran part de la població i 
apareixen  nous models de convivència.

Foto: Aina Gatnau
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No tots els habitatges són 
iguals. L’habitatge és un 
domini privat on els seus 

ocupants han de poder viure i orga-
nitzar-se com desitgin. Em ve a la 
ment el llibre La buena vida d’Iñaki 
Ábalos on analitzava set cases fan-
tàstiques del segle XX i la relació que 
hi havia entre les formes de viure i les 
formes de les cases. Aquests diver-
sitat de la qual se'n parla en el llibre 
no apareix en la producció quotidia-
na d’habitatges. 

Pràcticament tots els habitatges 
que es construeixen són hereus del 
procés degeneratiu de la ideologia 
positivista i moralista del moviment 
modern on s’imposa un model d’ha-
bitatge que es considera el més fun-
cional i el més higiènic. Però com 
deia Ignacio Paricio “L’habitatge 
no ha ser un estoig a la mida d’uns 
ocupants teòrics i modèlics sinó 
una capsa que, amb retocs i amb els 
complements pertinents, pugui ser 
el marc d’una vida agradable i acolli-
dora pels ocupants molt diversos o 
per uns mateixos ocupants en situ-
acions temporals diferents”. 

Actualment, per donar d’alta un 
habitatge cal que s’hagi completat. 
Ha d’estar compartimentat en dife-
rents estances i disposar de cuina i 
bany, de tal manera que només amb 

la incorporació de mobles s’ajusti 
als requeriments dels seus ocu-
pants. Però potser hi ha qui preferiria 
adquirir un habitatge que no estigu-
és totalment acabat i adequar-lo a 
les seves necessitats i gustos. L’au-
toconstrucció i el bricolatge han de 
poder tenir cabuda dins la normativa 
de l’habitatge perquè la ciutadania, 
encara que sigui minoritària, pugui 
viure com desitgi. 

 � Balcons, terrasses i 
galeries

L’habitatge no ha de servir úni-
cament  per donar satisfacció a les 
necessitats més primàries de la 
vida humana: tenir abric, intimitat, 
menjar, dormir i rentar-se. Ha de ser 
adequat per trobar-s’hi bé i gaudir 
de la vida. Durant el confinament 

d’aquests dies ens hem vist obligats 
a passar moltes hores a casa i ens 
hem convertit en ciutadans exigents 
per necessitat. Ens hem adonat 
d'allò que és bo però sobretot de tot 
allò que es podria millorar de portes 
endins. 

En quin moment vam renunciar 
als balcons i les terrasses? En quin 
moment va desaparèixer la galeria? 
Quan es van deixar d’utilitzar els 
terrats comunitaris? Qui va decidir 
compartimentar i estandarditzar les 
estances i discriminar certs espais?

L’especulació, com sempre, ha 
passat per sobre el confort. En el 
cas dels balcons si són oberts no 
computen com a metres quadrats 
construïts i els promotors saben 
que són metres que no cobraran 

L’habitatge és un 
domini privat on 
els seus ocupants 
han de poder viure 
i organitzar-se com 
desitgin.

Qui va decidir 
compartimentar 
i estandarditzar 
les estances i 
discriminar certs 
espais de la casa?

Hi ha elements 
tradicionals 
de la casa que 
proporcionaven 
un major grau 
de confort i que 
s'han anat perdent 
pel camí com les 
terrasses, balcons o 
galeries



intervenció. Aquesta, sol ser elec-
toralista, populista i cosmètica. Per 
més que el dret a l’habitatge estigui 
recollit al Artículo 47 del título I de la 
Constitución española de 1978, cap 
polític se l’ha pres mai seriosament. 
En el millor dels casos, només faci-
liten les condicions de vida d’uns 
quants afortunats, com si fos la 
rifa de Nadal. I, tal com deia aquella 
presentadora que regalava aparta-
ments a la Manga del Mar Menor, 
“hasta aquí puedo leer”. �
 
L’autora: Elisabeth M. Serra és arquitecta

i això els converteix en un luxe. A 
més a més, per normativa, acaben 
essent minúsculs, ja que no poden 
sortir més de la desena part de l’am-
plada del carrer i fins a un màxim de 
metre i mig.

El cas de la galeria, al no tenir una  
funció precisa i en obstaculitzar a 
altres peces de l’habitatge la ventila-
ció directa a l’exterior tenia poques 
possibilitats de sobreviure dins la 
idea funcionalista d’habitatge, no 
cal esmentar el seu elevat consum 
d’edificabilitat, un bé escàs i car 
sobretot a les grans ciutats. Quant al 
terrat, abans del coronavirus era una 
peça de poca importància i relegat a 
col·locar-hi maquinària destinada a 
instal·lacions. Ara s’ha convertit en 
l’últim refugi.

On hi ha més coincidències és en 
fet que es necessiten espais més 
indefinits, estances equivalents en 
metres quadrats i condicions que 
puguin acollir diferents usos. No 
s’han de pensar per a la funció, no 
han de tenir noms, els habitatges 
haurien de ser com llibretes amb 
pàgines en blanc iguals, i que fos  
la gent qui decidís què vol fer-hi. Un 
altre espai bastant maltractat en els 
habitatges actuals és el bany. Solen 
ser interiors, de petites dimensions, 
foscos i amb ventilació forçada. Avui 
dia amb la creixent cultura de “culte 
al cos” aquest espai sembla dema-
nar que sigui més atractiu, amb més 
lluminositat i en3- contacte amb 
l’exterior  similar a altres peces prin-
cipals dels habitatges.  S’hauria de 
poder situar en façana però la faça-
na com l’edificabilitat és un bé escàs 
i hi ha altres estances que es consi-
deren prioritàries.  Aquest nou con-
text fa que arquitectes i urbanistes 
es plantegin repensar-ho tot, però el 
que realment cal és que la normativa 
urbanística i d’habitatge tregui nor-
mes no que en posi de noves.

 � L’impacte del coronavirus

No hem d’oblidar que el període 
de confinament ha coincidit amb 

una primavera temperada, però si 
l’estat d’alarma s’hagués decla-
rat en ple hivern o a l’estiu? Podria 
haver estat un drama humà, perquè 
s’haurien dispersat els efectes de la 
pobresa energètica i la convivència 
a casa hauria estat insuportable per 
a moltes famílies. L’avantatge és 
que aquesta experiència ha afec-
tat a tots i al mateix temps, als que 
legislen, als que dissenyen i als qui hi 
viuen. És una ocasió única i potser hi 
hauran canvis 

El problema de l’habitatge ha 
estat una constant en la història de 
les grans ciutats. La forma urbana 
es modifica més lentament que la 
realitat social. Les administracions 
públiques solen reaccionar tard i 
malament a les urgències demo-
gràfiques, sanitàries i crisis huma-
nitàries. 

Epidèmies, vagues, revoltes i 
atemptats... solen desvetllar l’ac-
tuació dels poders públics. Només 
si la pau social es veu sacseja-
da o els interessos empresarials 
perjudicats, es mira de fer alguna 
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Les administracions 
públiques solen 
reaccionar tard 
i malament a 
les urgències 
demogràfiques, 
sanitàries i crisis 
humanitàries.

 
La reduïda superfície de molts habitatges han fet proliferar les empreses que 
ofereixen trasters per guardar-nos les nostres coses
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Es planteja com garantir el dret 
universal d’accés a l’habi-
tatge, que tothom pugui dis-

posar d’habitatge amb els propis 
recursos. S’han fet un munt de pro-
pòsits amb les més bones intenci-
ons tot i que amb resultats diversos 
i esbiaixats. No es tracta d’especi-
alitzar-se en arreplegar subvenci-
ons, o de ser l’afortunat beneficiari 
d’un programa pilot o el que sigui, 

ni tampoc es tracta d’un assumpte 
de serveis socials. Cal establir unes 
condicions universals i assegurar 
una oferta assequible per a tothom. 

La crisi ha estat també una opor-
tunitat per aturar-se a replantejar les 
dinàmiques i processos empresos, 
en un repensar permanent de com 
assolir l’objectiu. I cal seguir repen-
sant el sistema, analitzant la com-

plexitat però també simplificant els 
procediments i arriscant per donar 
cabuda a noves iniciatives en dife-
rents àmbits, tant en la planificació 
i normativa com en les actuacions 
a petita escala, en les modalitats de 
disposar d’habitatge, en les mane-
res de viure o en la configuració i 
diversitat tipològica,  territorial, i de 
producte.

Cada casa és  
un món
Fer possible l’accés a l’habitatge amb els recursos propis
Jordi Olivés / © Fotos: Chopo
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Hi ha un procés de constant 
innovació en la recerca de models 
d’habitatge, s’experimenten nous 
dissenys i corrents compositius, 
formats modulars, unitats funcio-
nals, patrons alternatius o procedi-
ments que pretenen donar resposta 
a les moltes i diverses casuístiques 
de les societats modernes, models 
de vida i rols que canvien contínua-
ment, a la ciutat i al territori. També 
intervé el factor preu de la localit-
zació, els transports i la dotació 
d’infraestructures per contrarestar 

una dualitat social i intentar una 
urbanització equilibrada del territori 
amb un desenvolupament diversi-
ficat en un país petit i divers.

