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■■■ No hem volgut desaprofitar l’oportunitat que se’ns ha brin-
dat de poder presentar en un sol reportatge dues construccions 
molt similars en programa i força diferents quant a sistemes 
constructius, encara que tots dos molt interessants. A Manre-
sa s’aposta per la industrialització total de la construcció, en 
canvi, a la residència de Castelldefels s’aconsegueix bàsicament 
optimitzar la gestió i l’organització de l’obra, una faceta potser 
menys atractiva però tan efectiva com la de la innovació tècnica. 
Ja fa anys vaig escriure, arrel d’un article sobre prefabricació, 
que en el camp de la gestió hi ha un marge de millora molt ampli, 
molt més que el que tenim per la banda de la tècnica, en la que ja 
som al límit del que pot donar de sí, amb els coneixements i mit-
jans actuals. 

AllotjAments universitAris Pius Font i Quer, A CAstelldeFels 1
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Allotjaments Pius Font i Quer de Castelldefels
El sistema de gestió proposat a Castelldefels no té perquè ser 
l’únic ni el millor però s’ha demostrat que és efectiu ja que, com 
a mínim, estalvia temps i diners (com veurem en aquest repor-
tatge) sense, evidentment, empitjorar la qualitat del producte. 
El temps de construcció fou de 7 mesos exactes per sobre rasant 
i 2 mesos previs per a fonaments i contencions, el que és un molt 
bon termini per a 6000 m2 construïts i amb pilotatge a 12 m de pro-
funditat. Aquest sistema proposa novetats per gestionar i orga-
nitzar millor l’obra –algunes contràries a la tendència general–. 
Malauradament no ens trobem sovint amb aquest tipus de pro-
postes de gestió (no em sembla casualitat que el constructor no 
sigui ni català ni espanyol) el que és de lamentar no sols a nivell 
del sector sinó a nivell de país. 

Campus de Manresa
En l’obra de Manresa el camí escollit, com ja he dit, és el de la tec-
nificació absoluta -en el límit del que parlava abans- per obtenir 

el millor rendiment en la construcció i una molt bona qualitat, 
molt semblant a la de l’edifici anterior. El sistema CompactHabit 
de prefabricació integral ja va ser descrit en els informatius 320 i 
323 (abril i setembre de 2010) però aquí n’explicarem les particu-
laritats d’aquesta obra. A l’igual que en l’anterior residència, en 
aquesta, els costos i els terminis s’han reduït considerablement 
respecte a una obra tradicional: els 4110 m2 de la residència es 
varen construir en 6 mesos justos, als que hem d’afegir 2,7 mesos 
de fabricació de mòduls, però dels quals un es cavalca amb els de 
l’obra pel que la duració efectiva total és de 7,7 mesos. Un cop fet 
aquest breu resum comparatiu, ens estendrem ara en la anàlisi, la 
descripció i la valoració de cada un dels dos edificis per separat. ■

residènCiA universitàriA del CAmPus de mAnresA 2

el projecte i la realització de la residència d’estudiants al Campus 
universitari de manresa i els allotjaments universitaris al Parc medi-
terrani de la tecnologia de Castelldefels van ser seleccionats per als 
Premis Catalunya Construcció 2012 en la categoria d’innovació.
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■■■ Els allotjaments universitaris Pius 
Font i Quer estan ubicats en el campus 
de Castelldefels de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC). És aquest un 
campus una mica apartat del centre i de 
qualsevol altre teixit urbà, pel que la resi-
dencia evita desplaçaments a qui hi habi-
ta i estudia o investiga en algun dels dotze 
paradoxalment, edificis del campus.

Funciona més com un conjunt d’ha-
bitatges que com una residència, (legal-
ment son allotjaments, no una residèn-
cia) ja que totes les seves 160 habitacions 
incorporen una cuina, -en alguns casos 
compartida per dues habitacions- i els 
serveis generals que ofereix son sufici-
ents però no són molts: bugaderia, sala de 
reunions, aparcament per a bicis, recep-
ció i consergeria, gimnàs, una aula per a 
seminaris, i una sala d’estudis per a cada 
planta. Hi ha la possibilitat de contractar 
la neteja de l’habitació. Per altra banda, el 
consum d’electricitat i telèfon es facturen 
individualment a cada usuari.

