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Habitatges socials 
a Cornellà
85 habitatges, 543 espais i 2.172 cantonades
Josep Olivé i Anna Moreno / © Fotos: Chopo i i José Hevia

Foto: Chopo
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Catalunya es troba, quant a tradició constructiva, 
en la frontera entre la construcció d’origen mine-
ral i la construcció d’origen vegetal. La primera, 

majoritària al nostre país, es basa en la pedra i la cerà-
mica i els materials amorfs per a lligar-les, aplicats en 
humit. És una construcció no sempre aparent en la seva 
tècnica, per quant petits elements s’ajunten i es tapen 
amb pastes i masses, sense que es vegi com s’ha cons-
truït. La seva posada en obra requereix uns coneixe-
ments especialitzats en aquestes tècniques d’addició. 
Per la seva banda, la construcció d’origen vegetal està 
present en tota la nostra geografia, almenys pel que fa 
als sostres i, com és lògic, s’ha desenvolupat més enllà 

dels sostres en les comarques on els boscos hi són més 
presents. Implica una tecnologia d’elements lineals i ele-
ments plans, molt més evident en la seva aparença i per 
això és molt més fàcil de reconèixer a simple vista que la 
tècnica d’origen mineral. 

Podria semblar, per aquest motiu, que la seva tecno-
logia fora més senzilla que la de la construcció mineral, 
però no és exactament així. Si bé el sistema general sí 
que és molt clar i bastant simple, la dificultat i la sofistica-
ció tècnica es concentren en les unions entre les peces, 
tant si es fan amb la mateixa fusta com si es resolen amb 
altres tècniques o materials i, aquí també, es requereixen 
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Detall d'interior en procés d'execució i acabat
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uns coneixements especialitzats 
per a la seva construcció. Si, com 
en el cas que avui presentem, es fa 
un salt tipològic i d’escala respecte 
a l’habitual construcció unifamiliar 
que sol ser, com a màxim, de tres 
plantes d’alçada, els requeriments 
estructurals, de seguretat i de con-
fort es fan molt més exigents i la 
construcció -encara que sigui de 
fusta-  es complica considerable-
ment per tal d’assolir-los. Veurem 
com s’ha resolt en aquest edifici.

 � La fusta en la construcció

No cal explicar de nou les bones 
característiques de la fusta des del 
punt de vista de la sostenibilitat 
ni de la capacitat de suport. Altres 
característiques, sobretot lliga-
des a la nova tipologia d’ús, sí que 
intentarem explicar-les, encara 
que no aconseguirem projectar-les 
amb el mateix apassionament que 
José Manuel Toral ens ho expli-
cava a la visita. Ell s’ajudava d’un 
gràfic molt senzill però molt clar, el 
qual explica millor que les parau-
les els avantatges i desavantatges 

d’aquest material constructiu, així 
que només insistirem en els que 
d’alguna manera aporten alguna 
cosa de particular al coneixement 
de la fusta.

La durabilitat. Per una banda, 
l’estructura de les plantes soterra-
ni i de la planta baixa, fins a la llosa 
de transició, en el sostre de planta 
baixa, s’han construït en formigó, 
preservant de la humitat i de tre-
balls per als quals no està massa 
preparada la fusta. Per l’altra banda, 
la fusta no es deixa vista a l’exterior 

més que en les partions entre ter-
rasses, la cara inferior dels panells 
dels balcons i les persianes enrot-
llables, de forma que es protegeix 
de l’enorme desgast que pateix a 
la intempèrie, sobretot a causa de 
la radiació solar. A l’interior sí que 
està present i aparent, sobretot en 
els nuclis de comunicació i també 
en algunes estances dels habitat-
ges, tant en les parets com en els 
sostres. 

La protecció al foc. Aquesta 
estructura és un sistema sofisticat 

Aquesta estructura 
és un sistema 
sofisticat que ha 
passat per diverses 
fases de disseny, 
en un procés 
interessant que 
ha sofert, des del 
projecte bàsic fins a 
la solució final.

 
Planta general de l’edifici
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que ha passat per diverses fases de 
disseny, en un procés interessant 
que ha sofert, des del projecte bàsic 
fins a la solució final. En el primer 
planteig del sistema estructural 
s’escull el panell prefabricat CLT, 
que pot usar-se de mur o de sos-
tre, com a base de tota l’estructura. 
Per tant, l’estructura de l’edifici es 
planteja com a murària. Ara bé, en el 
moment de fer els càlculs estructu-
rals i, sobretot, antiincendi, va resul-
tar que per a la resistència i estabili-
tat requerida a foc, els murs devien 
créixer de forma desproporcionada. 
Com sabeu, la protecció al foc de la 
fusta s’aconsegueix donant més 
secció que la necessària, estructu-
ralment parlant, als elements sus-
ceptibles de ser atacats per al foc. 
Es calcula quina és la secció que 
es consumeix en el temps neces-
sari d’evacuació fixat per la norma 
i s’afegeix a la secció resistent. Atès 
que els murs tenien molta superfície 
exposada resultava que tot l’esforç 
per reduir la quantitat de material 
fet des del disseny de l’estructura, 
es perdia per culpa de la protecció 
al foc. 