S’investiga en els sistemes 
constructius, en la industrialitza-
ció, en les prestacions dels equips 
i les instal·lacions, en l’eficiència, la 
sostenibilitat, en els materials, en 
la rehabilitació dels actius ja cons-
truïts, o en els models de gestió i ús 
dels immobles. S’explora també 
en els formats incrementals o en 

Hi ha un procés de 
constant innovació 
en la recerca de 
models d’habitatge, 
s’experimenten 
nous dissenys, 
formats modulars, 
unitats funcionals, 
patrons alternatius i 
procediments.
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models d’austeritat, amb la idea de 
sintetitzar els paràmetres per poder 
oferir un producte de constitució 
bàsica, conforme a unes condicions 
essencials d’habitabilitat, i amb alta 
qualitat conceptual perquè aporti 
potencialitat de millora, una millo-
ra a desenvolupar conforme les 
expectatives i ambició de l’estadant. 
En altres casos emprant acabats 
de baix manteniment i sistemes 
passius de confort tèrmic, tractant 
de concentrar les majors virtuts 
de qualitat i valor en els elements 
comuns, espais generals i serveis, 
que són els que sempre queden 
relegats de les prioritats de conser-
vació i manteniment en la fase d’ús.

Dit d’altra manera, per la mateixa 
raó de ser i per l’ús, fer que l’habitatge 
esdevingui una construcció «cus-
tomitzable», partint d'un producte 
construïble de cost òptim, en què 
l'usuari hi aporti el valor afegit. Par-
tir de mínims per oferir un habitat-
ge accessible. Una altra qüestió és 
actuar en la necessària reducció dels 
costos dels serveis essencials dels 
subministraments energètics de gas 
i electricitat, de l’elevat rebut de l’aigua 
ara farcit al màxim d’impostos i taxes, 
i de les quotes de connexió a les tele-
comunicacions, una instal·lació avui 
imprescindible socialment.

 � Revisitem projectes 
reportats

En aquest tercer monogràfic 
de L’informatiu(1), dedicat a l’habi-
tatge de promoció pública, s’han 
recopilat promocions aparegudes 
a L’informatiu des de 20 anys enre-
re, destinades tant a compra com a 
lloguer, i que pertanyen a tipologies 
edificatives diverses, amb la intenció 
de mostrar un ventall de dades prou 
ampli i variat. En aplegar tot aquest 
seguit de promocions es posen de 
manifest les diferents circumstàn-
cies, condicionants i particularitats 
de cada projecte: agents promotors, 
finançament, programa, estàndards 
del producte pretès, normativa urba-
nística, aparició del codi tècnic, dife-
rents decrets de requisits d’habita-

bilitat, ubicacions diverses, preexis-
tències, costos associats,...

S’emfatitzen així les diferents 
casuístiques, que transcendeixen 
també en les solucions tècniques 
adoptades en cada cas i que són 
inherents i característiques del pro-
jecte. Així doncs no es tracta tant 
de comparar les obres entre sí, sinó 
de mostrar un ventall de diferents 
recursos tècnics i conceptuals apli-
cats per donar resposta a una amal-
gama de condicionants a satisfer.

Per fer aquesta exposició s’efec-
tua una introducció de cadascuna 
de les obres amb una sinopsi de les  
circumstàncies i solucions cons-
tructives que la caracteritzen. Força 
sovint els projectes se situen sobre 
uns entorns desestructurats on la 
intervenció pretén també modificar 
o servir de motor de canvi i desenvo-
lupament de l’indret on es troba. En 
general, la paradoxa de la necessària 
integració a l’entorn i l’exigència de 
requisits de confort es contraposa 
a l’objectiu d’optimització de costos. 
Se cerquen també solucions de baix 
manteniment i conservació, així com 
solucions passives de millora del 
comportament energètic de l’edifici, 
coneixedors que l’optimització i efi-
ciència final dels sistemes sempre 
dependrà de l’ús que en faci l’usuari.

 � Solucions i tècniques per a 
casuístiques diverses

Es recopilen els pressupostos 
aportats en el seu moment refe-
rits al PEM (pressupost d’execució 
material) i s’expressen en euros 
(€), aplicant el factor de conversió 
monetària (1€ = 166,389 ptes.) en 
els pressupostos més antics que 
procedien en pessetes .

Com a dada addicional, a les tau-
les de cost s’ha incorporat també 
l’import de PEC sense IVA (pres-
supost d’execució per contracte), 
import que resultaria d’aplicar els 
valors habituals del 13% de DG i 6% 
de BI sobre el PEM, amb el propòsit 
de facilitar un valor més orientatiu 
respecte als preus de mercat.

D’altra banda, per a l’anàlisi dels 
costos s’ha reagrupat el desglossa-
ment dels capítols en què es subdivi-
dia cadascuna de les obres per orga-
nitzar dits capítols conforme uns 
macrolots estàndards que permetin 
equiparar les taules de forma homo-
gènia i determinar una distribució 
dels cost per famílies o disciplines. 
En fer això els diferents subcapítols 
a vegades apareixen en unes obres i 
en d’altres no, en la mateixa manera 
que figurava en la descomposició 
del pressupost original.

S’aporta també la relació del pres-
supost total repercutida en el nom-
bre d’habitatges, obtenint un ordre 
de magnitud en € PEC de la inversió 
mitjana/habitatge. I també la relació 
de la superfície construïda total res-
pecte del nombre d’habitatges, obte-
nint un valor mitjà de repercussió de 
m2 construïts/habitatge.

Apilant les dades obtingudes per 
a totes les obres s’observa l’evolució 
al pas del temps de la ràtio de cost 
unitari de superfície construïda i el 
valor de la inversió per unitat d’habi-
tatge segons mostren els següents 
gràfics, on els valors representats es 
corresponen correlativament a les 
promocions conforme s'enumeren 
en el quadre de costos.

Hem recopilat 
promocions de 
caràcter públic 
aparegudes a 
L’informatiu 
des de 20 anys 
enrere, destinades 
tant a compra 
com a lloguer i 
que pertanyen 
de tipologies 
edificatives diverses.
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Gràfic Evolució Cost PEC/m2 Construït

Gràfic Valor Mitjà Inversió PEC €/Habitatge

Gràfic Valor Mitjà m2 Construït/Habitatge
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1 SABADELL,  
C/A FURRELLAT 1994 2 BARCELONA, CARMEL,

C/MURTRA/FASTENRATH. 1992 3 BARCELONA, C/D’EN ROIG 1995 4 SABADELL, C/M.DE FALLA 1999

CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 %
ESTRUCTURA 1.372.471,24 74,79 34,35% ESTRUCTURA 578.774,66 75,02 27,49% ESTRUCTURA 426.839,16 105,93 29,42% ESTRUCTURA 800.306,76 84,45 21,68%

Enderrocs i Mov.Terres 126.633,25 6,90 Enderrocs i Mov.Terres 204.704,72 26,53 Enderrocs i Mov.Terres 55.116,07 13,68 Enderrocs i Mov.Terres 47.131,40 4,97
Fonaments 404.721,55 22,05 Fonaments 74.525,50 9,66 Fonaments 182.223,48 45,22 Fonaments I murs 297.885,72 31,43
Estructura 841.116,44 45,83 Estructura 299.544,43 38,82 Estructura 189.499,61 47,03 Estructura 455.289,64 48,04

FAÇANES, COBERTES, I 
DIVISÒRIES 316.312,67 17,24 7,92% FAÇANES, COBERTES, I 

DIVISÒRIES 413.075,62 53,54 19,62% FAÇANES, COBERTES, I 
DIVISÒRIES 154.174,33 38,26 10,63% FAÇANES, COBERTES, I 

DIVISÒRIES 479.154,68 50,56 12,98%

Tancaments i 
divisòries 269.914,54 14,71 Tancaments i divisòries 306.275,77 39,70 Tancaments i divisòries 123.416,13 30,63 Tancaments i divisòries 385.572,96 40,69

Cobertes i 
impermeabilitzacions

46.398,13 2,53 Cobertes i 
impermeabilitzacions

106.799,85 13,84 Cobertes i 
impermeabilitzacions

30.758,19 7,63 Cobertes 93.581,71 9,87

REVESTIMENTS I 
ACABATS

701.741,73 38,24 17,56% REVESTIMENTS I ACABATS 298.522,71 38,69 14,18% REVESTIMENTS I ACABATS 323.871,14 80,38 22,32% REVESTIMENTS I 
ACABATS

663.733,06 70,04 17,98%

Revestiments 501.244,10 27,31 Revestiments 104.876,61 13,59 Revestiments 201.414,66 49,99 Revestiments (inc.
enguixats I cel ras)

203.200,17 21,44

Pintures 53.069,37 6,88 Pintures 66.691,11 16,55 Pintures 64.422,11 6,80
Paviments 200.497,64 10,93 Paviments 140.576,73 18,22 Paviments 55.765,38 13,84 Paviments 232.217,87 24,50

Ram Paleta I ajuts 163.892,91 17,29
FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES

398.471,03 21,71 9,97% FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES 131.922,16 17,10 6,27% FUSTERIA/TANC.

