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Els procediments d’edificació van 
evolucionant i, seguint la tendència 
general de la indústria, a poc a 
poc van entrant en el mètode 
de sistematització de processos. 
Concretament per al projecte d’un 
centre de dia per a gent gran el 
procediment d’edificació que es 
va proposar va ser un sistema 
mixt, format per un tipus d’obra 
tradicional in situ al costat d’un 
sistema de construccions modulars, 
fabricades a molta distància de 
l’emplaçament definitiu de l’edifici.
Les característiques generals de 
l’edifici eren:

- Edifici aïllat, amb una topografia  
  de vials sensiblement inclinada. 

- Planta semisoterrani destinada    
  a serveis generals i zona d’estar   
  i menjador.

- Planta baixa amb dependències  
  administratives i habitacions.

- Plantes primera i segona amb un  
  ús majoritari per a habitacions.

- Superfície construïda sota rasant  
  de 830 m2 i sobre rasant de  
  1.628 m2.
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Muntatge de l’estructura principal: 
planta baixa i primer pis
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L’estructura 
bàsica de la 
construcció 
modular es 
compon de 
perfils metàl·lics 
soldats i 
forjat tipus 
col·laborant.

L’obra, pas a pas

La parcel·la en què s’havia de 
construir el centre tenia alguns 
condicionats, que van obligar a 
plantejar el projecte amb dues 
tipologies de construcció diferents. 
Els condicionants eren, d’una 
banda, una parcel·la uns dos 
metres per sota el nivell del carrer i, 
a més a més, un nivell freàtic situat, 
segons es desprenia de l’estudi 
geotècnic, uns 50 cm per sota de 
la cota de la planta semisoterrani; 
de l’altra, un terreny de resistència 
molt baixa.

Era inexcusable, per tant, pensar en 
un sistema de fonaments amb llosa 
i murs de contenció en tres dels 
costats, i la resta oberta. Aquest 
sistema permetria garantir la 
contenció de les terres i, sobretot, 
contrarestar l’eventual supressió de 
la capa freàtica en cas que el nivell 
pugés excessivament.

Com que la configuració estructural 
de la construcció modular diferia de 

la del semisoterrani, es va convenir 
executar també amb estructura de 
formigó armat el forjat del terra de 
la planta baixa (a cota de carrer), que 
alhora era la base de suport dels 
mòduls prefabricats.

La distribució de la planta 
semisoterrani havia de ser amb 
llums d’entre 5 i 6 metres, pocs 
pilars de formigó armat i un mur de 
formigó armat perimetral en tres 
dels quatre costats. La construcció 
modular no admetia aquests 
llums i, per tant, no eren sistemes 
geomètricament compatibles.
Aquest sistema exigia un projecte 
molt ben definit que, òbviament, 
superés els condicionants 
del sistema de construcció 
industrialitzada modular, 
concretament les limitacions del 
transport dels mòduls per carretera, 
ja que, tot i comptar amb mitjans 
especials, hi havia uns paràmetres 
que no es podien depassar. Així, 
l’amplada màxima era de entre 3,60 
i 4,80 m, i la llargada de 12 m, que 
era la fondària edificable de l’edifici.

El processos de construcció van 
començar en paral·lel pràcticament 
al mateix temps, a una distància 
d’uns 1.000 km. Per un costat, 
s’iniciaven a Platja d’Aro els treballs 
de rebaix, fonaments i estructura, 
mentre que per l’altre a Gijón 
començaven a fabricar-se els 
primers mòduls. El sol fet d’iniciar-
se de manera simultània aquests 
dos processos deixa entreveure 
una de les virtuts de la metodologia 
emprada, que analitzarem més 
endavant, i que no és altra que el 
factor temps.

Sistema modular 
industrialitzat

L’estructura bàsica de la 
construcció modular es compon 
de perfils metàl·lics soldats i forjat 
tipus col·laborant.

Es fabrica íntegrament dins 
una nau industrial de grans 
dimensions, de manera que la 
totalitat de l’edifici es pot muntar al 
seu interior.