En el projecte executiu els murs 
interiors, els més exposats, es varen 
substituir per pilars d’acer. Però un 
cop adjudicada l’obra, en poder tre-
ballar colze a colze amb l’industrial 
de la fusta, es va poder comprovar 
que la fusta també funcionava molt 
bé -contra el foc- com a element 
lineal, és a dir, com a pilar, i es va tor-
nar a la fusta per a tota l’estructu-
ra. Els murs perimetrals de façana, 
tanquen i estabilitzen l’esquelet i els 
pòrtics de pilars i jàsseres interiors 

son suficients per al suport estruc-
tural i necessiten menys secció 
addicional per protegir-los del foc 
que si fossin murs. 

Transmissió del so. L’altra carac-
terística desfavorable de la fusta, 
respecte als sistemes de construc-
ció minerals, és el de la transmissió 
del so. Usualment no s’hi pensa en 
aquest problema, ja que la majoria 
de construccions de fusta són uni-
familiars i en aquests, la transmissió 
del so no és tant important; ara bé, en 
un edifici plurifamiliar aquesta exi-
gència actualment és força alta i la 
fusta no hi ajuda, ja que és una bona 
transmissora del so. En aquest edi-
fici es va preveure aquest problema 
des del primer moment, de manera 
que els mòduls en què es basa tota 
la seva composició, que també són 

Detall del nucli de comunicació

Imatge del muntatge interior 
(Foto: José Hevia)

Detall de les capes de 
separació entre els 
habitatges on es poden 
observar les capes 
acústiques a més de les 
capes tèrmiques

L’altra característica 
desfavorable de 
la fusta, respecte 
als sistemes 
de construcció 
minerals, és el de la 
transmissió del so.
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els mòduls dels panells estructu-
rals, coincideixen amb els límits 
dels diferents habitatges. Així, s’han 
separat els panells amb una junta 
elàstica antivibracions, en totes les 
partions i sostres entre habitatges. 
“A quien modula, Dios le ayuda” que 
diria Saenz de Oiza(1). Això ha per-
mès un comportament molt bo en 
l’aïllament acústic en sentit horit-
zontal. En el sentit vertical, en canvi, 
la reduïda secció dels sostres ha 
obligat, de la mateixa manera que es 
va fer a l’edifici de fusta La Borda(2) 
a interposar una capa pesada en 
la part superior dels sostres per tal 
d’aconseguir massa que s’oposi al 
pas del so aeri. Consisteix en una 
solera de sorra entre la làmina acús-
tica que descansa sobre els panells 
de CLT i el paviment d’acabat. Per 
contra, l’aïllament al so d’impacte 
entre sostres l’aconsegueix només 
amb la làmina acústica, que és bas-
tant prima -encara que densa- i no 
sembla contradir tant el sistema de 
construcció lleugera de l’edifici, com 
la capa de sorra, que és pesada.

L’estructura. Com ja hem dit 
abans, l’estructura de les plantes 
soterranis i baixa es resolen amb 
formigó armat. A sobre, després 
de la llosa de transició, de cantell 
important (50 cm), arrenca l’estruc-
tura de fusta, que no té la mateixa 
modulació que els pòrtics de formi-
gó inferiors, és a dir que els pilars i 
murs no coincideixen en planta amb 
els de formigó. D’aquí la necessitat 
d’una llosa de transició tan gruixuda, 
que pugui desviar les càrregues dels 
murs i pilars de fusta cap als pilars 
de formigó armat. Aquest decalat-
ge permet, no obstant això, optimit-
zar cadascuna de les estructures, 
compensant amb escreix el gruix 
de la llosa amb l’esveltesa i millor 
adaptació als usos de cada una de 
les dues estructures. 

Els voladissos dels balcons que 
envolten tot el volum d’habitatges, 
permeten compensar els moments 
dels pòrtics i reduir fins a nivells 
sorprenents els cantells estructu-
rals del contra-laminat. Els sostres 
tenen només 15 cm de gruix per a 

llums de 3,6 m. Cal destacar la solu-
ció simple i efectiva dels voladissos 
en les quatre cantonades, els quals 
es resolen amb uns panells de doble 
amplada que el mòdul estàndard, 
ubicats simètricament a banda i 
banda del mur de façana, compen-
sant el moment amb la capacitat a 
tracció en els dos sentits que tenen 
els contralaminats. Aquests panells 
de gran dimensió són més difícils 
de transportar i de posar a obra 
-i segurament són més cars de 
fabricar- però resolen d’una forma 
simple i elegant aquest problema, 
sense haver de posar complexes 
unions metàl·liques entre panells 
que desvirtuïn el sistema. La geo-
metria, sempre és la millor aliada de 
qui construeix.