PRACTICABLES 223.793,09 55,54 15,43% FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES 644.992,49 68,06 17,47%

Portes i finestres 398.471,03 21,71 Fusteria interior i exterior 100.669,53 13,05 Fusteria interior 89.015,19 22,09 Fusteria interior 196.140,76 20,70
Fusteria exterior 89.029,92 22,10 Fusteria exterior 349.029,26 36,83

Serralleria 20.434,41 2,65 Proteccions 20.734,90 5,15 Serralleria 56.929,30 6,01
Envidrament 10.818,22 1,40 Envidrament 25.013,08 6,21 Envidrament 42.893,17 4,53

INSTAL·LACIONS 783.719,78 42,70 19,61% INSTAL·LACIONS 218.287,60 28,29 10,37% INSTAL·LACIONS 237.911,39 59,04 16,40% INSTAL·LACIONS 739.710,58 78,05 20,04%
Evacuació 98.806,39 5,38 Evacuació 11.789,93 2,93 Evacuació 76.370,76 8,06

Nuclis Humits 222.614,88 12,13 Nuclis humits 100.489,22 13,02 lampisteria I sanitaris 47.833,84 11,87 sanitaris 62.387,86 6,58
fontaneria 180.485,73 19,04

Electricitat 85.944,73 4,68 Electricitat 40.027,41 5,19 Electricitat 45.863,33 11,38 Electricitat 116.671,47 12,31
Calefacció 46.378,90 11,51 Calefacció I gas 139.466,66 14,72

Gas 23.980,38 1,31 Gas 19.713,20 2,56 Gas 17.578,95 4,36
Especials 191.843,06 10,45 Especials 44.114,29 5,72 Especials 15.410,17 3,82 Especials (audiovisuals 

i comunicació)
18.677,87 1,97

Garatge 160.530,33 8,75 Fumisteria 13.943,48 1,81 Ascensor 53.056,27 13,17 Transport 95.106,20 10,04

Local ET 4.627,79 0,25 , Garatge 50.544,02 5,33

DIVERSOS 146,286 7,97 3,66% DIVERSOS 9.375,79 1,22 0,45% DIVERSOS 21.846,91 5,42 1,51% DIVERSOS 363.624,11 38,37 9,85%
Mobilari/cuines 133.064,08 7,25 Equipaments 2.043,44 0,26 ET 19.433,73 4,82
Diversos 13.222,27 0,72 Connexions i serveis 7.332,35 0,95 Diversos acabats 2.413,18 0,60 Diversos i addicionals 363.624,11 38,37

SEGURETAT I SALUT 31.312,73 1,71 0,78% CONTROL QUALITAT 13.282,37 1,72 0,63% SEGURETAT I SALUT 18.058,56 4,48 1,24%

URBANITZACIÓ/
CONDICIONAMENTS 245.333,14 13,37 6,14% URBANITZACIÓ/

CONDICIONAMENTS 442.284,81 57,33 21,01% URBANITZACIÓ/
CONDICIONAMENTS 44.306,80 11,00 3,05%

Clavegueram 11.238,93 1,46 Urbanització 28.418,68 7,05
Condicionament de terres 303.030,30 39,28 Tractament mitgeres 

veines
15.888,13 3,94

Adequacions 128.015,58 16,59
Total PEM 3.995.648,67 217,72 100,00% Total PEM 2.105.525,71 272,90 100,00% Total PEM 1.450.801,38 360,06 100,00% Total PEM 3.691.521,68 389,53 100,00%
PEC 4.754.821,92 259,09 PEC 2.505.575,59 324,75 PEC 1.726.453,65 428,47 PEC 4.392.910,80 463,54

2 Blocs aïllats de 90 habitatges de compra, 1994. Bloc en alineació vial, de 49 habitatges de compra, 1992 Bloc entre mitgeres, de 28 habitatges per a reubicació afectats expro-
piacions, 1995 Bloc aillat 60 habitatges protecció oficial, 1999

Inversió mitja PEC €/habitatge: 52.831,35 Inversió mitja PEC €/habitatge: 51.134,20 Inversió mitja PEC €/habitatge: 61.659,06 Inversió mitja PEC €/habitatge: 73.215,18
Superfície construïda m2 = 18.352,00 Superfície construïda m2 = 7.715,35 Superfície construïda m2 = 4.029,33 Superfície construïda m2 = 9.476,90

Taula de cost

(pressupost inicial en pessetes, traduït aquí en €uros) (pressupost inicial en pessetes, traduït aquí en €uros)
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1 SABADELL,  
C/A FURRELLAT 1994 2 BARCELONA, CARMEL,

C/MURTRA/FASTENRATH. 1992 3 BARCELONA, C/D’EN ROIG 1995 4 SABADELL, C/M.DE FALLA 1999

CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 %
ESTRUCTURA 1.372.471,24 74,79 34,35% ESTRUCTURA 578.774,66 75,02 27,49% ESTRUCTURA 426.839,16 105,93 29,42% ESTRUCTURA 800.306,76 84,45 21,68%

Enderrocs i Mov.Terres 126.633,25 6,90 Enderrocs i Mov.Terres 204.704,72 26,53 Enderrocs i Mov.Terres 55.116,07 13,68 Enderrocs i Mov.Terres 47.131,40 4,97
Fonaments 404.721,55 22,05 Fonaments 74.525,50 9,66 Fonaments 182.223,48 45,22 Fonaments I murs 297.885,72 31,43
Estructura 841.116,44 45,83 Estructura 299.544,43 38,82 Estructura 189.499,61 47,03 Estructura 455.289,64 48,04

FAÇANES, COBERTES, I 
DIVISÒRIES 316.312,67 17,24 7,92% FAÇANES, COBERTES, I 

DIVISÒRIES 413.075,62 53,54 19,62% FAÇANES, COBERTES, I 
DIVISÒRIES 154.174,33 38,26 10,63% FAÇANES, COBERTES, I 

DIVISÒRIES 479.154,68 50,56 12,98%

Tancaments i 
divisòries 269.914,54 14,71 Tancaments i divisòries 306.275,77 39,70 Tancaments i divisòries 123.416,13 30,63 Tancaments i divisòries 385.572,96 40,69

Cobertes i 
impermeabilitzacions

46.398,13 2,53 Cobertes i 
impermeabilitzacions

106.799,85 13,84 Cobertes i 
impermeabilitzacions

30.758,19 7,63 Cobertes 93.581,71 9,87

REVESTIMENTS I 
ACABATS

701.741,73 38,24 17,56% REVESTIMENTS I ACABATS 298.522,71 38,69 14,18% REVESTIMENTS I ACABATS 323.871,14 80,38 22,32% REVESTIMENTS I 
ACABATS

663.733,06 70,04 17,98%

Revestiments 501.244,10 27,31 Revestiments 104.876,61 13,59 Revestiments 201.414,66 49,99 Revestiments (inc.
enguixats I cel ras)

203.200,17 21,44

Pintures 53.069,37 6,88 Pintures 66.691,11 16,55 Pintures 64.422,11 6,80
Paviments 200.497,64 10,93 Paviments 140.576,73 18,22 Paviments 55.765,38 13,84 Paviments 232.217,87 24,50

Ram Paleta I ajuts 163.892,91 17,29
FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES

398.471,03 21,71 9,97% FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES 131.922,16 17,10 6,27% FUSTERIA/TANC.

PRACTICABLES 223.793,09 55,54 15,43% FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES 644.992,49 68,06 17,47%

Portes i finestres 398.471,03 21,71 Fusteria interior i exterior 100.669,53 13,05 Fusteria interior 89.015,19 22,09 Fusteria interior 196.140,76 20,70
Fusteria exterior 89.029,92 22,10 Fusteria exterior 349.029,26 36,83

Serralleria 20.434,41 2,65 Proteccions 20.734,90 5,15 Serralleria 56.929,30 6,01
Envidrament 10.818,22 1,40 Envidrament 25.013,08 6,21 Envidrament 42.893,17 4,53

INSTAL·LACIONS 783.719,78 42,70 19,61% INSTAL·LACIONS 218.287,60 28,29 10,37% INSTAL·LACIONS 237.911,39 59,04 16,40% INSTAL·LACIONS 739.710,58 78,05 20,04%
Evacuació 98.806,39 5,38 Evacuació 11.789,93 2,93 Evacuació 76.370,76 8,06

Nuclis Humits 222.614,88 12,13 Nuclis humits 100.489,22 13,02 lampisteria I sanitaris 47.833,84 11,87 sanitaris 62.387,86 6,58
fontaneria 180.485,73 19,04

Electricitat 85.944,73 4,68 Electricitat 40.027,41 5,19 Electricitat 45.863,33 11,38 Electricitat 116.671,47 12,31
Calefacció 46.378,90 11,51 Calefacció I gas 139.466,66 14,72