La residència l’ha construït Resa, i 
l’explotarà en concessió durant 45 anys. 
Per això, tant la construcció com el man-
teniment i l’explotació han de ser efectius 
i econòmics per poder rendibilitzar l’ope-
ració. Fruit de l’experiència d’aquesta 
empresa, molts materials i disposicions 
arquitectòniques són fixats des de l’avant-
projecte. Entre aquestes hi ha el tipus 
distributiu de les habitacions i, també, la 
forma de construir l’edifici. No es tracta 
tant, en aquest darrer cas, d’un sistema 
constructiu en sí, sinó més aviat d’una 
forma d’actuar, de trobar la manera de 
construir “elemental”, com ells en diuen. 

Per una banda consisteix en escollir 
sistemes i materials poc costosos i que 

facin dependre l’obra del menor número 
d’industrials possible. Per altra banda 
l’elecció del constructor, que ja coneixen 
i que té una manera d’operar una mica 
peculiar, basada en abaratir els costos i 
reduir terminis gràcies a una bona gestió 
de l’obra i en escollir sistemes construc-
tius eficients per la seva simplicitat. Tot 
al contrari de la tendència actual de les 
obres, o més ben dit, de quan hi havia 
obres: es subcontracten el menor nombre 
de feines possible; un equip reduït i multi-
funcional d’operaris -que sempre són els 
mateixos- és molt més fàcil de controlar i 

de dirigir, a part de ser molt més fiable en 
l’organització de la obra. 

Simplificar i rendibilitzar processos
Quant als sistemes constructius, s’inten-
ta minimitzar igualment els subminis-
tradors, evitar els que no són fiables en 
els terminis de lliurament dels productes 
i rendibilitzar i simplificar els processos. 
En ser un edifici molt repetitiu, es va 
muntar a la mateixa obra un sistema sen-
zill de prefabricació de les jàsseres, men-
tre que els pilars de formigó armat s’enco-
fraven amb sistemes lleugers de plàstic. 
Essent els forjats de plaques alveolars, els 
únics elements realment encofrats foren 
els voladissos dels passadissos i els murs 
de contenció. Tot això va donar molta 
agilitat a aquesta fase de l’obra. El mateix 

No es tracta d’un sistema constructiu en sí, sinó més aviat 
d’una forma d’actuar, de trobar la manera de construir 
“elemental”

Construir elemental
allotjaments universitaris Pius Font i Quer, al Parc mediterrani de la tecnologia de la uPC 
de Castelldefels 

Josep olivé
informatiu@apabcn.cat

1



TÈCniCa
Anàlisi d’obrA

 c 45

L’informaTiU
DEL CaaTEEB 

mAig 
2013

concepte va regir per als tancaments de 
façana. El pannell MK2, bàsicament una 
planxa de porex amb una armadura gal-
vanitzada a cada costat, és molt lleuger i 
fàcil de presentar a l’obra. Posteriorment 
es gunita i queda preparat per rebre l’aca-
bat final. Tots aquests processos eviten 
transports costosos i manipulacions com-
plexes i difícils a l’obra pel que, a més d’un 
estalvi econòmic i de temps, segurament 
també deuen tenir un estalvi energètic 
important en el procés de construcció. En 
aquest sentit, el sistema dota d’un gran 
gruix d’aïllament a les façanes si bé, com 
a punt negatiu, no evita els ponts tèrmics 
en els forjats. Finalment, en la banda 
oposada tècnicament, però participant de 
la idea global d’estalvi, sobretot en temps, 
els nuclis de lavabos son prefabricats, 
realitzats a Itàlia i portats sobre semire-
molcs, en vaixell, completament acabats. 

És únicament en aquest punt on la 
direcció d’execució varia respecte a una 
obra “convencional” ja que els blocs sani-
taris porten un certificat de garantia amb 
un check-list de controls efectuats a fàbri-
ca, el que estalvia molt control i repassos; 
en tots els altres els controls són els 
habituals ja que la prefabricació in situ no 
garanteix la qualitat que se li suposa a la 
que ve de taller.

Quant a l’arquitectura, s’hi ha incor-
porat molt més disseny del que es podria 
esperar d’un encàrrec tan prefixat. A part 

d’adaptar el projecte al procés construc-
tiu i als requeriments de la promotora, 
s’ha decidit orientar totes les habitacions 
a sud i a les millors vistes compensant 
el cost del doble passadissos, amb l’es-
talvi de deixar-lo obert (podria haver-se 
aprofitat per crear ventilació creuada i 
il·luminació a les cuines, oportunitat que 
s’ha perdut al mantenir un patró d’habi-
tacions a doble banda) i el decalatge dels 
mòduls del bloc sud trenca la linealitat i la 
monotonia de dues barres prismàtiques 
millorant molt la percepció del conjunt i 
la riquesa espacial del pati intermedi. 

