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■■■  Aquest article es centra principal-
ment en la tasca de direcció d’obra i exe-
cució material, especialment en l’anàlisi 
de les solucions tècniques, les propostes 
constructives i possibles alternatives, 
tant pel que fa a l’execució, la coordina-
ció, la durabilitat, el manteniment i la 
funcionalitat d’un habitatge unifamiliar 
de luxe a primera línea de mar a la platja 
de Gavà. Es desenvolupa en cinc nivells, 
dos soterranis i tres plantes pis. A la plan-
ta baixa: sala, menjador amb llar de foc, 

Al límit de la fabricació, 
l’execució i la coordinació

cuina, porxo i barbacoa; planta primera, 
quatre dormitoris, tres banys i biblioteca. 
A la segona, el dormitori principal, bany 
amb hidromassatge vestidor i llar de foc. 
Primer soterrani amb garatge (lliure de 
pilars) per a cinc vehicles, celler, servei 
i les instal·lacions. El segon soterrani, 
també amb planta diàfana, amb cinema, 
gimnàs, piscina, jacuzzi, bany turc i bany. 
Ascensor panoràmic i escala de servei. 

Se’ns fa l’encàrrec de redactar el pro-
jecte executiu i assumir la direcció facul-
tativa a partir d’un projecte bàsic elabo-
rat per un altre estudi d’arquitectura.

Anàlisi, interpretació i definició 
del concepte arquitectònic
Els criteris de composició formal plante-
jats a la documentació de l’autor, generen 
moltes expectatives però les imatges i pers-
pectives renderitzades de les façanes i els 
interiors, no sempre encaixen amb la docu-
mentació més tècnica dels plànols. De fet, 
no es disposa de cap referència dels paràme-
tres geomètrics que justifiquen les corbes 
i les formes d’aquest projecte. Cal fer una 
maqueta de treball que ens doni la possibi-
litat d’identificar les zones més complexes i 
concretar-ne les propostes definitives. 

Habitatge unifamiliar de luxe a primera línia de mar de Gavà

factor rGr
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Fitxa tècnica

■■ Nom de l’obra:  habitatge unifamiliar a 
Gavà-mar
■■ Projecte bàsic:  Joaquin torres Vérez, 
arquitecte (A-cero, estudio de Arquitectura y 
Urbanismo)
■■ Projecte d’execució:  Jordi roca i tutus-
aus, arquitecte (Factor rGr)
■■ Direcció d’execució dobra:  
Jordi roca, arquitecte i àngela Garcia cerezo, 
arquitecta tècnica i enginyera d’edificació 
(Factor rGr)
■■ Control de qualitat:  
àngela Garcia (Factor rGr)
■■ Coordinadora Seguretat:  
àngela Garcia (Factor rGr)
■■  Consultor d’estructures: 
eskubi- turró
■■ Projecte d’instal·lacions: 
tescor enginyeria
■■ Constructor: renovat campos
■■ revestiment de façana: bellapart
■■   Instal·lacions: sanvil
■■  Dates:  març-2010, desembre-2011
■■  Superfícies:  habitatge: 1.182,12 m2

 Garatge: 166,54 m2 
 total: 1.348,66 m2

■■  Altres empreses participants: 
Priplastic (alumini façana); swim dream 
(piscina); Vivers barri (espai exterior); hugo 
Giró (marbres); decorplac (pladur); neoproof 
(impermeabilitzacions especials); Pino herma-
nos (fusteria); Vican Pintors (pintura)

Sistema d’ impermeabilització, 
llosa de fonamentació i murs
Tenim el nivell freàtic a 1,50 m. Cal fer un 
projecte de contenció que permeti l’ex-
cavació fins a 11 metres i la construcció 
de la llosa de fonamentació i els murs, 
per aconseguir un perímetre resistent a 
les empentes del terreny i de l’aigua. És 
el sistema de tablestacad, una pantalla 
hermètica de planxes d’acer clavades a 
terra. Així s’aconsegueix una zona de tre-
ball al voltant  de l’edificació, amb espai 
suficient per desenvolupar les tasques 
de construcció de tota l’estructura. Les 
plaques d’acer es claven al terreny amb 
sistema de vibració i es traven amb dues 
línees d’ancoratges. Des del principi, i per 
qüestió de preu, es preveu la recuperació 
d’aquest material.  