Transmissió 
de flanc directa 
i transmissió 
indirecta del so

Planta de repartiment de les juntes acústiques

Els voladissos 
dels balcons que 
envolten tot el 
volum d’habitatges, 
permet compensar 
els moments dels 
pòrtics i reduir fins a 
nivells sorprenents 
els cantells 
estructurals del 
contra-laminat.
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HABITAGES DE HPO , EQUIPAMENT I
I APARCAMENT AL CINEMA PISA

DESCRIPCIÓN PROYECTO

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
SITUACIÓN

REVISIÓN

29.09.2021 REV. 1

NÚM. NOTAS

REVISIÓN

ESCALA E04.1.3
NÚMERO DE PLANO

FORJADO PLANTA TIPO

A31/200

Estructura de la 
planta baixa

Planta estructural dels sostres de les plantes dels habitatges. Plànol cedit pels alumnes de 2n curs de l'ETSALS
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Detall del vestíbul

Protecció solar a la façana exterior. Fotos: Chopo
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Mur de gabions instal·lat al pati interior

Passadís d'accés als habitatges

Trobada de la barana amb el muntant metàl·lic



70   L’INFORMATIU DEL CATEB 
Novembre 2022

TÈCNICA
Anàlisi d’obra

 � Simplificació i màxim 
rendiment del material

Aquest esperit de simplificació 
i de buscar el màxim rendiment a 
cada material es troba en tots els 
detalls de l’edifici. La “reinvenció” 
del bloc de morter Split com a aca-
bat “noble” dels vestíbuls, la “reintro-
ducció” de l’oblidat terratzo, sorrejat, 
en els paviments dels balcons o l’ús 
del mur de gabions en una part del 
pati com a pantalla absorbent de la 
reverberació acústica -esperem que 
no es converteixin en nius d’escur-
çons i d’escorpins, com a les caves 
de Napa Valley(3), són exemples de 
com portar al límit o de reinterpretar 
els materials de construcció. 

La façana interior te la protecció 
solar per dintre i la façana exterior 
la té per fora amb uns estors tesats 
fixos i unes persianes alacantines 
de fusta mòbils (enrotllables). 

Cal deturar-se una mica més a 
observar un altre element de protec-
ció: les baranes. Són mòduls indus-
trials de reixes electrosoldades 
d’acer protegides, en aquest cas, 
amb un galvanitzat d’aliatge zenc-
alumini al 10%. El seu procés de 
fabricació i muntatge té la meitat del 
cost d’una barana de manyà. Preci-
sen dels muntants verticals entre 
plantes per estabilitzar-se i d’un 
plegat a la vora superior per donar-

los suficient rigidesa. Però tot i així el 
seu cost és molt menor que el d’una 
barana usual, segons ens explica 
Joan March, l’arquitecte tècnic de 
l’obra. El sistema permet fer les par-
tions entre terrasses amb el mateix 
material i unes llates de fusta inter-
posada. A més es poden desmuntar 
i substituir-les (o re-aprofitar-les) en 
cas necessari, a l’estar collades amb 
cargols i femelles.

Aquest esperit de 
simplificació i de 
buscar el màxim 
rendiment a 
cada material es 
troba en tots els 
detalls de l’edifici, 
amb diversos 
exemples de com 
portar al límit o 
de reinterpretar 
els materials de 
construcció.

Detall de la coberta de l'edifici

 
El pati interior que dona accés als 
diferents vestíbuls d’entrada
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Finalment, una altra virtut de l’edifici és la forma de 
treballar els materials d’aquest estudi d’arquitectes: 
la relació entre tots ells és acuradíssima, cap material 
sobresurt d’entre els altres ni cap xoca amb els altres 
sinó que tots es posen al costat dels altres amb la màxi-
ma cura i naturalitat possible -cosa que, com tot el que 
sembla senzill però és bell, demana d’un esforç impor-
tant-. Aquesta habilitat transmet una sensació de pau 
que no se sap d’on surt (i surt d’aquí), sensació percep-
tible en tots els seus espais interiors, sobretot, en el pati, 
els vestíbuls d’entrada de planta baixa i els vestíbuls 
que donen accés als habitatges de les cantonades. � 
 
L’autor: Josep Olivé és arquitecte i professor de Construcció de La Salle 

Arquitectura de la Universitat Ramon Llull

NOTES
(1) Saenz de Oiza feia servir molt la modulació en els seus 
edificis, si bé em sembla recordar que la cita ell l’atribuïa a 
algú altre de qui no recordo el nom, lamentablement.

(2) Vegeu el reportatge de la Cooperativa d’habitatges La 
Borda al blog de L’informatiu:https://informatiu.apabcn.
com/blog/habitatge-cooperatiu/

(3) Caves Dominus, Yountville a Napa (Califòrnia). Quan els 
arquitectes Herzog i de Meuron varen construir unes caves 
amb unes façanes de gabions (per donar inèrcia tèrmica) 
en un paratge agrícola de Califòrnia, va sorgir un imprevist i 
molest problema: els intersticis entre les pedres dels gabi-
ons eren el lloc perfecte per fer els nius de serps i altres ani-
mals perillosos que vivien en aquell l’hàbitat rural. Al barri 
de Sant Ildefons aquest tipus d’animalons no deuen ser-hi.