Espais de participació
També treu molt partit a l’entorn natural 
que l’envolta en els espais comuns i en 
les terrasses que apareixen en els camins 
a les habitacions, en recuperar les idees 
posades a la pràctica a finals dels 60 i 
principis dels 70 (sobretot per arquitectes 
britànics com són els Smithson, Erskine, 
Stirling, Leslie Martin i altres) de fer par-
ticipatius els espais comuns d’accés de 
l’edifici que, en una escala com aquesta, 
amb un entorn al que s’obre, tan agra-
dable, i amb un tipus d’usuari més aviat 
jove, poden tenir l’èxit que no van tenir en 
el seu dia aquestes propostes en habitatge 
social a Anglaterra. 

En les habitacions no hi ha tanta 
sensibilitat cap a l’exterior a causa de 
les reduïdes dimensions de les finestres 

(mida estàndard) i els acabats hi són força 
austers, especialment les cuines. Les 
zones comunes en canvi, sí que s’obren a 
l’exterior amb grans finestrals, i els aca-
bats són més treballats si bé l’ambient és 
una mica fred, atès segurament a la falta 
de mobiliari, que encara s’ha de comple-
tar, si bé tot això no sembla importar gaire 
als universitaris ja que la residència està 
plena tot el curs! ■

Fitxa tècnica

■■ nom de l’obra: Allotjaments univer-
sitaris Pius Font i Quer al Parc mediterrani 
de la tecnologia
■■ Emplaçament: Castelldefels (baix 
llobregat)
■■ Promotor: universitat Politècnica de 
Catalunya / siresa Campus (societat que 
ha absorbit a siresa nova) 
■■ arquitectes: Humbert Costas, 
manuel gómez, jaime blanco, Carlos 
duran (mestura Arquitectes). joan F. 
Chico (Cmt Arquitectes Associats)
■■ arquitecte tècnic: manuel mancha
■■ Coordinadora de seguretat: Cristi-
na Carpintero (Paymacotas)
■■ Constructora: Fausto Facioni Cons-
trucciones
■■ Caps d’obra: lucio segarra i vicente 
Haya
■■ Dates: 2010-2011
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■■■ L’obra s’organitza amb un contrac-
tista que en fa la gestió total conforme al 
mètodes i sistemes constructius adoptats. 
Les característiques constructives es 
resumeixen en:
■ Pilots CPI 8 (de barrina contínua i for-

migonat per tub central)
■ Estructura vertical de formigó armat. 

Prefabricació ‘in situ’ de les jàsseres 
estructurals. Pilars amb encofrats de 

plàstic termoformat que permet múl-
tiples postes d’obra sense la necessitat 
d’utilitzar desencofrats ni additius, 
i permet la implantació sense grues 
atesa la lleugeresa del sistema.

■ Prefabricació industrialitzada de for-
jats mitjançant plaques alveolars.

■ Sistema “MK2” per als paraments de 
tancament: nucli de poliestirè expan-
dit, amb mallat d’acer (700MPa) galva-
nitzat electrosoldat per ambdós cos-
tats i vinculats entre sí (80 connectors/
m2), i projectat de formigó per ambdós 
costats. Ancorat a estructura auxiliar 
de fixació als forjats i d’emmarcat 

d’obertures. El resultat tindrà l’as-
pecte d’un enfoscat remolinat sobre el 
qual s’hi aplicarà un acabat arrebossat 
i mestrejat.

■ Divisòries interiors d’envans en sec. 
Obra de fàbrica per a sales complemen-
taries

■ Biomassa com a font d’energia reno-
vable per a producció ACS. Consum 
d’aigua en regim comú

■ Climatització amb splits individuals 
a cada estança. VRV zones comunes. 
Circulacions per l’exterior dels allotja-
ments.