També cal disposar d’un potent siste-
ma d’extracció i evacuació d’aigua que 
garanteixi el fons sempre sec, fins que 
la llosa i els murs de formigó estiguin 
acabats, impermeabilitzats i assegurats. 

No es desactiva el sistema fins que fina-
litza l’execució de l’estructura i és prou 
estable per rebre l’empenta de l’aigua. 
La impermeabilització de la llosa i murs 
es garanteix mitjançant un sistema de 
protecció integral del formigó exposat al 
freàtic, ja que es barreja de manera, que a 
partir de la química del fraguat modifica 
l’estructura porosa del formigó, tallant el 

pas de l’aigua a través del sistema capil-
lar i transforma la massa de formigó en 
un element impermeable.

Sistema de seguretat per resoldre 
l’evacuació de possibles filtracions
Malgrat totes les garanties que dona la 
impermeabilització del formigó a les 
zones exposades al freàtic, cal un sistema 

el sistemA tablestacad és UnA PAntAllA hermèticA de PlAnXes d’Acer clAVAdes A terrA

lA distribUció de l’hAbitAtGe eXiGeiX UnA estrUctUrA de GrAns llUms, Amb PilArs no AlineAts 

VerticAlment i desPenJAts en les dUes PlAntes soterrAni
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La complexitat d’execució i la precisió dels graons 
només es podia garantir portant-los fets de taller i amb 
un material més resistent que el plantejat en el projecte

de seguretat complementari. Una garan-
tia davant de qualsevol imponderable que 
en el futur pogués provocar la presencia 
d’humitats. Es una solució estètica i que 
alhora permet una solució tècnica: una 
càmera bufa entre els murs de formigó 
i el revestiment interior de les diferents 
estances. Un espai que evita el contacte 
entre les dues superfícies, perquè cap 
petita filtració en el mur, pugui tocar la 
pell interior. Això permet conduir l’aigua 
a la part inferior, on també hi tenim una 
càmera a tocar de la cara superior de la 
llosa de fonamentació. Es donen pen-
dents a les diferents zones, per recollir 
l’aigua per a l’evacuació definitiva.

Sistema constructiu d’estructura amb 
dos soterranis sota el nivell freàtic
La distribució de l’habitatge exigeix una 
estructura de grans llums, amb pilars no 
alineats verticalment i despenjats en les 
dues plantes soterrani, que cal que siguin 
diàfanes. El sostre de la planta soterrani 
-1 es resolt mitjançant bigues d’1,50 m de 
cantell que estintolen la majoria de pilars 
centrals de l’edificació per a deixar lliure 

la planta inferior destinada a aparcament. 
El sostre del segon soterrani amb plaques 
alveolars pretesades de cantell 40+5 cm 
de 11 metres de llum. A la planta baixa, 
un porxo de més de 4 metres de volada, es 
prolonga per tota la façana sud i obliga a 
fer unes jàsseres de cantell de formigó de 
tres metres d’alçada que obliguen a rea-
justar algunes cotes de la distribució de la 
planta primera per a integrar-ne aquests 
nous murs. La planta coberta és una llosa 
de formigó molt apropiada per encaixar 
l’arribada poc homogènia dels pilars. La 
façana nord, íntegrament de formigó, 
permet resoldre la complicada volumetria 
de la zona d’entrada, vestíbul i ascensor, 
on també cal despenjar pilars per generar 
dobles i triples espais .

Tot aquest entramat de jàsseres de can-
tell, sobretot al soterrani, però també a la 
resta de forjats i murs de formigó, compli-
quen extraordinàriament l’ordenació dels 
diferents sistemes tècnics d’instal·lacions. 
Cal revisar el projecte d’enginyeria per 
concretar les zones afectades, refer la dis-
tribució i càlcul de les armadures i deixar 
fets els passa tubs de tots els conductes.