Interior d’un dels pisos

Les baranes que miren al pati interior
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Una nova manera d’entendre 
l’habitatge públic
Anna moreno / © Fotos: José Hevia i Chopo

Imatge del pati interior de l’edifici. Foto: José Hevia
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Als voltants del 1960 es va 
construir la que es va anome-
nar Ciutat Satèl·lit, en el barri 

de Sant Ildefons de Cornellà. Una 
d’aquestes ciutats fetes de blocs de 
14 plantes, construïts ràpidament, 
sobre parcel·les sense urbanitzar, 
com solia passar en aquells temps 
i on moltes famílies del sud d’Espa-
nya arribaven amb el “Sevillano” (el 
tren que feia el trajecte Sevilla-Bar-
celona), en la cerca d’una vida més 
pròspera. Sant Ildefons o la Ciudad 
Satélite és també on es va rodar 
l’any 2021 la pel·lícula Chavalas, diri-
gida per Carol Rodríguez Colás, que 
parla de la tercera generació, dels 
nets d’aquells primers immigrants 
que fa sis dècades van arribar bus-
cant feina i estabilitat.

 Pocs anys després i a tocar del 
barri de Sant Ildefons, en el barri de 
la Gavarra de Cornellà s’hi va cons-
truir el cinema Pisa (1965 – 1967), 
però l’any 2007, la propietat privada 
que gestionava l’edifici va fer pale-
sa la seva decisió de no continuar 
explotant el cinema. Després d’un 
procés de requalificació promogu-
da per l’Ajuntament de Cornellà, que 
va comprar l’immoble, l’IMPSOL 
va convocar un concurs d’idees 
per un projecte d’habitatges pro-
tegits. Marta Peris i José Manuel 

Toral van guanyar el concurs amb 
una proposta molt innovadora i 
atrevida, que plantejava un gran 
repte per a l’habitatge públic: un 
edifici amb estructura de fusta amb 
habitatges flexibles i inclusius.

 �  Una proposta innovadora

 El resultat són 85 habitatges, 
un equipament i aparcament de 58 
places. La proposta, a més d’haver 
estat guanyadora de nombrosos 
premis d’arquitectura, és sobretot 
un estel lluminós i símbol renova-
dor d’una nova manera d’entendre 
l’habitatge públic, dins d’un barri, ara 
ben comunicat pel tramvia, metro i 
bus. En un solar privilegiat en ampli-
tud i molt bona ventilació, es col·loca 
aquesta peça de planta rectangular 
(51,54 x 41,73 m) amb un gran pati 
central que organitza la distribució 
cap a les quatre caixes d’escala 
ubicades en els vèrtexs del rectan-
gle i que serveixen les quatre zones 
d’habitatges en què es divideix 
cada planta. Aquesta, perfectament 
modulada amb estratègies d’or-
ganització dels espais domèstics 
provinents de la cultura japonesa, a 
partir de la composició de l’estança 
dels 8 tatamis (90 x 180), treballa 
amb llums estructurals petites de 
3,60 m.

Exceptuant el contacte amb el 
terreny (soterrani i planta baixa) 
que es conformen amb formigó, la 
resta, les 5 plantes es construeixen 
amb panells CLT de fusta laminada. 
Tot en sec. Però l’afany per acon-
seguir un preu ajustat a l’encàrrec i 
l’afinació en el disseny de l’estruc-
tura organitza una estructura mixta 
que combina murs de fusta en el 
perímetre (isostàtic), amb un siste-
ma de pilars i bigues (hiperestàtic) 
a l’interior també de fusta lamina-
da. Així s’aconsegueix un resul-
tat òptim en el consum d’aquest 
material que tant agrada, per la seva 
contribució ambiental, però que no 
és més econòmic que el formigó o 
l’acer en el sistema estructural, on la 
repercussió final és tan important. 

La planta està 
perfectament 
modulada amb 
estratègies 
d’organització dels 
espais domèstics 
provinents de la 
cultura japonesa
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També convé valorar que la fusta 
com a material poc pesant (470 Kg/
m3), permet que el dimensionat de 
la fonamentació i tota l’estructura 
de la planta baixa i soterrani hagi de 
suportar menys càrrega.

Si comparem la ràtio de fusta 
per m2 construït amb la d’un edifici 
recent com ho pugui ser La Balma 
al Poblenou i segons ens informa 
la Cooperativa d’habitatge Lacol 
tenim: a PISA Cornellà 0,24 m³/m² 
(2.000 m3 fusta per 8.300 m2 de 5 
plantes amb fusta) i 0,27 m³/m² a 
La Balma. Com es pot veure la dife-
rència és petita i molt probablement 
respon a l’optimització que s’ha dut 
a terme en tota la part interior del 
bloc, ajustant el sistema de CLT a 
un sistema hiperestàtic de bigues i 
pilars.