■ Instal·lació elèctrica amb barres elec-

Organització de l’obra 
conforme al sistema constructiu

Jordi olivés
informatiu@apabcn.cat

  

jàsseres PreFAbriCAdes in situ

lAvAbos PreFAbriCAts

FAse obrA estruCturA i tAnCAments mk2

FinestrA integrAdA en el tAnCAment
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trificades per als traçats principals i 
caixes derivació a partir de les quals es 
deriven les distribucions ja amb cable-
jat. Safates només per a corrents febles

■ Lavabos prefabricats subministrats 
en mòduls totalment acabats (formigó 
alleugerit 1600 kg/m3, armadura elec-
trosoldada, gruix paret 50 mm, recol-
zats sobre lamina neoprè 12 mm) 

Optimització del cost 
de construcció i explotació
Es tracta d’un edifici per a residència uni-
versitària conforme a la figura regulada 
d’allotjament. El concurs abasta tant la 
construcció com l’explotació del servei. 
El projecte es desenvolupa sota aquesta 
premissa i l’experiència del promotor 
en la gestió d’equipaments residencials. 
L’edifici participa i s’integra en un entorn 
privilegiat, jugant amb la permeabilitat 
entre espais interiors i exteriors, orga-
nitzant unes interessants circulacions 

i àrees comunes amb molta llum i que 
conviden a l’ús.

Els preus de construcció son molt 
ajustats, buscant l’optimització en la 
intervenció d’una sola empresa, evitant 
la intermediació de subcontractistes, i 
organitzant l’obra amb una metodologia i 
procediments d’execució ja definits en pro-
jecte, i  a manera de tenir en tot moment 
controlat el cost i els terminis de construc-
ció que estaven fixats en el concurs, ja que 
eren molt curts i no admetien cap dilació.

El desglossament del pressupost mos-
tra l’optimització de preus en els diferents 
apartats. L’estructura i fonaments repre-
senta 1/5 part i té una repercussió sobre 

L’edifici participa i 
s’integra en un entorn 
privilegiat, jugant amb la 
permeabilitat entre espais 
interiors i exteriors

la superfície total construïda de 171 €/m2 
(PEC). El sistema envoltant de façanes i 
coberta incideixen en 157 €/m2. Els banys 
prefabricats se subministren totalment 
acabats, amb un cost mitjà de la unitat 
instal·lada de 3.308 €/u. D’altra banda, 
sobre el cost de les instal·lacions, una ter-
cera part correspon a l’electricitat i una 
quarta part al clima. 

El conjunt comprèn 129 allotjaments 
individuals, 14 allotjaments dobles amb 
cuina compartida ( 14x2=28 places)  i 16 
allotjaments tipus suites (2 u adaptades), 
que configuren un total de 173 places 
d’allotjament i que conforme a la inversió 
total, significa una inversió de 32.370 €/
plaça d’allotjament. D’altra banda, la 
repercussió de cost sobre els 6.056m2 de 
superfície construïda és de 925 €/m2. Els 
terminis d’execució foren de 7 mesos 
per tota la obra sobre rasant: inici 15 de 
febrer; final estructura 9 d’abril; lliura-
ment obra: 15 de setembre. ■

SISTEMA CONSTRUCTIVO INDUSTRIALIZADO 
FAUSTO FACIONI 

CONSTRUCCIONES 

Alojamiento y Servicios 
Universitarios Energía Renovable - Biomasa 

INSTALACIÓN DE CALDERA DE BIOMASA PARA PRODUCCIÓN DE ACS 

Sistema 
Eléctrico Sistema Eléctrico 

Agua Fría 

Agua Caliente 

Tanque 
de Inercia 

Acumulador 
Consumo 1 

VENTAJAS Y BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LA BIOMASA 

CALDERA DE BIOMASA 

CICLO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA CON BIOMASA 

Emisiones Neutras 

El CO2 emitido en la combustión sirve para la FOTOSINTESIS de la vegetación   

La materia prima empleada procede de RESIDUOS naturales o industriales 

Pellets Astillas Desechos agrícolas 

ENERGÍA 

RECURSOS 

COMBUSTIBLE LOCAL 

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE INSTALACIÓN DE CALDERA DE BIOMASA 

Acumulador 
Consumo 2 Retorno 

Objetivo: Producir Agua Caliente Sanitaria mediante la utilización de un generador 
de calor alimentado por Biomasa. 

DEPÓSITOS ACUMULADORES 
(3000 litros) 

SILOS DE 
BIOCOMBUSTIBLE 

- Respetuoso con el medio ambiente. 
- No genera olores como el gasóleo. 
- No puede producir escapes peligrosos como el gas. 
- Operación y Mantenimiento sencillo (Control Electrónico). 
- Alto rendimiento energético. 
- Emisiones a la atmósfera inferiores a los combustibles sólidos. 
- Balance neutro de CO2 al cerrar el ciclo de carbono. 
- Aprovechamiento energético que supone “convertir un residuo en un 

recurso”. 