Sistema constructiu escala 
en voladís i baranes de vidre
L’escala és molt representativa i es 
genera en dos trams al voltant d’un mur 
central. És tota volada i els graons són 
independents; per una banda, apropant 
a la cara interior de la façana nord i 
per l’altre respirant lliurement en els 
diferents forats que unifiquen l’espai de 
distribució a tota l’alçada de la casa. En 
aquesta banda les baranes són integra-
ment de vidre, sense estructura pròpia 
ni passamà. El sistema constructiu per 
aconseguir executar amb la màxima 
fidelitat aquesta proposta comença en el 
disseny d’un mur de formigó central amb 
una placa d’acer encastada i enrasada. 
Aquesta base metàl·lica és la guia que 
permet soldar amb precisió els perfils 
especials de suport per cada graó. Es una 
“u” reforçada interiorment i amb una 
tapa també d’acer a la banda que porta 
barana de vidre. El revestiment dels gra-
ons és, finalment, silestone blanc en lloc 
del marbre plantejat al projecte. La com-
plexitat d’execució i la precisió que cal 
exigir en aquests graons només es podia 
garantir portant-los pràcticament fets de 
taller i amb un material més resistent en 
tots els sentits. 

Les baranes són de vidre laminat de 
10+10 i estan ancorades, amb un sistema  
de botons d’inox, a les plaques metàl-
liques que tapen cada graó per sota del 
revestiment. Aquestes plaques perme-
ten la regulació del suport i combinat 
amb el propi de cada botó (dos per graó) 

La impermeabilització de la llosa i murs es garanteix 
mitjançant un sistema de protecció integral del formigó 
exposat al freàtic

lA PlAntA cobertA és UnA llosA de FormiGó qUe encAiXA l’ArribAdA Poc 

homoGèniA dels PilArs i on es resolt lA “desAPArició” A lA VistA, de tots 

els elements qUe hAbitUAlment sobresUrten en UnA cobertA PlAnA

el Proces de GestAcio de lA mAqUetA Permet interPretAr de mAnerA 

GlobAl lA comPleXitAt FormAl de les FAçAnes
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L’estudi tècnic i econòmic de diferents opcions de material 
que s’ajustin a les expectatives del client és molt lent i cal 
iniciar l’obra sense tenir decidit el revestiment de façana

garanteix l’alineació de totes les peces. 
Tot i això, les toleràncies de muntatge 
exigeixen la participació del topògraf  
per marcar els forats en els vidres. Les 
baranes horitzontals dels dobles espais, 
biblioteca, vestíbul i fins i tot les exteri-
ors, s’encasten en l’extrem inferior en una 
guia d’acer integrada arran de paviment. 
Són vidres laminats també de 10+10 mm. 
plans i corbats de dimensions extraordi-
nàries i radis de curvatura mínims.

Sistema d’integració dels elements 
tècnics d’instal·lacions i el cas 
de la coberta
L’habitatge té un equipament tècnic molt 
complex. Cal distribuir, endreçar i opti-
mitzar l’espai per a tota mena de conduc-
tes, climatització, terra radiant, plaques 
d’energia solar, ventilacions, extraccions, 
sortides de fums, gas, punts de control, 
regulacions, domòtica, seguretat, etc. 
I, això en totes les estances de la casa, 
amb les peculiaritats que el programa 
funcional estableix en cada espai i amb la 
presència d’elements estructurals into-
cables. La clau és la coordinació de l’exe-
cució amb el tècnics implicats: s’aconse-
gueix assolir la integració de tots els ele-
ments tècnics en l’arquitectura, tant en 
l’interior com a l’exterior. Concretament 
a la coberta és on el resultat és més satis-
factori, doncs es planteja i es resolt amb 
èxit la “desaparició” a la vista, de tots els 
elements que habitualment sobresurten 
en una coberta plana. Sistema de plaques 
solar d’aigua calenta sanitària i de cli-

matització de la piscina, pràcticament 
planes, amb rendiments optimitzats, sis-
tema de sortida ventilacions de fums, de 
llars de foc, de gas, antenes de tota mena, 
etc. Tot resolt amb aparells especials, 
amb conductes pràcticament horitzon-
tals, que finalment no superen els 70cm, 
en el cas més desfavorable. 