La fusta com a 
material poc pesant 
permet que el 
dimensionat de 
la fonamentació i 
l’estructura de planta 
baixa i soterrani hagi 
de suportar menys 
càrrega

Estructura interior porticada 

Zona de passadissos i escala
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L’entrada a l’edifici es fa a través 
d’un pòrtic semitransparent que 
delimita l’espai públic del privat i 
anticipa l’accés a la plaça o pati cen-
tral que pretén promoure la socialit-
zació de la comunitat. Amb un perí-
metre de gabions que tradueixen el 
nivell petri del basament ens permet 
contemplar les quatre façanes inte-
riors, les dels accessos als habitat-
ges mitjançant unes passeres cor-
regudes, resoltes amb un sistema 
de baranes i tamisos metàl·lics que 
ajuden a preservar la privacitat de 
cada llar. 

Cada planta disposa de 18 habi-
tatges repartits en 114 “cel·les” de 
dimensions molt semblants, sense 
passadissos, fomentant així les 
possibilitats d’organitzar l’espai de 
formes diverses i personals en cada 
cas, i reclamant una forma inclusiva 
del conviure pensat des de la pers-
pectiva de gènere. Són habitatges 

sense passadissos, versàtils en els 
espais, que optimitzen al màxim 
la superfície i els usos. Les habi-
tacions, la sala, el despatx o altres 
estances es disposen a la línia de 
façana, de manera que es poden 
intercanviar fàcilment o modifi-
car amb el temps, en funció de les 
necessitats particulars. 

La cuina, oberta a la resta de la 
casa i pensada com a centre de la 
llar i a la vegada distribuïdora i el 
bany són els elements fixos i con-
nectats a les respectives xarxes 
d’instal·lacions, però a partir d’aquí 
hom és lliure d’estar o dormir on 
millor es trobi entre les cinc, sis o set 
peces d’uns 13 m2 que componen 

Són habitatges 
sense passadissos, 
versàtils en els 
espais i que 
optimitzen al màxim 
la superfície i els 
usos

Interior 
d’habitatge 

i sortida a 
balconada exterior
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les diferents tipologies. Els habi-
tatges sempre tenen doble façana: 
a pati i a carrer i són tractades de 
forma diferent en funció de l’orien-
tació i la privacitat. En tots dos casos 
la resolució d’aquestes façanes es 
fa de manera prefabricada, a taller 
i és ràpida de muntar. La ventilació 
creuada de tots els habitatges afa-
voreix l’estalvi d’energia en produc-
ció d’aire fred. La proximitat del mar 
a Cornellà permet gaudir de l’aire de 
les marinades.

Els habitatges tenen una super-
fície 65 m2; 78 m2 i 91 m2 sense per-
dre superfície útil en passadissos. 
Fem la visita acompanyats també 
pel coordinador tècnic de l’IMPSOL 
Josep Maria Borrell, al que felici-
tem per l’esforç en promoure una 
nova manera d’entendre l’habitat-

ge públic adaptada al segle XXI. 
L’arquitecte José Manuel Toral ens 
comenta que es tracta d’un edifici 
“Hight Tech-Low Cost”, perquè amb 
tecnologia molt avançada en cons-
trucció: estructura de fusta, façana 
ventilada, aïllament acústic molt 
desenvolupat, energies renovables 
i màxima prefabricació, el cost ha 
estat molt ajustat, mesurant molt bé 
allà on calia invertir i allà on no calia.

 � L’envolupant

Les façanes podrien entendre’s 
com a dobles: la que produeix l’en-
volupant (estanqueïtat i aïllament) i 
la que estableix la protecció solar i 
la conforma la protecció enfront de 
caigudes: barana-passera. Aquest 
fet podria haver encarit molt el pro-
ducte final, però el disseny ha estat 
molt acurat. La façana a carrer és 
ventilada i està acabada exterior-
ment amb una xapa grecada; per 
l’interior d’aquest tancament es 
poden apreciar unes reixetes que 
comuniquen amb la cambra ventila-
da per acomplir els requisits mínims 
de salubritat del CTE i evitar conden-
sacions. La protecció solar aquí la 
resolen les persianes alacantines 
de cordeta i uns panells fixos d’acer 
galvanitzat amb uns estors tesats a 
tota alçada que endrecen la façana 
amb un entramat de perfils laminats 
i galvanitzats que contribueixen a la 
trava de tot aquest conjunt exterior.

La façana interior te la protecció 
solar per dintre amb uns porticons 
micro-perforats corredissos que 
garanteixen la privacitat de cada llar 
i transforma els estors de la exterior 
en panells de malla electrosoldada. 
Entre els habitatges, les divisòries 
adopten la fusta en forma de lames 
com a material separador. L’espai 
de passera es converteix així en una 
ampliació exterior de l’espai privat 
on disposar, per exemple, elements 
vegetals.