Gas 23.980,38 1,31 Gas 19.713,20 2,56 Gas 17.578,95 4,36
Especials 191.843,06 10,45 Especials 44.114,29 5,72 Especials 15.410,17 3,82 Especials (audiovisuals 

i comunicació)
18.677,87 1,97

Garatge 160.530,33 8,75 Fumisteria 13.943,48 1,81 Ascensor 53.056,27 13,17 Transport 95.106,20 10,04

Local ET 4.627,79 0,25 , Garatge 50.544,02 5,33

DIVERSOS 146,286 7,97 3,66% DIVERSOS 9.375,79 1,22 0,45% DIVERSOS 21.846,91 5,42 1,51% DIVERSOS 363.624,11 38,37 9,85%
Mobilari/cuines 133.064,08 7,25 Equipaments 2.043,44 0,26 ET 19.433,73 4,82
Diversos 13.222,27 0,72 Connexions i serveis 7.332,35 0,95 Diversos acabats 2.413,18 0,60 Diversos i addicionals 363.624,11 38,37

SEGURETAT I SALUT 31.312,73 1,71 0,78% CONTROL QUALITAT 13.282,37 1,72 0,63% SEGURETAT I SALUT 18.058,56 4,48 1,24%

URBANITZACIÓ/
CONDICIONAMENTS 245.333,14 13,37 6,14% URBANITZACIÓ/

CONDICIONAMENTS 442.284,81 57,33 21,01% URBANITZACIÓ/
CONDICIONAMENTS 44.306,80 11,00 3,05%

Clavegueram 11.238,93 1,46 Urbanització 28.418,68 7,05
Condicionament de terres 303.030,30 39,28 Tractament mitgeres 

veines
15.888,13 3,94

Adequacions 128.015,58 16,59
Total PEM 3.995.648,67 217,72 100,00% Total PEM 2.105.525,71 272,90 100,00% Total PEM 1.450.801,38 360,06 100,00% Total PEM 3.691.521,68 389,53 100,00%
PEC 4.754.821,92 259,09 PEC 2.505.575,59 324,75 PEC 1.726.453,65 428,47 PEC 4.392.910,80 463,54

2 Blocs aïllats de 90 habitatges de compra, 1994. Bloc en alineació vial, de 49 habitatges de compra, 1992 Bloc entre mitgeres, de 28 habitatges per a reubicació afectats expro-
piacions, 1995 Bloc aillat 60 habitatges protecció oficial, 1999

Inversió mitja PEC €/habitatge: 52.831,35 Inversió mitja PEC €/habitatge: 51.134,20 Inversió mitja PEC €/habitatge: 61.659,06 Inversió mitja PEC €/habitatge: 73.215,18
Superfície construïda m2 = 18.352,00 Superfície construïda m2 = 7.715,35 Superfície construïda m2 = 4.029,33 Superfície construïda m2 = 9.476,90

(pressupost inicial en pessetes, traduït aquí en €uros) (pressupost inicial en pessetes, traduït aquí en €uros)
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TÈCNICA
Habitatge social

5 BARCELONA AV. VALLCARCA 
/  PG VALL HEBRON 1999 6 VIC CARRETERA N-152 2000 7 BARCELONA, TRAVESSERA 

DE LES CORTS, 2006 8 SANT CUGAT DEL VALLÈS-
MAR DE LA XINA 2008

CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 %
ESTRUCTURA 284.650,00 113,50 25,59% ESTRUCTURA 230.858,00 54,15 14,53% ESTRUCTURA 1.263.905,47 212,49 36,03% ESTRUCTURA 592.393,28 245,57 30,90%

Enderrocs i Mov.Terres 2.165,00 0,51 Enderrocs i Mov.Terres 71.766,32 12,07 Enderrocs i Mov.Terres 44.993,28 18,65

Fonaments I murs (i 
Mov.Terres)

88.282,00 35,20 Fonaments 16.474,00 3,86 Fonaments I contencions 407.915,31 68,58 Fonaments 73.661,34 30,54

Estructura 196.368,00 78,30 Estructura 212.219,00 49,78 Estructura 784.223,84 131,85 Estructura i 
tancaments façana

473.738,66 196,39

FAÇANES, COBERTES, I 
DIVISÒRIES 262.360,00 104,61 23,58% FAÇANES, COBERTES, I 

DIVISÒRIES 409.788,00 96,13 25,79% FAÇANES, COBERTES, I 
DIVISÒRIES 398.825,39 67,05 11,37% FAÇANES, COBERTES, I 

DIVISÒRIES 577.230,25 239,29 30,11%

Tancaments i divisòries 199.961,00 79,73 Tancaments 170.675,00 40,04 Ram de paleta 398.825,39 67,05 Ram de paleta i nuclis 
escala 338.260,50 140,22

Cobertes i 
impermeabilitzacions

15.305,00 6,10 Cobertes 61.232,00 14,36 Cobertes i 
impermeabilitzacions

58.939,50 24,43

Divisòries 47.094,00 18,78 Divisòries 177.881,00 41,73 Plaques guix laminat 180.030,25 74,63
REVESTIMENTS I 
ACABATS

205.477,00 81,93 18,47% REVESTIMENTS I 
ACABATS

180.065,00 42,24 11,33% REVESTIMENTS I ACABATS 521.984,76 87,76 14,88% REVESTIMENTS I 
ACABATS

88.840,34 36,83 4,63%

Revestiments 148.231,00 59,10 Revestiments 31.097,00 7,29 Revestiments 160.873,37 27,05

Pintures 39.288,00 9,22 Pintures, estucats I 
envernissats

97.349,63 16,37 Pintures 30.252,10 12,54

Paviments 57.246,00 22,83 Paviments 109.680,00 25,73 Paviments 144.089,59 24,22 Paviments 58.588,24 24,29
Arrebossats I enguixats 119.672,17 20,12

FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES

(inclòs a façanes) FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES 214.030,00 50,21 13,47% FUSTERIA/TANC.

PRACTICABLES 474.964,75 79,85 13,54% FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES 186.536,13 77,33 9,73%

Fusteria interior 80.176,00 18,81 Fusteria interior 42.847,06 17,76
Fusteria exterior 130.356,00 30,58 Fusteria I vidreria 387.356,40 65,12 Fusteria exterior 78.983,19 32,74

Proteccions 3.498,00 0,82 Serralleria 87.608,35 14,73 Serralleria 64.705,88 26,82

INSTAL·LACIONS 142.642,00 56,87 12,82% INSTAL·LACIONS 334.147,00 78,38 21,03% INSTAL·LACIONS 737.398,75 123,97 21,02% INSTAL·LACIONS 395.247,06 163,85 20,62%
Evacuació I ventilació 39.056,00 9,16 Instal·lacions 737.398,75 123,97 Evacuació I ventilació 25.765,55 10,68

Instal. dip. pluv.   20.412,61 8,46

Electricitat 92.523,00 21,70 Electricitat I altres 
instal.

249.699,16 103,51

Calefacció I acs 95.853,00 22,48 Calefacció I acs 84.415,97 34,99
Gas 16.228,00 3,81
Especials (AV,Com,PCI) 16.100,00 3,78
Transport 74.387,00 17,45 Ascensor 14.953,78 6,20

DIVERSOS 185.856,00 74,11 16,71% DIVERSOS 139.579,00 32,74 8,79% DIVERSOS 110.499,23 18,58 3,15% DIVERSOS 56.908,40 23,59 2,97%
Fonaments 55.520,00 22,14 Mobilari/cuines 64.770,00 15,19 Equipaments 91.006,48 15,30 Cuines 42.847,90 17,76
Acabats 45.487,00 18,14 Diversos 74.809,00 17,55 Diversos 19.492,75 3,28 Diversos
Confort 84.849,00 33,83 Taulell de bany 14.060,50 5,83

SEGURETAT I SALUT 18.170,00 7,24 1,63%

URBANITZACIÓ/
CONDICIONAMENTS 13.370,00 5,33 1,20% URBANITZACIÓ/

CONDICIONAMENTS 80.249,00 18,82 5,05% URBANITZACIÓ/
CONDICIONAMENTS 20.001,68 8,29 1,04%

Urbanització (jardineria) 13.370,00 5,33 Urbanització 80.249,00 18,82 Varis i Jardineria 20.001,68 8,29

Total PEM 1.112.525,00 443,59 100,00% Total PEM 1.588.716,00 372,68 100,00% Total PEM 3.507.578,35 589,71 100,00% Total PEM 1.917.157,14 794,75 100,00%
PEC 1.323.904,75 527,87 PEC 1.890.572,04 443,48 PEC 4.174.018,24 701,75 PEC 2.281.417,00 945,75

Bloc aillat 24 habitatges de lloguer per a joves, unitat 14 del 
Pla de les vores, 1999

2 Blocs aïllats per a 48 habitatges de compra, 2000 Bloc de 62 habitatges de lloguer, escola bressol, dependències 
municipals i aparcament, 2006