La primera particularitat és que 
la totalitat de les estructures i 
forjats es fabriquen a peu pla i 
que, posteriorment, s’ajunten o 
amunteguen, segons sigui el cas. 
Així es minimitzen els riscos de 

Els forjats es fabriquen íntegrament 
dins una nau industrial de grans

dimensions, de manera que la 
totalitat de l’edifici es pot muntar 

al seu interior
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caiguda a diferent nivell i els 
moviments d’elevació de cada 
una de les bigues de l’estructura. 
Les seccions de les bigues s’han 
optimitzat en treballar amb llums 
molt petits i el consum de formigó, 
per exemple, es quasi del 50% 
respecte a un forjat convencional.
Fabricats els mòduls amb els 
seus forjats, es procedeix a 
l’encaix fins a tenir conformada la 
planta sencera. Llavors s’inicia el 
procés d’ignifugat de l’estructura 
metàl·lica, alhora que  es van 
fabricant els mòduls de l’estructura 
de la planta següent. Els mitjans 
d’elevació són els propis d’una 
indústria pesada, amb ponts grua 
de gran capacitat de càrrega i 
moviments limitats a l’elevació i a 
la translació horitzontal.

Els processos es van encavalcant 
de manera que es poden iniciar 
i executar alhora diferents 
treballs sense haver d’esperar 
a la finalització de l’estructura, 
ja que no hi ha apuntalaments 
dels forjats, a diferència d’un 
sistema tradicional. Tampoc s’ha 
d’esperar a cobrir aigües, fita i camí 
crític com en qualsevol procés 
d’edificació convencional, ja que el 
fet de fabricar a l’interior d’una nau 
evita que els fenòmens atmosfèrics 
alterin el procés.

La coberta, igual que la resta de 
processos, s’inicia a peu pla, fins i 
tot en la fase d’impermeabilització, 
la qual haurà de finalitzar-se en la 
seva totalitat al final del procés de 
muntatge a l’obra.

El procés de fabricació continua 
amb la formació de la base del 
paviment amb morter auto 
anivellant per assolir l’aplanament 
desitjat.

Les divisòries interiors es 
plantegen amb plaques de 
guix laminat amb diferents 
configuracions i acabats segons 
l’estança, amb els aïllaments 
entre plaques. Aquestes divisòries 

Vista general de la planta coberta
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amagaran tota l’estructura vertical 
metàl·lica.
Els tancaments exteriors estan 
formats per un nucli de panells de 
tipus Sandwich i aïllament tèrmic 
a una cara, i estan recoberts per 
l’interior amb plaques de guix 
laminat i per l’exterior amb panells 
HPL, segons el projecte.

La particularitat del sistema 
obliga a cuidar els trobaments 
dels junts dels materials entre 
mòduls i fer-los compatibles amb 
les modulacions dels acabats 
projectats. Igualment cal preveure-
ho pel que fa a les instal·lacions 
d’electricitat, xarxa contra 
incendis, fontaneria, sanejament, 
climatització i telecomunicacions. 
 
A aquest fi es fa el normal muntatge 
i es seccionen prèviament al 
desmuntatge per al transport 
dels mòduls, així la coincidència 
serà exacta en arribar a obra i 
només caldrà fer els ajustament i 
connexions imprescindibles.

La construcció dels mòduls inclou 
la col·locació de tots els materials 
d’acabat, enrajolats, paviments, 
fusteria de fusta, metàl·lica i 
d’alumini, lluminàries, sanitaris, etc.
Finalitzada la fabricació de l’edifici 
amb tots els acabats i tancaments 
exteriors, tancaments d’alumini, 
cambres higièniques, coberta, etc., 
es procedeix a la separació dels 
mòduls i a la preparació per al 
transport fins a destí.

Es protegeix amb un embalatge 
de plàstic termosoldat i es fa la 
càrrega ordenada de cada fase 
de transport, en aquest cas tres, 
un per a cada planta, amb dotze 
unitats per planta.

La segona fase consisteix en el 
transport des de la fàbrica fins a 
l’emplaçament definitiu. Aquesta 
operació ha d’estar ben coordinada 
ja que l’ordre de sortida de la 
fàbrica ha de coincidir amb el 
d’arribada a destí. 

Els mòduls són consecutius i 
un endarreriment o una avaria 
en el transport d’algun dels 
mòduls suposa la paralització del 
muntatge.