 � Execució de l’obra

Si pensem que la durada de l’obra 
ha estat només de 18 mesos, amb 
el temps de pandèmia pel mig, ens 
sorprendrà comparant-ho amb una 
obra equivalent amb sistemes tradi-
cionals (podríem dir de construcció 
d’origen mineral amb tècniques que 
necessiten temps d’assecatge a 
obra). No només és degut a la rapi-
desa del muntatge de l’estructura de 
fusta, que amb 9 setmanes ja s’ha-
via conclòs, sinó al temps invertit 
en el projecte de tot el sistema de 

Detall de la façana exterior i secció vertical

La ventilació 
creuada de tots els 
habitatges afavoreix 
l’estalvi d’energia en 
producció d’aire fred
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Algunes imatges 
del procés 
constructiu

façanes i passeres. L’empresa 
constructora VIAS del grup ACS els 
hi semblava que tot estava pensat 
com si for un rellotge suïs. Podríem 
comparar-ho amb el muntatge d’un 
gran moble d’Ikea, cada peça tenia 
el seu lloc, el seu cargol i les dimen-
sions justes per anar en aquell lloc 
precís que el projecte li atorgava.

El cas de les baranes és potser 
l’exemple més destacat: sobre una 
estructura vertical de perfils lami-
nats i galvanitzats en calent, fixats 
al cantell dels sostres, es mecanitza 
tota un pla de malla galvanitzada i 
plegada en el extrem, per conferir-li 
rigidesa al mallat, que conformarà 
les baranes de totes les passeres de 
l’interior i l’exterior del bloc. No hi ha 
cap unió per soldadura, tot el mallat 
ve conformat de taller i el muntat-

Podríem comparar-
ho amb el muntatge 
d’un gran moble 
d’Ikea, cada peça 
tenia el seu lloc, 
el seu cargol i les 
dimensions justes 
per anar en aquell 
lloc precís

ge es pot realitzar des de l’interior, 
sense necessitat de muntar cap 
bastida. Aquí convé destacar l’opti-
mització en el cost de fabricació així 
com la facilitat de muntatge. Tots 
aquests factors acceleren el temps 
i rebaixen el preu final.

La producció d’energia calo-
rífica és mitjançant aerotèrmia 
(les màquines estan dins de cada 
habitatge) i hi ha col·laboració en la 
producció d’energia renovable amb 
unes plaques fotovoltaiques previs-
tes a coberta. No es preveu produc-
ció d’aire fred, però cada habitatge 
disposa d’un ventilador en el sostre 
de l’habitació central. El paviment 

dels habitatges és un laminat que 
imita fusta de la marca “Tarkett” que 
aconsegueix amb nota l’aparença 
de fusta. Els tancaments exteriors 
són de la marca Cortizo model COR 
60 de perfil ocult, amb vidre 3+3/12 
de cambra 4+4. Les portes interiors 
son de DM de 6 mm a banda i banda 
d’un cos interior i acabades laca-
des, amb un aspecte molt digne.� 

L’autora: Anna Moreno és arquitecta tècnica 
col·legiada núm. 6.071 i arquitecta

REFERÈNCIES CONSULTADES:
20210128 Memòria qualitats PISA 
(amb.cat)
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CAPÍTOL Import Total Capítol % %