3 Blocs aïllats per a 35 habitatges de lloguer, 2008

Inversió mitja PEC €/habitatge: 55.162,70 Inversió mitja PEC €/habitatge: 39.386,92 Inversió mitja PEC €/habitatge: 67.322,87 Inversió mitja PEC €/habitatge: 65.183,34

Superfície construïda m2 = 2.508,00 Superfície construïda m2 = 4.263,00 Superfície construïda m2 = 5.948,00 Superfície construïda m2 = 2.412,29

(pressupost inicial en pessetes, traduït aquí en €uros)
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TÈCNICA 
Habitatge social

5 BARCELONA AV. VALLCARCA 
/  PG VALL HEBRON 1999 6 VIC CARRETERA N-152 2000 7 BARCELONA, TRAVESSERA 

DE LES CORTS, 2006 8 SANT CUGAT DEL VALLÈS-
MAR DE LA XINA 2008

CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 % CAPÍTOL IMPORT € €/M2 %
ESTRUCTURA 284.650,00 113,50 25,59% ESTRUCTURA 230.858,00 54,15 14,53% ESTRUCTURA 1.263.905,47 212,49 36,03% ESTRUCTURA 592.393,28 245,57 30,90%

Enderrocs i Mov.Terres 2.165,00 0,51 Enderrocs i Mov.Terres 71.766,32 12,07 Enderrocs i Mov.Terres 44.993,28 18,65

Fonaments I murs (i 
Mov.Terres)

88.282,00 35,20 Fonaments 16.474,00 3,86 Fonaments I contencions 407.915,31 68,58 Fonaments 73.661,34 30,54

Estructura 196.368,00 78,30 Estructura 212.219,00 49,78 Estructura 784.223,84 131,85 Estructura i 
tancaments façana

473.738,66 196,39

FAÇANES, COBERTES, I 
DIVISÒRIES 262.360,00 104,61 23,58% FAÇANES, COBERTES, I 

DIVISÒRIES 409.788,00 96,13 25,79% FAÇANES, COBERTES, I 
DIVISÒRIES 398.825,39 67,05 11,37% FAÇANES, COBERTES, I 

DIVISÒRIES 577.230,25 239,29 30,11%

Tancaments i divisòries 199.961,00 79,73 Tancaments 170.675,00 40,04 Ram de paleta 398.825,39 67,05 Ram de paleta i nuclis 
escala 338.260,50 140,22

Cobertes i 
impermeabilitzacions

15.305,00 6,10 Cobertes 61.232,00 14,36 Cobertes i 
impermeabilitzacions

58.939,50 24,43

Divisòries 47.094,00 18,78 Divisòries 177.881,00 41,73 Plaques guix laminat 180.030,25 74,63
REVESTIMENTS I 
ACABATS

205.477,00 81,93 18,47% REVESTIMENTS I 
ACABATS

180.065,00 42,24 11,33% REVESTIMENTS I ACABATS 521.984,76 87,76 14,88% REVESTIMENTS I 
ACABATS

88.840,34 36,83 4,63%

Revestiments 148.231,00 59,10 Revestiments 31.097,00 7,29 Revestiments 160.873,37 27,05

Pintures 39.288,00 9,22 Pintures, estucats I 
envernissats

97.349,63 16,37 Pintures 30.252,10 12,54

Paviments 57.246,00 22,83 Paviments 109.680,00 25,73 Paviments 144.089,59 24,22 Paviments 58.588,24 24,29
Arrebossats I enguixats 119.672,17 20,12

FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES

(inclòs a façanes) FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES 214.030,00 50,21 13,47% FUSTERIA/TANC.

PRACTICABLES 474.964,75 79,85 13,54% FUSTERIA/TANC.
PRACTICABLES 186.536,13 77,33 9,73%

Fusteria interior 80.176,00 18,81 Fusteria interior 42.847,06 17,76
Fusteria exterior 130.356,00 30,58 Fusteria I vidreria 387.356,40 65,12 Fusteria exterior 78.983,19 32,74

Proteccions 3.498,00 0,82 Serralleria 87.608,35 14,73 Serralleria 64.705,88 26,82

INSTAL·LACIONS 142.642,00 56,87 12,82% INSTAL·LACIONS 334.147,00 78,38 21,03% INSTAL·LACIONS 737.398,75 123,97 21,02% INSTAL·LACIONS 395.247,06 163,85 20,62%
Evacuació I ventilació 39.056,00 9,16 Instal·lacions 737.398,75 123,97 Evacuació I ventilació 25.765,55 10,68

Instal. dip. pluv.   20.412,61 8,46

Electricitat 92.523,00 21,70 Electricitat I altres 
instal.

249.699,16 103,51

Calefacció I acs 95.853,00 22,48 Calefacció I acs 84.415,97 34,99
Gas 16.228,00 3,81
Especials (AV,Com,PCI) 16.100,00 3,78
Transport 74.387,00 17,45 Ascensor 14.953,78 6,20

DIVERSOS 185.856,00 74,11 16,71% DIVERSOS 139.579,00 32,74 8,79% DIVERSOS 110.499,23 18,58 3,15% DIVERSOS 56.908,40 23,59 2,97%
Fonaments 55.520,00 22,14 Mobilari/cuines 64.770,00 15,19 Equipaments 91.006,48 15,30 Cuines 42.847,90 17,76
Acabats 45.487,00 18,14 Diversos 74.809,00 17,55 Diversos 19.492,75 3,28 Diversos
Confort 84.849,00 33,83 Taulell de bany 14.060,50 5,83

SEGURETAT I SALUT 18.170,00 7,24 1,63%

URBANITZACIÓ/
CONDICIONAMENTS 13.370,00 5,33 1,20% URBANITZACIÓ/

CONDICIONAMENTS 80.249,00 18,82 5,05% URBANITZACIÓ/
CONDICIONAMENTS 20.001,68 8,29 1,04%

Urbanització (jardineria) 13.370,00 5,33 Urbanització 80.249,00 18,82 Varis i Jardineria 20.001,68 8,29

Total PEM 1.112.525,00 443,59 100,00% Total PEM 1.588.716,00 372,68 100,00% Total PEM 3.507.578,35 589,71 100,00% Total PEM 1.917.157,14 794,75 100,00%
PEC 1.323.904,75 527,87 PEC 1.890.572,04 443,48 PEC 4.174.018,24 701,75 PEC 2.281.417,00 945,75

Bloc aillat 24 habitatges de lloguer per a joves, unitat 14 del 
Pla de les vores, 1999

2 Blocs aïllats per a 48 habitatges de compra, 2000 Bloc de 62 habitatges de lloguer, escola bressol, dependències 
municipals i aparcament, 2006

3 Blocs aïllats per a 35 habitatges de lloguer, 2008

Inversió mitja PEC €/habitatge: 55.162,70 Inversió mitja PEC €/habitatge: 39.386,92 Inversió mitja PEC €/habitatge: 67.322,87 Inversió mitja PEC €/habitatge: 65.183,34

Superfície construïda m2 = 2.508,00 Superfície construïda m2 = 4.263,00 Superfície construïda m2 = 5.948,00 Superfície construïda m2 = 2.412,29
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TÈCNICA
Habitatge social

1 Sabadell c/Antoni 
Forrellad
Habitatges de promoció 
pública. Vivendes 
Municipals de Sabadell 
(VIMUSA) 

2 Blocs aïllats de 90 
habitatges de protecció oficial 
de compra / 1994

Situat a la Gran Via de Sabadell, 
s’emmarca en una operació 
d’urbanització d’un sector 

de la ciutat on es van arribar a pro-
moure un miler d’habitatges socials. 
L’edifici s’encaixa entre les alineaci-
ons viàries i defineix dos blocs d’al-
tures diferents conformant un espai 
lliure intermedi.

El bloc gran té PB+7 plantes i una 
planta molt ordenada, amb 2 habi-
tatges per nucli d’escales, tots amb 
doble orientació. Obert a la façana 
d’un costat es defineix una clàssi-
ca zona de dia on es troba una gran 
sala, flexible, que enllaça amb cuina 
i rebedor amb possibilitat de com-
partimentar, mentre que a la façana 
oposada es diferencia una zona de 
nit amb tres habitacions i 2 banys a 
la part central. El bloc menor té PB+4 

plantes, amb un sol nucli i una pas-
sera que condueix als diferents habi-
tatges, en dues alçades de dúplex 
sobreposats. 

 � Dos blocs d’obra vista

Les edificacions compten amb 
3 plantes soterrani d’aparcament. 
Estructura de formigó i forjats reti-
culars. Coberta metàl·lica de baixa 
pendent, oculta. L’obra vista de 
façana no li fa justícia i el mimetit-
za amb la resta de blocs de l’entorn, 
configurant una aparença general 
força feixuga. Interessant solució 
de llindes de platina d’acer per a les 
obertures. Els espais distribuïdors 
d’accés als habitatges se situen junt 
a façana i fan que aquests replans 
disposin de llum natural. 

En distribució de cost destaca la 
major incidència de l’estructura en un 
34,3%. Segueixen tres grans lots rela-
tius a les instal·lacions amb un 19,7%, 
l’obra i els acabats amb el 17,5%, i la 
suma de façana i tancaments que 
equivaldria a una altre 17,8%. El qua-
dre pressupost inclou urbanització 
de l’espai adjacent, que suposa un 
6.1% No es desglossa dada de CQ. 