Aprovechamiento 

CALDERA DE BIOMASA EN CASTELLDEFELS 

esQuemA PrinCiPi ACs

ACAbAts



TÈCniCa
Anàlisi d’obrA

48 c  

L’informaTiU
DEL CaaTEEB 
mAig  
2013

moviment de terres
2,34 % 21,59 €/m2

sistemA estruCturA 
i FonAments
18,52 % 171,27 €/m2

envoluPAnt
16,95 % 156,77 €/m2

sistemA ComPArtimentACió
9,83 % 90,87 €/m2

sistemA d’ACAbAts interior
10,56 % 97,69 €/m2

urbAnitzACió
2,26 % 20,86 €/m2

eQuiPAments
11,20 % 

sistemA de CondiCionA-
ment i instAl·lACions
28,34 % 

Capítol import €/m2 %

Moviment de terres 130.774,24 21,59 2,34%

treballs diversos 61.773,68 10,20 1,10%
moviment de terres 69.000,56 11,39 1,23%

Sistema Estructura i Fonaments 1.037.198,86 171,27 18,52%

Fonaments i soleres 161.001,30 26,59 2,88%
estructura 876.197,56 144,69 15,65%

Envolupant 949.380,91 156,77 16,95%

Cobertes 138.511,94 22,87 2,47%
tancaments exteriors 409.540,24 67,63 7,31%
fusteria alumini 329.915,34 54,48 5,89%
serralleria 71.413,39 11,79 1,28%

Sistema compartimentació 550.286,12 90,87 9,83%

divisòries interiors 334.550,93 55,24 5,97%
ram de paleta 56.731,23 9,37 1,01%
Fusteria fusta 159.003,96 26,26 2,84%

Sistema d’acabats interiors 591.563,86 97,69 10,56%

Paviments 186.112,39 30,73 3,32%
revestiments i aïllaments 222.678,25 36,77 3,98%
Falsos sostres 58.075,65 9,59 1,04%
pintura 104.857,31 17,32 1,87%
varis 19.840,26 3,28 0,35%

Equipaments 627.240,28 103,58 11,20%

ascensors 54.951,42 9,07 0,98%
banys prefabricats 572.288,86 94,50 10,22%

Sistema de condicionament i instal·lacions 1.587.216,04 262,10 28,34%

sanejament 97.259,28 16,06 1,74%
Fontaneria 187.867,01 31,02 3,35%
producció ACs 130.282,75 21,51 2,33%
Climatització 381.060,62 62,92 6,80%
electricitat baixa tensió 503.438,82 83,13 8,99%
Protecció contra incendis 143.015,25 23,62 2,55%
instal·lacions especials 144.292,30 23,83 2,58%

Urbanització 126.339,70 20,86 2,26%

urbanització 126.339,70 20,86 2,26%

ToTaL PrESSUPoST 5.600.000,00 924,73 100,00%
els imports es refereixen a preu final PeC (sense ivA). 
els conceptes relatius a seguretat i salut i control de qualitat estan inclosos en els respectius import de 
cadascun dels capítols del pressupost 

Superfície total construida: 6.056 m2

173 allotjaments o llits (129 individuals, 14x2 amb cuina compartida, 14 suites i 2 adaptades)
repercussions cost (PeC / superfície): 924,73 €/m2

DiSTriBUCió DEL CoST (en % i €/m2)QUaDrES D’anÀLiSi DE CoSToS

faUSTo faCioni ConSTrUCCionES

nom de l’empresa: Fausto Facioni Construcciones, SL intervenció realitzada a la residència Pius font i Quer

Fausto Facioni Construcciones ha desenvolupat un sistema 
constructiu industrialitzat capaç d’adaptar-se a les necessitats de 
cada projecte i client.  
 
El sistema estructural es basa en la combinació de sistemes pre-
fabricats i semiprefabricats in situ, garantint una major rapidesa 
d’execució i nivell d’acabats.  
 
Entre les obres que FFC ha construït utilitzant aquest sistema, 
està la residència Pius Font Quer.