Enderrocs i mov. de terres 533.818,05 € 0,06

Enderrocs 46.349,30 € 0,0049

Mov. de terres 487.468,75 € 0,0520

Sistema estructural 3.361.680,10 € 0,36

Estructura de formigó 694.159,45 € 0,0740

Estructura de fusta 1.587.606,20 € 0,1692

Estructura metàl·lica 6.187,20 € 0,0007

Superficial 122.439,23 € 0,0130

Murs 111.934,51 € 0,0119

Soleres i paviments de formigó 73.740,17 € 0,0079

Palplanxes, pantalles i pilons 741.930,03 € 0,0791

Impermeabilitzacions 23.683,31 € 0,0025

Sistema  envolupant 1.738.592,77 € 0,19

Cobertes i impermeabilitzacions sostres soterrani 78.680,88 € 0,0084

Cobertes i impermeabilitzacions generals 417.963,54 € 0,0445

Ram paleta exteriors 37.872,77 € 0,0040

Aïllaments tèrmics 64.250,42 € 0,0068

Revestiments exteriors 155.090,86 € 0,0165

Fusteria exterior habitatges i zones comuns 456.095,13 € 0,0486

Fusteria i manyeria exterior 528.639,17 € 0,0563

Elements divisoris verticals 897.800,34 € 0,10

Envans Interiors 715.893,91 € 0,0763

Fusteria interior fusta Habitatges 122.216,67 € 0,0130

Fusteria fusta Zones comuns 12.980,52 € 0,0014

Fusteria i manyeria interior 46.709,24 € 0,0050

Sistema d'acabats 620.948,64 € 0,07

Paviments Interiors 420.995,54 € 0,0449

Aïllaments acústics 19.170,36 € 0,0020

Aïllaments contra el foc 7.538,49 € 0,0008

Revestiment Interiors 173.244,25 € 0,0185

Instal·lacions 1.579.525,66 € 0,17

Zones comuns 253.985,31 € 0,0271

Habitatges 928.367,24 € 0,0989

Local comercial i equipament 16.399,30 € 0,0017

Infraestructura comuna de telecomunicacions 77.284,27 € 0,0082

Energia fotovoltaica 8.820,09 € 0,0009

Aparcament habitatges 94.889,52 € 0,0101

Estació Transformadora 53.946,38 € 0,0057

Monitorització 7.658,56 € 0,0008

Material sanitari 60.764,53 € 0,0065

Aparells elevadors 77.410,46 € 0,0082

Equipaments varis 175.752,79 € 0,02

Cuines i banys 172.196,14 € 0,0184

Escales 3.556,65 € 0,0004

Pintura 168.749,51 € 0,02

Interiors 122.223,40 € 0,0130

Exteriors 46.526,11 € 0,0050

Jardineria 9.743,87 € 0,001

Preparació parterre 5.649,21 € 0,0006

Subministre material vegetal 2.177,69 € 0,0002

Plantació 1.916,97 € 0,0002

Seguretat i salut 124.000,00 € 0,01

Seguretat i salut 124.000,00 € 0,0132

Gestió de residus 172.681,93 € 0,02
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PRESUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 9.383.293,66 € 1,00 1,00

DESPESES GENERALS 13 % 1.219.828,18 €

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 562.997,62 €

PRESSUPOST CONTRACTE (PEC) 11.166.119,46 €

10% IVA 1.116.611,95 €

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE AMB IVA 12.282.731,40 €

 

SUPERFICIE CONSTRUÏDA Sobre rasant 10.055,82 m2 1,00

Sota rasant 2.688,51 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA 12.744,33 m2

PEM 736,27 €/m2

PEC 876,16 €/m2

Enderrocs i mov. de terres

Sistema Estructural

Sistema  envolupant

Elements divisoris verticals

Sistema d'acabats

Instal·lacions

Equipaments varis

Pintura

Jardineria

Seguretat i salut

Gestió de residus
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85 habitatges socials a 
Cornellà amb Europerfil

L’obra “85 unitats de vivendes 
socials a Cornellà de Llobre-
gat” amb projecte de l’estudi 

Peris-Toral Arquitectes, ha rebut tot 
un seguit de reconeixements, tant a 
nivell nacional com internacional. 
Com el més conegut destacaríem 
haver estat seleccionada com una 
de les 5 obres finalistes del Premi 
d’Arquitectura Mies van Der Rohe 
2022. Altres reconeixements obtin-
guts en els darrers anys han estat 
els següents:

 • Premi d’Arquitectura 2022 del 
Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE)

 • Premi Catalunya Construcció 
2021 en la categoria d’Innovació 
en la Construcció que organitza 
el Col·legi de l’Arquitectura Tècni-
ca de Barcelona (Cateb)

 • Premi de l’Opinió en la secció 
Arquitectura 2021 dels Premis 
FAD

 • Premi Best Multy-Family Hou-
sing of the Year 2020 del Global 
Design News and The Chicago 
Athenaeum

El seu innovador concepte d’ha-
bitacions comunicants d’igual mida, 
sense passadissos, planteja una 

Buscar solucions 
d’industrialització i 
millora de qualitat, 
així com de reducció 
dels terminis 
d’execució i de 
les emissions de 
CO2 han estat els 
eixos principals del 
projecte

Vista de l'alçat frontal de l'edifici
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altra forma de fer les coses i de viure 
en un espai desjerarquitzat. Bus-
car solucions d’industrialització i 
millora de qualitat en la construcció, 
així com de reducció dels terminis 
d’execució i de les emissions de CO2 
han estat els eixos principals del 
projecte.

Per assolir aquests objectius 
s´han fet servir 8.300 m2 de fusta 
procedent del País Basc com a nucli 
principal dels tancaments, revestits 
exteriorment a les façanes pel nos-
tre perfil de xapa d’acer Euromodul 
44 FA en color Blanc 880. Les solu-
cions de muntatge de les façanes 
varien en funció de la seva ubicació:

 • A les façanes exteriors, sobre 
el nucli de fusta s’han instal·lat 
perfils tipus omega galvanitzats 
de 50 mm, sobre els quals s’ha 
disposat el nostre perfil metàl·lic 
Euromodul 44 FA.

 • A les façanes interiors, per con-
tra, sobre el nucli de fusta s’han 
instal·lat perfils tipus Z galvanit-
zats de 60 mm, sobre els quals 
s’ha disposat el nostre perfil 
metàl·lic Euromodul  44 FA. A l’es-
pai creat per aquest per aquesta 
perfileria intermitja s’hi ha allotjat 
un aïllant semirígid de 60 mm de 
gruix.