Tot i que els imports originals en 
pessetes s’han convertit en euros, 
sorprèn la ràtio de cost unitari que 
resulta de 259 €/m2 PEC sense 
IVA, una diferencia amb l’actualitat 
que quadruplicarien aquests valors 
respecte de 25 anys enrere. D’altra 
banda, repercutint el pressupost 
total entre el nombre d’habitatges 
resultants representa una inversió 
PEC de 52.892 €/habitatge. 
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TÈCNICA 
Habitatge social

2 Barcelona-Carmel c/Murtra 
/Fastenrath 
Habitatges de promoció pública. 
Patronat Municipal de l’Habitatge 
(PMH)

Bloc en alineació de vial de 49 
habitatges de protecció oficial de 
compra / 1992

Situat en solar de topografia 
complexa, a dalt de la munta-
nya, en un espai que restava 

pendent atesa les males condicions 
del solar, amb voluntat de completar 
i millorar l’espai urbà de l’entorn.

Es tracta d’un bloc compacte que 
compta amb 3 nuclis de comunica-
ció i 4 habitatges per replà. Del rebe-
dor es dona pas a la cuina i a la sala, 
des d’on s’accedeix al passadís de 
la zona de dormitoris (3 en general) 

amb 1 bany a la zona central, apare-
llat amb el del pis adjacent per con-
centrar desguassos i ventilacions. 
S’eviten els patis interiors, sovint ele-
ments susceptibles de degradació. 
En el projecte es va optar per priorit-
zar la qualitat dels elements bàsics i 
estructurals, reduint els acabats inte-
riors que podien ser transformables 
pels usuaris. Criteri encertat atès que 
els elements comuns son els menys 
afavorits en conservació i manteni-
ment posterior. 

 � Completar i millorar 
l’entorn

La implantació ha comportat 
excavació en terreny rocós de pis-
sarres i calcàries. La fonamentació 
consisteix en murs de contenció i 
sabates aïllades, amb intervenció 
de recalçat de fonaments veïns. 
Estructura de formigó, amb bigues 
planes i forjats de semibiguetes. 
Tancament de façana d’obra vista. 
La coberta alterna parts transita-
bles amb terrat tradicional, i coberta 
inclinada de xapa metàl·lica sobre 
perfils omega entre paredons. El 
bloc incorpora també locals comer-
cials a PB i places d’aparcament. 

Els treballs d’urbanització con-
templen els moviments de terres de 
l’excavació de l’accidentat terreny on 
s’emplaça l’edifici, gairebé semien-
castat en la muntanya i representen 
un 21% del pressupost. L’estructu-
ra s’emporta un significatiu 27,5%, 
de manera que sumant aquests  
capítols de condicionaments pre-
vis, terres i estructures assoleixen 
gairebé la meitat de la inversió, un 
48,5%. L’envolupant de façana con-
sumeix un 17.1%, l’obra i acabats un 
14,2% i les instal·lacions un modest 
10,4%. En ràtios, es desprèn una 
repercussió de 324 €/m2 PEC sense 
IVA (excloent el condicionament 
de terres previ representaria 256 €/
m2 PEC). El muntant d’inversió PEC 
resulta de 51.134 €/habitatge. 
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3 Barcelona c/d’en Roig 
Habitatges Promoció Ciutat 
Vella (Procivesa)

La implantació de l’edifici se 
situa en el nucli antic i inter-
vé en l’obertura del carrer i 

millora de l’entorn urbà. Es realitzà 
un estudi de detall per canviar l’ali-
neació de vial i poder modificar una 
volumetria rígida per una ordenació 
més flexible que permetés 3 volums 
diferents per a la façana del c/d’en 
Roig, molt estret, i que així guanya en 
esponjament i permeabilitat visual.

Cada volum compta amb una 
escala central de comunicació i 2 o 3 
habitatges per planta, de dues habi-
tacions, conforme a un  perfil d’usu-
aris destinataris que ja es coneixia, 
de veïns i a vegades persones grans 
que vivien soles, afectades d’ex-

propiació i que calia reallotjar en el 
mateix barri. L’edifici compta amb 
local comercial a PB i entresolat, i 
amb 2 soterranis d’aparcaments. 

 � Obrir-se a la llum i l’aire

Excavació complexa, entre mit-
geres antigues i terreny de reblert, 
murs pantalla de 45cm gruix i 11m 
fondària, excavats amb llots tixo-
tròpics. Fonamentació amb llosa de 
formigó armat. Estructura pilars for-
migó armat, forjat reticular i de llo-
ses massisses, voladís amb jàssera 
de gran cantell, façana de fàbrica 
ceràmica de dues fulles amb aïlla-
ment, revestiment exterior estucat 
de calç, fusteria alumini doble vidre, 

persianes de llibret de fusta, i terrat 
amb coberta plana. El pas del temps 
i la manca de manteniment estan 
deixant la seva empremta en els 
elements de façana.

L’estructura representa un 29,4% 
del pressupost. L’envolupant de 
façana i coberta representa un 10,6%, 
que pujaria fins el 18% si hi afegim les 
fusteries. Els acabats tenen un pes 
important del 22,3%. El pressupost 
inclou una part de costos d’urbanit-
zació i la inclusió del tractament en 
l’aparença de les mitgeres veïnes. 
La ràtio de cost unitari es lleument 
superior a les seves coetànies, de 
428 €/m2 PEC i suposa una inversió 
PEC de 61.659 €/habitatge. 

Bloc entre mitgeres de 28 habitatges per a reubicació 
afectats expropiacions / 1995
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4 Sabadell c/Manuel de Falla 
Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA)

Bloc aïllat de 60 habitatges de protecció oficial de 
compra / 1999

Situat en un entorn urbà con-
solidat, es tracta d’una pro-
moció que intenta incorpo-

rar uns criteris de sostenibilitat en 
tècniques de construcció i estalvi 
energia: ventilació transversal en 
façanes oposades; coberta inver-
tida amb terra flotant; façana amb 
fulla interior de termoargila de 14 
cm, aïllament projectat de poliuretà 
exempt de CFC, cambra ventilada, 
i aplacat exterior de peces cerà-
miques sobre estructura alumini; 
persianes de lamel·les orientables; 
doble envidrament; instal·lació ACS 
mitjançant placa solar (amb una 
repercussió de 2,72 m2 de placa 
solar per habitatge), amb acumula-
dors a PB i distribució amb compta-
dor per a cada habitatge; mecanis-
mes de doble descarrega i airejadors 
en punts d’aigua; pre-instal·lació de 
cablejat de bus domòtic inicialment 
connectat a calefacció i detector de 
gas; i incorporació d’aspectes funci-
onals com la previsió de cadenat per 
bicicleta en tots els aparcaments. 

D’entre les propostes adoptades 
han aparegut dificultat en la gestió 
de la instal·lació d’ACS, en els aspec-
tes administratius del cobrament 
als veïns i la contractació serveis i 

en els aspectes tècnics de regulació 
dels escalfadors de suport individu-
als.

 � Bloc compacte

El pressupost augmentà per 
aquestes instal·lacions de més que 
es van finançar a part per un pro-
grama anomenat REMMA de la UE. 
Aquest finançament extra junt amb 
l’esforç de contenció de la despesa 
van possibilitar que la promoció es 
pogués acollir a la protecció oficial.

La ràtio de cost mitjà resulta de 
463 €/m2 PEC i correspon a una des-
pesa PEC de 73.215 €/habitatge. El 
repartiment entre capítols es força 
homogeni. Els lots d’estructures 
i d’instal·lacions s’emporten 1/5 
part cadascun. Lleument per sota 
es troben els lots d’obra i de tanca-
ments practicables que representen 
cadascun entorn el 17% del pres-
supost total. Els habitatges tenen 
una superfície útil mitjana de 85m2. 
Com a dada orientativa es desprèn 
una relació de 0,54 m2 útil d’habi-
tatge/m2 construït total, o dit d’altra 
manera, la ràtio d’inversió en €/m2 

útil equival a 1,86 vegades el cost/
m2 construït total.
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5 Barcelona Av. Vallcarca/
Passeig Vall d’Hebron 
Habitatges Les Vores del 
cinturó. Patronat Municipal de 
l’Habitatge (PMH) 

Bloc aïllat de 24 habitatges de 
lloguer per a joves. Unitat 14 del 
Pla de les Vores / 1999

El projecte es desenvolupa 
al voltant de dos aspectes: 
atenent l’aplicació de criteris 

passius per a un bon comportament 
energètic i encaixant la seva relació 
amb l’entorn i la integració en un 
solar triangular amb molt pendent, 
combinant en un lateral l’accés al 
garatge soterrani i els locals de PB 
per resoldre els desnivells i l’adap-
tació al terreny.

Constitueix un bloc aïllat, sense 
aparences del pas del temps. Quatre 
habitatges per planta tipus, de dos 
dormitoris els centrals i tres els late-
rals. Cuina a l’interior en els centrals. 
Lavabos sempre interiors.