Els mitjans utilitzats són camions 
de grans dimensions, molt 
superiors a les normals i, per tant, 
es tracta de transports especials, 
amb vehicles d’acompanyament 
i senyalització. Es van tenir en 
compte les amplades dels vials 
d’accés a l’obra, rotondes, ponts, 
etc., per això prèviament va caldre 
reconèixer la ruta, que en algun 
moment obligava a fer maniobres 
complexes i lentes.

Connexions i instal·lacions preparades

Vista dels tancaments exteriors Detall dels acabats interiors

Embalatge per al transport
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La descàrrega es va fer amb grues 
mòbils de grans dimensions i 
capacitat de càrrega elevada, 
situades dins el mateix solar. Es 
va preparar una plataforma de 
treball amb terres compactades i 
sensiblement aplanades, per una 
millor seguretat i emplaçament 

de les autogrues. Finalment, 
amb tots els mòduls ja col·locats 
a l’emplaçament definitiu, es 
va procedir a la connexió de 
les instal·lacions, acabats de 
junts, connexió a xarxes de 
subministraments i sanejament i 
acabats finals.

Façana de l’edifici muntat in situ
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Avantatges del  
sistema modular

Per avaluar els avantatges del 
sistema modular s’han de tenir 
en compte la vessant tècnica i 
l’econòmica.

Els condicionants tècnics que 
planteja el sistema es resolen amb 
un acurat projecte, que requereix 
la col·laboració i integració de les 
diferents disciplines de l’edificació. 
Personalment, penso que seria per 
a una aplicació de la metodologia 
BIM, tot i que no va ser el cas.

Efectivament, en la fase de 
projecte no es poden deixar a 
l’atzar resolucions de passos 
d’instal·lació i serveis, tot ha 
d’estar analitzat i resolt abans de 
l’inici de la construcció. Per tant, 
el temps o càrrega de treball en 
la redacció del projecte ha de ser 
necessàriament superior a un 
projecte convencional, que admet 
modificacions i improvisacions 
sobre la marxa.

En el sistema modular, com en 
l’edificació convencional,  tots els 
conductes han de disposar del 
seu espai i s’han d’haver resolt els 
encreuaments i conflictes. A més 
a més, en aquest projecte havien 
de coincidir les previsions de 
l’obra convencional executada in 
situ amb les de l’edifici construït a 
fàbrica.

La definició dels materials d’acabat 
és fonamental per a un bon ritme 
de fabricació, ja que els mòduls 
surten de fàbrica amb tot col·locat, 
mentre que a destí només es 
posen els acabats entre junts de 
mòduls.

El sistema modular té en compte la 
pràctica nul·la generació de residus 
en el procés de construcció, ja 
que la majoria són materials 
prefabricats i es tenen en compte 
les dimensions nominals d’aquest.

No hi ha cap dubte que el cost i 
el temps es veuen reduïts en no 
haver de fer treballs en altura, 
de manera que s’evita tant la 
inacabable translació de materials 
com les infinites passejades dels 
obrers amunt i avall, sense saber 
massa bé què estant buscant.
El temps de fabricació va ser de 
sis mesos a fàbrica i un mes més a 
destinació per a acabats i repassos 
finals.

El resum, des del punt de vista 
tècnic, és que el sistema presenta 
virtuts que no minoren la qualitat 
d’execució ni tampoc la qualitat 
dels acabats, alhora que els 
temps d’execució es redueixen 
considerablement. 

Des del punt de vista econòmic, 
el cost de l’obra no es veu alterat 
per aquest sistema i es manté dins 
el paràmetres de cost, tenint en 
compte que hi ha una alta densitat 
de cambres higièniques (48 u.).

L’avantatge del sistema està en el 
temps d’execució. Efectivament, 
si es fes una planificació dels 
treballs per a l’execució del 
mateix edifici amb un sistema 
tradicional no aconseguiríem 
acabar-lo en set mesos. I això es 
perquè, paral·lelament a l’execució 
dels fonaments, els murs de 
contenció i el terra de la planta 
baixa, s’estaven fabricant els 
mòduls de la part superior. Això 
ja representa un estalvi d’uns tres 
mesos aproximadament. Així, en 
el moment en què es va finalitzar 
el forjat terra planta baixa a Platja 
d’Aro, a Gijón estaven ja en la fase 
de finalització de  les façanes, 
tenien molt avançats els acabats 
interiors i les instal·lacions també 
estaven pràcticament acabades.