Persona contacte: Sara Alba

adreça: C/Teniente Ruiz, 2, 3rHª

Localitat: Alcalá de Henares

Província: Madrid • Codi Postal: 28805

Telèfon: 91 878 99 25 • fax: 91 878 99 25

mail: info@ffconstrucciones.com
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■■■ És un campus universitari destinat a la docència, la 
investigació i la transferència de tecnologia que es formalitza 
urbanísticament mitjançant un sistema anular de vials i cossos 
edificadors on s’hi ubiquen els equipaments adscrits als dife-
rents àmbits de l’actuació (residencial, reserva, acadèmic, tec-
nologia, manteniment, zona verda, espais lliures) articulant-se 
al voltant de l`àgora o plaça central.

L’objectiu d’aquest equipament residencial és donar respos-
ta a la necessitat d’habitatge segons les característiques que la 
tipologia de l’habitatge col·lectiu, universitari sol·licita actu-
alment. En aquest sentit, i seguint les directrius funcionals, 
val la pena destacar, la singular inserció urbanística, la incor-
poració de criteris d’estalvi i sostenibilitat, la homogeneïtat 
estructural, l’adaptabilitat als estàndards de l’habitatge públic, 
la senzillesa constructiva, el control en origen dels consums 
energètics, etc., sempre tenint en compte el destí i ús d’aquests 
allotjaments adreçats a la comunitat científica i universitària.

El privilegiat emplaçament d’aquest edifici es caracteritza 
per posicionar-ne entre l’àgora i el gran espai lliure del campus 
amb el llac de laminació. La figura geomètrica matriu esta 
constituïda per dos blocs longitudinals de PB+2 posicionats en 
sentit est-oest. El bloc situat a nord rep el nivell de l’àgora men-
tre que el situat a sud dialoga amb el nivell del llac, produint-se 
així un desnivell d’una planta entre ambdós cossos longitu-
dinals. Aquest desnivell, així com les agrupacions de mòduls 
heterogenis i lleugerament desplaçades entre sí, contribueixen 
a l’enriquiment del gran pati central.

La cohesió entre els dos blocs paral·lels d’allotjaments es 
realitza mitjançant passarel·les i escales de connexió, així 
com per el volum central de PB+1 que s’articula com el punt 
de trobada i contenidor de l’itinerari principal de comunica-
cions verticals que a la vegada configura els espais comuns. 
En la planta en contacte amb el vial d’accés es situen les àrees 
d’administració i de recepció que a la vegada es relacionen, mit-
jançant un doble espai, amb la planta inferior on s’organitzen 
els principals espais d’ús comú, espais oberts en façana i amb 
relació directe amb l’espai lliure del campus.

Els itineraris d’accés a les unitats d’allotjament flueixen 
entre les diferents plantes i entre l’interior i exterior, lligant-se 
entre els diferents nivells amb escales obertes i  passarel·les 
amb les terrasses comunes intermèdies que trenquen la mono-
tonia dels blocs oferint vistes al llac i al pati interior.

El conjunt es presenta al campus intentant preservar la 
intimitat que l’ús d’aquesta tipologia requereix, mitjançant 
una gelosia cromàtica on el gradient de permeabilitat varia en 
funció de la posició i nivell.

La geometria, per tant, és aquí l’adaptació volumètrica al 
model urbanístic escollit, però a la vegada una eina de com-
posició adaptada a les exigències modulars dels habitatges, 

Exigències modulars
manuel Gómez
Arquitecte

manuel mancha
Arquitecte tècnic

en les condicions del lloc i la resolució optima de les diferents 
casuístiques que aquesta tipologia plantejada ha generat. S’es-
tableixen en aquesta proposta 129 allotjaments individuals, 14 
allotjaments dobles amb cuina compartida i 16 allotjaments 
tipus suites (2 uts adaptades), que junt amb la unitat pel perso-
nal de manteniment configuren un total de 160 U. 

Passarem a descriure els aspectes més interessants quant 
a les estratègies de sostenibilitat, sistema estructural i procés 
d’obra. Començarem per citar explícitament el treball de Faus-
to Facioni Construcciones, l’agent de l’obra que va aportar 
aquest sistema constructiu flexible que permet construir obres 
a mida, més enllà del sistema prefabricat a l’ús on els seus com-
ponents són tancats des dels inicis i per tant no s’adapten a cap 
canvi.