Sistema de tancaments i acabats
Finalment una pinzellada a la resta d’ele-
ments interessants: la fusteria exterior 
de perfileria oculta, amb formes i dimen-
sions especials, inclinades, corbades, 
desplomades, tot al límit de la fabricació 
i sobretot de l’ execució i coordinació. 
Divisions interiors amb vidres igualment 
de format extraordinari en el gimnàs, la 
piscina o els  patis. Sistema d’il·luminació 
sofisticadíssima, integrada a l’arqui-
tectura, protecció solar a base d’estors 
encastats. La fusteria interior amb les 
portes arran de sostre, enrasades segons 
el gruix de cada paret i el mobiliari bàsic 
també integrat. El paviment general de 
marbre Thassos de gran format, sòcol 
refós de 15 mm d’alçada, paviments espe-

cials continus de resina, al gimnàs, pisci-
na interior i aparcament. Revestiments 
divisions i mampares de vidre a tots els 
banys, la resta de parets pintura especial 
esmaltada a l’aigua. Lavabos i plats de 
dutxa sintètics fets a mida. La piscina 
interior climatitzada, acabada íntegra-
ment d’acer inoxidable. La domòtica és 
la que permet regular i gestionar tota la 
casa, les escenes de llum, la seguretat, 
àudio, vídeo, climatització, estors i tota 
mena d’aparells i sistemes de control.

Sistema de revestiment de façana
La nostra responsabilitat abasta la 
redacció del projecte executiu i la direcció 
facultativa de tot l’habitatge, i per tant, 
tot el treball de recerca i anàlisi específica 
del revestiment exterior, cal encaixar-lo 
dins del procés global de desenvolupa-
ment del projecte. 

Cal remarcar que la decisió inicial 
de fer una maqueta de treball, resulta 
ser decisiva, per estudiar tot el sistema 
de façana i treballar amb els industrials 
implicats. La dificultat per interpretar 
totalment la gestualitat arquitectònica 

lA distribUció de l’hAbitAtGe eXiGeiX UnA estrUctUrA de GrAns llUms, 

Amb PilArs no AlineAts VerticAlment i desPenJAts en les dUes PlAntes

Ales GrAns JAsseres de cAntell cAl reFer lA dis tribUció i càlcUl de 

les ArmAdUres i deiXAr Fets els PAssA tUbs de tots els condUctes 

S’ha aconseguit un nivell d’acabats excepcional en un 
projecte en què totes i cada una de les unitats d’obres són 
específiques i exclusives
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es confirma en el mateix procés de ges-
tació de la maqueta. Són dos mesos de 
feina i dos prototips fins aconseguir un 
resultat satisfactori. Un cop es visualitza 
l’objecte en tota la seva magnitud formal, 
comença el treball de recerca per disse-
nyar una proposta entesa no tan sols com 
un revestiment que s’ajusta a uns murs 
més o menys variats, sinó com tot un 
sistema constructiu global, que embolica 
absolutament l’habitatge i resolt tots els 
requeriments estètics, tèrmics, acústics i 
d’impermeabilització. 

L’estudi tècnic i econòmic de diferents 
opcions de material que s’ajustin a les 
expectatives del client és molt lent i cal 
iniciar l’obra sense tenir decidit el reves-
timent de façana. Per tant, posterior-
ment, es farà una subestructura auxiliar 
específica, ancorada a l’estructura de 
formigó, que subjectarà l’acabat final. Els 
set mesos d’execució de l’estructura és el 
termini necessari per l’estudi de diferents 
materials. És un procés molt complicat 
trobar un material que admeti corbes de 
diferents radis, amb acabat pulcre i bri-
llant, que suporti l’agressivitat de l’ambi-
ent a primera línia de mar, amb juntes de 
3mm que gairebé passin desapercebudes 
i també s’ajusti a les previsions econòmi-
ques. 

Es descarta el formigó, tant gunitat 
com prefabricat, per manca de precisió i 
pulcritud. Entrem en el sector dels aca-
bats sintètics, que poden donar més duc-
tilitat formal i precisió en el muntatge. Es 
comença pel “solid surface” o pedra acrí-
lica, treballant tota la metodologia, siste-
mes de fabricació amb diferents prototips 
i subestructures de suport i posada en 

obra. És un material atractiu, però no hi 
ha precedents en façanes i finalment, per 
raons de dilatació i muntatge, apareixen 
més juntes de les desitjades i econòmica-
ment no es pot assumir.