Una altre avantatge no 
menyspreable es la reversió 
del procés constructiu, és a dir, 
en el supòsit que el promotor 
considerés amb el pas d’un 

cert temps que la inversió no 
és rendible en el lloc on hi ha 
ubicat l’edifici, aquest es podria 
desmuntar i muntar-se novament 
en un altre indret, amb un cost 
molt reduït respecte al que 
representaria a la construcció d’un 
edifici nou. Igualment, des del punt 
de vista de sostenibilitat podríem 
afirmar que aquesta operació 
produiria uns residus molt propers 
a zero, a diferència d’un enderroc 
convencional.

I com a darrera idea, ja per 
finalitzar, cal posar l’èmfasi en el 
factor al meu entendre més clau. 
Es tracta del fet que amb aquest 
tipus de procés constructiu la 
residència per a la gent gran podria 
entrar en explotació quasi un any 
abans que a través d’un sistema 
convencional. 

Financerament resulta indiscutible 
que els resultats de l’operació, amb 
un any extra d’ingressos, han de 
ser mereixedors de consideració.

L’experiència 
professional  

Al començament dels treballs es 
va haver de fer un plantejament 
inhabitual, ja que s’estava construint 
simultàniament a Gijón i a Platja 
d’Aro i el seguiment d’obra i el 
control de qualitat s’havia de portar 
a terme amb normalitat. És per això 
que va convenir fer viatges periòdics 
a la fàbrica per fer el seguiment i la 
verificació del procés de construcció 
i atendre in situ algunes qüestions 
que anaven sorgint.

Els controls de recepció dels 
materials van ser molt més ordenats 
que en una obra convencional, 
ja que estaven aplegats a la nau 
industrial i eren verificables i 
identificables prèviament a fer-los 
servir.
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Els controls de qualitat mitjançant 
assajos van ser executats amb 
normalitat i segons les previsions 
del pla de control.Els controls 
d’execució i d’obra acabada van 
seguir el procés com si es tractés 
d’una obra normal, ja que es van 
poder supervisar per via doble.

Semblava estrany veure l’edifici 
complet i acabat a Gijón i imaginar 
que es desmuntaria per traslladar-
se a Platja d’Aro, on es tornaria a 
muntar.

El sistema modular permet una 
construcció normal, similar a la 
tradicional sense renunciar a cap 
qualitat pel que fa als acabats i, 
amb precisió en el treball, és viable 
fins i tot per a edificacions entre 
mitgeres. 

L’experiència per al 
promotor

Com ja s’ha assenyalat, de 
cares al promotor la principal 
virtut del sistema és l’estalvi de 
temps d’execució; en aquest cas, 
suposava un inici de l’explotació de 
la residència amb quasi la meitat 
del temps previst.

El principal hàndicap va ser 
resoldre la qüestió financera, ja 
que les entitats bancàries, pel que 
fa a la disponibilitat del capital 
concedit per als pagaments, ho 
tenen articulat respecte a l’avenç 
de les obres al solar, és a dir, in 
situ. Aquesta era una condició, 
fonamental, que no es donava, ja 
que l’edifici sí que era construït, 

però a Gijón. Per superar aquest 
obstacle es va articular un sistema 
de garanties que va satisfer 
l’entitat bancària i que va permetre 
seguir endavant. Això no treu que 
si en un futur aquesta modalitat 
d’edificació es va implantant caldrà 
revisar amb cura les condicions 
de disponibilitat del finançament 
perquè responguin a la realitat en 
l’execució.

Pel que fa a la resta de condicions 
durant l’execució dels treballs, no 
afecten en res el promotor, més 
aviat tot al contrari, l’afavoreixen 
perquè, en poder iniciar l’explotació 
molt més aviat, ha de suportar 
durant menys temps les obligacions 
financeres amb recursos propis i 
l’establiment  comença a generar 
ingressos més de pressa.

956km
GIJÓN

PLATJA D’ARO
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