 � Orientació i encaix en 
l’entorn

Façanes d’una fulla de 29 cm de 
termoargila, acabat arrebossat i 
pintat, amb grans obertures i galeria 
al costat sud, amb fusteria alumini, 
doble vidre, persianes de làmines 
alumini enrotllables i de mampares 
mòbils de làmines de fusta a les 
terrasses. Pel costat nord es troba 
la ronda i els tancaments resulten 
més opacs, de major inèrcia tèrmica 
i aïllament acústic, amb doble fulla 
29+14 cm termoargila.

S’articula un volum diferenciat 
que conté el nucli de comunicaci-

ons amb una escala i 2 ascensors, 
amb fàbrica maó vist 14 cm, cam-
bra i envà interior. Cobertes inverti-
des acabades grava. Estructura de 
pilars formigó armat i forjats reticu-
lars. Fonaments amb pilons i murs 
pantalla. Acabats de baix manteni-
ment, paviments de terratzo, sòcols, 
muntants i escopidors en polímer 
de formigó, baranes i proteccions 
d’elements metàl·lics esmaltats. 

Sistema centralitzat ACS i cale-
facció amb caldera gas i radiadors, 
amb comptadors individualitzats. 
Gestió per concurs junt altres edifi-
cis del Pla de les Vores. Instal·lació 
de plaques solar tèrmica de prees-
calfament de l’ACS, amb previsió 
d’instal·lació ACS per a electrodo-
mèstics bitèrmics. Enllumenat de 

zones comunes amb detecció pre-
sència. Sanitaris de baix consum, 
aixetes amb airejadors, i ús de con-
ductes de PP per al sanejament.

Els capítols d’estructura i envol-
tant de cobertes i façanes freguen 
cadascun 1/4 part del pressupost. 
En diversos s’hi apleguen costos 
sobrevinguts de totes tipologies. 
Les instal·lacions incideixen en un 
modest 12%, però cal tenir en comp-
te la servitud de tractar-se d’una ges-
tió externalitzada. No es disposa de 
la descomposició detallada del pres-
supost. Si bé el cost unitari del m2 
construït s’incrementa lleument res-
pecte d’altres de l’època assolint 527 
€/m2 PEC, en canvi la repercussió de 
la inversió per habitatge decreix a un 
PEC de 55,162 €/habitatge. 
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6 Vic carretera N-152
Habitatges de protecció oficial de 
Institut Català del Sòl (Incasòl) 

2 Blocs aïllats per a 48 habitatges de 
protecció oficial de compra / 2000

Dos edificis de PB+6, en tipo-
logia de bloc aïllat amb 
coberta inclinada, ubicats 

en un sector en desenvolupament. 
La construcció industrialitzada fou 
una decisió de la promoció, l’Institut 
Català del Sòl, en el marc de l’aplica-
ció de noves tecnologies per tal de 
racionalitzar i de fer més sostenible 
la despesa energètica que compor-
ta el procés constructiu. 

Aquest criteri permet, en princi-
pi, aportar una major qualitat dels 
productes en el procés de fabri-
cació i comptar amb una especi-
alització de la ma d’obra que es fa 
responsable d’una acurada posada 
en obra i control d’execució del pro-
ducte resultant. També contribueix 
en un major ordre i neteja a l’obra, 
la minimització d’apuntalaments 
i encofrats, la menor generació de 
residus i  runes, la previsibilitat en 
els processos, i implica un acurat 
estudi dels passos d’instal·lacions. 
Es tracta d’un plantejament atrevit 
que assumeix el repte d’investigar 
en l’aplicació d’aquests sistemes. 

 � Prefabricació

El projecte experimenta amb l’ús 
de prefabricats per a la construcció 
d’uns blocs aïllats d’habitatges. Per 
a elements de l’estructura: jàsseres 
i prelloses de forjat de 7 cm gruix 
que s’acaben de formigonar in situ, 
escales; i per a elements de la faça-
na: plafons de formigó que conte-
nen les peces ceràmiques vistes (un 
aspecte d’obra vista imposat pels 
condicionants urbanístics del sec-
tor) i que es pengen dels forjats amb 

ancoratges galvanitzats i elements 
de tancament lleuger intermedi 
tipus mur cortina amb integració de 
les finestres. 

L’interior de façana es completa 
amb extradossat de PGL i interca-
lació d’aïllament. Divisòries interiors 
de PGL. A l’interior hi discorren les 
instal·lacions, cablejat i canalitzaci-
ons d’aigua amb polietilè reticulat. 
S’estandarditza el banc de cuina, 
la cambra higiènica, i les fusteries 
interiors. 
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7 Barcelona-Travessera de les 
Corts 
Habitatges de lloguer per a joves. 
Societat Urbanística Metropolitana de 
Rehabilitació i Gestió (Regesa)

Bloc de 62 habitatges per a joves, escola 
bressol, dependències municipals i 
aparcament / 2006

Són habitatges de superfície 
útil reduïda (38m2) per a llo-
guer de baix cost, adreçat 

a joves (<35 anys), en particular 
estudiants per proximitat als cam-
pus universitaris. S’ubiquen sobre 
un terreny qualificat d’equipament 
on s’hi han fet una escola bressol i 
unes dependències de serveis soci-
als, i que s’ha aprofitat el vol per fer 
habitatge dotacional protegit en una 
ubicació privilegiada. Es tracta de 2 
volums de 4 i 6 plantes. El bloc baix 
amb un passadís central i aparta-
ments a banda i banda en orientaci-
ons NO i SE, i el bloc alt amb una sola 
filera orientada a NE. Tot ordenat en 
un gran entramat modular de formi-
gó pretesament manifest.

Els habitatges esdevenen una 
unitat funcional mínima per a una 
o dues persones, pensats per a una 
estada temporal, i que passaran 
a ser patrimoni de la ciutat. Es van 
adoptar materials resistents per 
facilitar el manteniment. L’habitat-

ge compren un espai flexible que 
insinua la divisió entre una zona 
d’habitació i la sala, amb la cuina 
integrada a la sala, i lavabo segregat 
junt a l’entrada. 

 � Formigó pertot

Estructura de pantalles i lloses de 
formigó (llosa postesada alleugeri-
da amb blocs de poliestirè a planta 
altell, i llosa massissa a plantes pis), 
deixant el formigó vist, que esdevé 
alhora el material d’acabat de para-
ments, sostres i paviments. Això va 
comportar un acurat control en fase 

d’execució. Finestrals i gelosies de 
les obertures en fusteria d’alumini. 
El nucli de comunicacions allot-
ja escala i ascensor, articula els 2 
volums i es tracta amb obra vista 
esmaltada color fosc. Les instal-
lacions interiors es deixen vistes, de 
superfície. La poca superfície i gran 
inèrcia tèrmica facilita escalfar l’im-
moble. 

L’estructura representa aquí un 
36% del pressupost, tot i que cal 
tenir en compte que ella mateixa 
constitueix alhora la façana. Les 
instal·lacions repercuteixen en un 
21% i els altres capítols tenen inci-
dències menors. La ràtio de cost 
unitari resulta en PEC de 701 €/m2 

i el muntant d’inversió per habitatge 
en PEC de 67.322 €/habitatge.

La repercussió de costos i superfí-
cies sobre la unitat d’habitatge queda 
lleument alterada pel cost afegit de 
les dependències  municipals i l’esco-
la bressol en les plantes baixa i entre-
sòl. De fet, resulta una distorsió de 
96m2const./habitatge versus 38m2 
útils /hab. Analitzant les fraccions 
internes del pressupost es pot deter-
minar que un 83% de l’import global 
correspon al cost de l’edificació gene-
ral d’habitatges i que de la resta es pot 
atribuir al condicionament interior de 
l’escola bressol en un 12,1%, i a les 
dependències de serveis socials en 
un 4,9%.
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Fitxa tècnica.
Habitatges per a joves

DADES DE L’OBRA
■■ Nom de l’obra: Habitatges per 
a joves, escola bressol, dependèn-
cies municipals i aparcament
■■ Emplaçament: Travessera de 
les Corts, 94-86, Barcelona
■■ Propietari/Promotor: 
REGESA
■■ Tècnic de la propietat:
Francesc Martí
■■  Projecte:   
Arquitecte director del projecte: 
Manuel Ruisánchez
Arquitectes tècniques: 
Eulàlia Aran i Anna Harder (arquitec-
ta tècnica col·laboradora) 
Estructures:
Robert Brufau i Miquel Àngel Sala 
Instal·lacions: Despatx Manuel Rui-
sánchez Capelastegui;
Instal·lacions escola bressol: 
Jesús M. Castillo - Oriol Vidal, engin-
yers 
■■ Direcció de l’obra
Arquitectes:  Manuel Ruisánchez i Vivi 
Castelló (arquitecta col·laboradora)
Arquitectes tècniques: Eulàlia Ara i 
Anna Harder 
Estudi de seguretat: Consultors 
Prevencionistes Agrupats
Control de qualitat: Eulàlia Aran 
■■ Empresa constructora: VOPI-4
■■ Cap d’obra: Roger Rios 
 