La segona aposta és la fibra de vidre 
i poliester reforçat, propi de la indústria 
nàutica i utilitzat en altres sectors indus-
trials com el ferrocarril, energia eòlica, 

A PArtir del toPoGrAFic Generem UnA imAtGe VirtUAl de lA FAçAnA, qUe Permet distribUir els PAnells d’AlUmini, oPtimitzAr el mAte riAl i redUir el 

nUmero de JUntes

Un coP dibUiXAdA i deFinidA Amb tot detAll lA 

Pell eXterior, es dissenyen diFerents sistemes 

d’AncorAtGe Per A cAdA zonA de lA cAsA 

el reVestiment dels GrAons és, FinAlment, 

silestone blAnc en lloc del mArbre 

PlAnteJAt Al ProJecte.
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aeronàutica i esportiva. És un material 
compost amb sistemes de fabricació 
de motlle tancat i tecnologia del buit. 
Permet fer peces de grans dimensions. 
Durant moltes setmanes es preparen pro-
totips de diferents composicions, colors, 
textures; simulacions de durabilitat, 
proves de soldadura sintètica i de siste-
ma d’ancoratge. Millorem en el tema de 
juntes però no aconseguim acostar-nos al 

pressupost que ha previst la propietat.
Finalment, acabem amb panells de 

compòsits metàl·lics. L’estructura de la 
casa ja està acabada i cal treballar contra-
rellotge partint de zero. Aquest material 
si que s’utilitza en el món de la construc-
ció, però sempre de manera complemen-
tària, en sistemes més convencionals 
i amb superfícies planes i formes més 
discretes. Cal treballar des del principi 

tots els aspectes tècnics, de disseny, de 
fabricació, i posada en obra, coordinant la 
resta d’industrials implicats. S’accepta el 
material, amb l’acabat, color i brillantor 
al gust del client. També el tipus de junta, 
amb proves de durabilitat i colors amb 
diferents tipus de silicona. Es tracta del 
panell Alpolic, compòsit d’alumini lacat 
blanc, ral 9010, brill al 80% de 4mm. de la 
casa Mitsubishi. 

es dissenyen  sUbestrUctUres d’AlUmini i Acer inoXi dAble AUtoPortAnts, qUe Permet FAbricAr 

Amb totAl Precisió GrAns Peces A tAller 

és trobA Un mAteriAl qUe Admet corbes 

de diFerents rAdis, Amb AcAbAt PUlcre 

i brillAnt, qUe sUPorti l’AGressiVitAt de 

l’Ambient A PrimerA líniA de mAr 
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trobada panell alpolic
zona d’aigua

DETALLS 
ENTREGA TERRASSA 
I LAMINA D’AIGUA

trobada panell alpolic
terrassa amb grava

seccions
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planta baixa

planta 1ª
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Conjuntament amb l’empresa Bella-
part es planteja la necessitat urgent de 
fer un estudi topogràfic de l’estructura 
executada i es genera una imatge virtual 
de la façana, que permet distribuir els 
panells d’alumini, optimitzar el mate-
rial i reduir el número de juntes. Un cop 
dibuixada i definida amb tot detall la pell 
exterior, es dissenyen diferents sistemes 
d’ancoratge per a cada zona de la casa. 
Son subestructures d’alumini i acer inoxi-
dable autoportants, que permet fabricar 
grans peces a taller i que s’ajusten per-
fectament a l’estructura. Tècnicament 
és una façana semi ventilada, amb reixes 
de ventilació i evacuació d’aigua específi-
ques per a cada zona.

Implicació i treball en equip
L’acabat d’alumini es complementa amb 
plaques de vidre negre, de manera que 
l’edifici queda absolutament embolcallat, 
tota la pell és d’alumini i vidre. Cal remar-
car que el resultat és molt satisfactori, ja 
que s’ha aconseguit un nivell d’acabats 
excepcional en un projecte en què totes i 
cada una de les unitats d’obres són espe-
cífiques i exclusives. L’èxit és degut a la 
nostra dedicació en l’execució de l’obra, 
controlant totes i cada una de les fases 
d’obra fins al més petit detall i aconseguir 
la implicació de tots els industrials con-
tractats per treballar en tot moment  en 
equip. ■

lA FUsteriA eXterior és de perfileria 

ocUltA, Amb Formes i dimensions esPeciAls, 

inclinAdes, corbAdes, desPlomAdes

l’ediFici qUedA AbsolUtAment embolcAllAt, 

totA lA Pell és d’AlUmini i Vidre

detAll de lA col·locAció del reVestiment de 

FAçAnA
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