Els detalls, trobaments, etc, de 
la xapa van ser tractats amb la 
professionalitat habitual de l’instal-
lador Cemet, SL  oferint un resultat 
estètic impecable. Europerfil S.A, 
persegueix des de fa anys objectius 
similars als que han guiat aquest 
projecte:

 1.Sostenibilitat. El material base 
habitual dels nostres productes és 
l’acer, que incorpora un percentat-
ge cada cop més alt de material 
reciclat (no s’ha d’oblidar que l’acer 
és un material 100 % reciclable). 
El format de la matèria prima que 
utilitzem per fabricar el nostre per-
fil Euromodul 44 FA és una bobina 
d’acer laminada en calent que prové 

dels alts forns que ArcelorMittal té al 
País Basc. El recobriment metàl·lic 
i  el recobriment orgànic que 
incorpora la bobina final, s’apliquen 
a les instal·lacions que el grup té a 
la Comunitat Autònoma de Navarra, 
des d’on es lliura a la nostra fàbri-
ca de Cervera (Lleida). És aquí on 
el nostre perfil Euromodul 44 FA 
es perfila en fred i es subministra a 
obra amb les unitats i longituds que 
es desitgi. Com es pot veure, el camí 
seguit en les diferents fases del pro-
cés d’elaboració d’aquest producte 
és de proximitat.

Tanmateix, un dels objectius del 
nostre grup és que la primera plan-
ta siderúrgica d’arreu del món amb 
petjada neutre de carboni serà la de 
Sestao el 2025. A Europerfil dispo-
sem de la certificació ISO 14001 del 
nostre sistema de Gestió Ambiental 
i diverses etiquetes mediambien-
tals pels nostres productes: EPD’s 
(Declaracions Ambientals de Pro-
ducte), classificació COV de tipus 

A+ (sostres) i A (façanes), certifica-
cions conforme els nostres materi-
als no contenen crom hexavalent ni 
metalls pesants, etc.

2.Industrialització de la cons-
trucció. El fet d’incloure el con-
cepte d’industrialització al sector 
de la construcció aporta una sèrie 
d’avantatges sobre el mètode tra-
dicional. Construir amb materials 
com el nostre perfil Euromodul 44, 

Detall del pati interior comunitari

Un dels objectius 
del nostre grup 
és que la primera 
planta siderúrgica 
d’arreu del món amb 
petjada neutre de 
carboni serà la de 
Sestao el 2025
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que es produeixen en una fàbrica i 
que es munten a l’obra amb un sis-
tema ràpid i net aporta, entre altres, 
els següents beneficis:

 • Uniformitat total en tota la pro-
ducció del material, al fabricar-se 
sota uns paràmetres de qualitat 
ben definits i controlats segons 
certificació ISO 9001 del nostre 
sistema de qualitat.

 • Solució neta i totalment operativa 
des del moment es que munta, al 
no ser una solució humida (pre-
sència de formigó o altes aglo-
merants amb presència d’aigua) 
i per tant no haver d’esperar al 
seu assecament per obtenir les 
prestacions definitives.

 • Muntatge ràpid, al ser elements 
amb dimensions relativament 
grans que aporten un rendiment 
alt de muntatge.

 • Muntatge fàcil, al ser elements 
amb un pes (per unitat de super-
fície) petit.

 • Muntatge econòmic, conse-
qüència de la rapidesa i facilitat 
d’execució.

En aquest cas, el muntatge de les 
diferents capes per l’exterior (nucli 
de fusta, separadors metàl·lics, 
aïllament semirígid, perfil Euromo-
dul 44 FA) es complementa amb el 
extradossat en sec per l’interior que 
completa la secció constructiva de 
les façanes.

Polígon Industrial Gran Via Sud
Av. De la Gran Via, 179
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon +34 93 261 63 33

www.europerfil.com
comercial@europerfil.com

En aquesta mateixa línia d’in-
dustrialització Europerfil disposa 
de sistemes com l’Eurohabitat ® 

que mitjançant una sola operació 
de muntatge es tanca la façana i es 
crea una subestructura suport cada 
40 o 60 cm per a fixar elements de 
revestiment exterior de qualsevol 
tipus, com a façana ventilada o no 
ventilada. Es tracta d’un sistema 
autoportant entre forjats fins a 4,5 
metres, que permet instal·lar pells 
exteriors de fins a 60 kg/m2 de lliure 
elecció del projectista i que pot arri-
bar a reduir els temps d’execució de 
les façanes fins a un 50 % sobre sis-
temes tradicionals com l’obra vista 
o monocapa.

Aquest sistema compta amb 
un DAU (22/128 A), actualitzat 
recentment gràcies a l’experiència 
desenvolupada en diverses obres 
realitzades en aquets darrers anys i 
diferents sectors. Alguns exemples 
dels quals són:

 • Promocions d’habitatges: Gua-
dalajara, Mejorada del Campo 
(Madrid), Sabadell i Gavà (Barce-
lona)

 • Escoles: León, Sant Andreu i 
Mollet del Vallés (Barcelona)

Els nostres equips 
estan a disposició 
dels projectistes per 
tal de col·laborar 
activament en el 
desenvolupament 
de projectes amb 
aquest sistema

 • Residències o edificis hospita-
laris: CAP Trinitat Vella (Barce-
lona), la darrera ampliació de 
l’Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (Madrid)

  Per últim, volem destacar que 
els nostres equips, tant tècnic com 
de prescripció, estan a disposició 
dels projectistes per tal de col-
laborar activament en el desenvo-
lupament de projectes amb aquest 
sistema�

Detall del procés d'instal·lació