LLISTA D'INDUSTRIALS
■■ Estructurista:  Menfis 2000
■■ Ferralla: Feroberica
■■ Ventilació cuines i banys: 
Ergon
■■ Material encofrat: Sten
■■ Fusta: Arpa
■■ Paviment de formigó: Pavisa
■■ Polidor de formigó: Pedro 
anguix
■■ Material de construcció: 
Plakabeton
■■ Formigó: Uniland, hormigones 
tarragona
■■ Estructura posttesada: CTT
■■ Material encofrat: Alsina
■■ Subministrament obra vista: 
La paloma
■■ Bastides façanes: Sten
■■ Instal·lador: Intemax
■■ U-glass - vidres: Masia
■■ Cuina escola bressol: Mata-
chana
■■ Ventilació habitatges: Ergon
■■ Ventilació pàrquing: Inecsa
■■ Instal·lació solar: Solaring
■■ Coberta habitatges: Intemper
■■ Manyà: Metalúrgica  Can Jardí

DADES D'OBRA
■■ Superfície construïda: 5.948 m2 
■■ Data d'inici: 13-01-2003 
■■ Data d'acabament: 10-12-2004

COBERTA ENJARDINADA AMB PLAQUES SOLARS PER LA PRODUCCIÓ D’ACS I SORTIDES DE LES VENTILACIONS DELS HABITATGES.

PASSADÍS DEL BLOC DOBLE PER ACCÉS ALS HABITATGES. ZONA COL·LECTIVA DE RENTADORES DE ROBA, EN UN DELS ESPAIS 

COMUNS.

El plànol. Planta tipus
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8 Sant Cugat del Vallès-Mar de la Xina  
(Can Trabal) 
Habitatges de lloguer per a joves. Promocions 
Municipals (Promusa)

3 Blocs aïllats de 35 habitatges / 2008

Promoció d’habitatges socials 
de reduïda superfície, desti-
nats a una estada temporal, 

amb materials de baix manteniment 
i fàcil reposició, de distribució funci-
onal, amb una estança que permet 
segregar una habitació, amb venti-
lació creuada, i estudiant la orienta-
ció per gaudir d’assolellament.

Solar irregular amb fort pendent, 
es configura una edificació de tres 
volums que acompanyen la topo-
grafia, units per dos nuclis de comu-
nicació. S’encaixa en una volumetria 
concordant amb l’entorn, un barri de 
baixa densitat, i es tracten els espais 
intersticials de planta baixa com 

zones enjardinades de verd privat. 
L’edifici inclou un aparcament sota 
rasant.

 � Industrialització i 
sostenibilitat

Sistema estructural de mòduls 
industrialitzats d’entramat de perfils 
d’acer galvanitzat reblert de plaques 
d’aïllament de llana de roca que 
constitueixen l’esquelet de parets 
divisòries o de tancament, i alhora 
estructurals que suporten els forjats 
de xapa col·laborant. Són plafons 
autoportants fabricats a taller que 
s’encaixen a l’obra. 

A façana es col·loca emplafo-
nat de tauler OSB, làmina TYVEK 
d’estanquitat i perfils omega  que 
suporten un revestiment ventilat 
de plaques de reciclat de ciment i 
cel·lulosa. Les cares interiors i pla-
fons divisoris es revesteixen amb 
plaques de guix laminat. S’especifi-
quen fustes FSC, pintures sense dis-
solvents i pigments naturals sense 
metalls nocius.

Les instal·lacions discorren per 
entre aquests emplafonats i pel 
cel ras també de guix laminat que 
revesteix inferiorment la xapa del 
forjat. Coberta integrada de cap-
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tació solar en un dels blocs, amb 
planells d’acer inoxidable en què 
discorre una làmina d’aigua entre 
xapes per a captació tèrmica que 
complementa la producció d’ACS, i 
que permet combinar panells cap-
tadors o panells estrictes de cober-
ta sense canviar l’aparença exterior, 
obtenint així un conjunt homogeni. 
Llums espais comuns amb detector 
de presència. Llums exteriors amb 
captació fotovoltaica autònoma.

A la taula de pressupost s’han 
modificat les dades originàries en 
PEC per transformar-les a PEM en 
analogia amb la resta de pressupos-
tos exposats. També s’han reagru-
pat els capítols conforme a les disci-
plines constructives. L’aparcament 
representa un 10% de la superfície 
construïda.

L’estructura inclou la formació 
del tancament de façana i el conjunt 
representa un 31% de cost total. 
La construcció de la resta d’obra i 
envolupant incideix en un altre 30%, 
que inclou la formació de la coberta 
captadora solar tèrmica. Les instal-
lacions s’atribueixen un 10% i la 

resta de capítols una incidència molt 
menor. La ràtio de preu per superfí-
cie és en valor PEC de 945 €/m2 i la 
repercussió d’inversió mitjana per 
habitatge en PEC de 65.183 €. 

En tots els casos exposats els 
valors resultants de costos repercu-
tits tenen un mer valor de referència 
contextual però no son directament 
comparable amb les altres promoci-
ons. En aquest cas per exemple cal 
matisar que es tracta d’habitatges 
de dimensions reduïdes que dispo-
sen d’uns sistemes d’equipaments 
força complerts i que probable-
ment, en un supòsit d’habitatges 
de majors dimensions baixaria la 
incidència dels equipaments però 
augmentaria la repercussió de faça-
nes i elements comuns. Valgui això 
per remarcar que cal llegir els valors 
recopilats en les circumstàncies 
de cada promoció, condicionants 
externs, i solucions i sistemes adop-
tats per donar resposta al conjunt de 
requeriments. �

L’autor: Jordi Olivés és arquitecte tècnic, 
col·legiat 7.240
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autoportants, industrialitzats, amb 
manta mineral com aïllament tèr·
mic. Es col·loquen a l’obra en sec, 
sobre una subestructura d’acer lleu·
gera que es recolza sobre el forjat. Els 
panells amb captació i sense captació 
no es diferencien en el seu aspecte 
exterior i composen una coberta 
homogènia.

L’aigua de les dutxes es recollirà  
per ser depurada i retornada a les cis·
ternes dels WC.

Es col·locarà un reductor de pres·
sió que asseguri l’òptim subminis·
trament a cada habitatge. Totes les 
aixetes tenen airejadors i doble des·
càrrega als vàters. Es recull l’aigua 
de la pluja en un dipòsit per al rec de 
la zona comunitària, on s’han tingut 
en compte criteris de xerojardineria.

La il·luminació dels espais inte·
riors comuns està sectoritzada, 
automatitzada i optimitza i redueix 
el consum elèctric amb làmpades de 
baix consum, cèl·lules de presència 
amb discriminació i connector de 
cèl·lula crepuscular. La il·luminació 
exterior es farà amb fanals de leds 
autònoms que integren, en el seu dis·
seny, captadors fotovoltaics solars.

Les cuines són modulars i, com 
la fusteria interior, són de fabricació 
industrialitzada amb materials que 
provenen del reciclatge i de la refo·
restació  controlada. Els taulells dels 
banys són de fabricació preindustri·
alitzada, formats per un compacte 
de resines acríliques i elements reci·
clats amb la pica integrada, per a la 
col·locació en sec. El paviment interi·
or és un laminat de gran format, pre·
fabricat amb elements reciclats amb 
segell FSC i certificat ecològic, amb 
la incorporació d’un sistema Pro Air 
de purificació de l’aire.

Les pintures interiors són plàs·

tiques amb base d’aigua, sense dis·
solvents, amb pigments d’origen 
natural, sense contingut de metalls 
nocius i amb certificat ecològic. Les 
d’exterior són pintures de silicats. 
L’elevador funciona sense sala de 
màquines i sense ús d’olis ni lubri·
cants, amb segell ecològic i materials 
que provenen del reciclatge.

En el procés de construcció  de 
l’obra, pràcticament en sec, s’ha acon·
seguit reduir els residus en un 80% en 
comparació a un sistema convencio·
nal i, a més a més, és fàcil de classificar 
i de reutilitzar. El 98% dels materials 
utilitzats són reciclables i permeten 
una desconstrucció ordenada i clas·
sificable per a la seva posterior reu·

tilització. En la vida útil de l’edifici  
podem preveure una reducció del 60% 
d’emissió de CO2 i un estalvi del 50% 
en el consum d’aigua.

El projecte Mar de la Xina és un 
pas més que donem en l’aportació 
d’elements i sistemes constructius 
industrialitzats i ecològics útils per 
l’habitatge social.■
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-------------------------------------------
(1) Els altres dos monogràfics 
publicats recullen els reportatges 
dedicats respectivament a les 
biblioteques públiques i oficines. 
Els trobareu al blog de L’informatiu 
en l’apartat de Monografies http://
informatiu.apabcn.com/blog/
category/monografies/

En el blog de L’informatiu hi troba-
reu també els 8 reportatges d’anà-
lisi d’obra sobre habitatge públic 
comentats en la seva versió original. 
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