Estratègies generals de sostenibilitat
L’optimització dels recursos mediambientals estan lligats a 
la decisió tipològica edificatòria. En aquest sentit, es citen els 
següents plantejaments:
■ Corredors longitudinals posicionats a nord a través dels 

quals s’accedeix a cada una de les unitats, permeten que tots 
els àmbits d’estar, cuina i dormitoris disposin d’orientació 
sud i obertura cap el pati central o cap als jardins del campus. 

■ El desplaçament en planta i secció dels blocs longitudinals 
paral·lels, permeten una bona orientació que beneficia 
l’aprofitament de la radiació solar, la ventilació creuada per 
a tots els allotjaments generant a la vegada un microclima 
en el pati central enjardinat.

■ Protecció solar passiva. Cada una de les unitats d’habitació 
presenta, en la façana sud, mecanismes passius de protec-
ció i control solar mitjançant elements metàl·lics on la seva 
geometria s’inverteix en funció de la posició de la zona d’es-
tudi de d’unitat de vivenda.

■ Prefabricació in situ de les jàsseres estructurals i prefabri-
cació industrialitzada de forjats mitjançant plaques alveo-
lars.

■ Elecció de sistemes que minimitzin l’impacta mediambien-
tal i equilibrin el cost de la evolvent i les particions interiors. 

■ Sistema “MK2” per tancaments, garanteixen un gran aïlla-
ment tèrmic en façana (13 cm gruix). Envans en sec.

■ Biomassa com a font d’energia renovable. Mesures mediam-
bientalment adequades en l’ús i l’explotació.

El sistema estructural
Sistema i procés productiu alternatiu a la construcció tradi-
cional basat en la combinació de sistemes prefabricats i semi 
prefabricats garantint l’exactitud del replanteig, reducció de 
terminis d’execució i un millor nivell d’acabats. 

Bigues i pilars prefabricats a l’obra conforme al protocol 
homologat de Somapre Hispania SL i els requeriments de traça-
bilitat de la EHE. S’han realitzat al mateix temps que els treballs 
de fonamentació, formant-se els trens d’encofrats per la fabrica-
ció de les semijàsseres del sistema industrialitzat. Articulació 
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de semijàssera i pilar mitjançant capitell metàl·lic.
Realització de quatre controls, control de producció, control 

de matèries primes, control de curat i control de producte exe-
cutat. 

Encofrats de plàstic termoformat que permet múltiples 
posades d’obra sense la necessitat d’utilitzar desencofrats ni 
additius, i permet l’execució del sistema sense grues a causa de 
la lleugeresa del sistema.                 

Façana integral
Aquesta façana disposa del DIT del Institut de Ciències de la 
Construcció Eduardo Torroja. L’element bàsic del sistema es el 
panell ondulat de poliestirè expandit, que porta adossat ambdós 
costats malla electrosoldada vinculades entre si mitjançant 80 
connectors/m2. Aquest material aconsegueix millorar les espe-
cificacions d’aïllament tèrmic i acústic del CTE. Es conforma 
doncs un panell sandwich, que en aquest cas es de 18 cms amb 
una densitat classe III de 15 kg/m3 tipus F (no inflamable, no 
auto extingible). Les malles son d’acer galvanitzat d’alta resis-
tència amb tensió ultima de 700 MPa, conformats per barres 
de diàmetre 2,50 mm amb una separació mitja de 7,28 x 6,50 cm 
que es complementa amb 6 barres corrugades longitudinals de 
diàmetre 5 mm.

Al sistema de panellat li procedeix la col·locació d’una sub-
estructura autoportant lligada a l’estructura de l’edifici per 
a la subjecció dels mateixos i que ja conte posicionats els pre-
marcs dels forats de façana. En aquest moment es realitza la 
medició i contractació de fusteries exteriors, escurçant de nou 
els terminis d’execució generals de l’obra.

 

 

Plaques alveolars recolzades sobre les semijàsseres segons 
la superfície de càlcul, i configurant el conjunt d’aquest modus 
l’hiperestaticitat del sistema.

Locals humits prefabricats
Aquests locals han estat realitzats en paral·lel i totalment 
en fabrica, escurçant els temps d’execució general de l’obra i 
garantint un altíssim nivell d’acabats, replanteig, seguretat a 
l’obra i seguint les pautes del disseny arquitectònic general.

L’estructura es conforma de formigó alleugerit de 1600 kg/m3 
i armadura electrosoldada de 0/6 mm. El gruix de paret es de 50 
mm i per tant no es contempla com element portant. 

Es col·loca sobre lamina de neoprè de 12 mm. El nivell d’aï-
llament es de 36dB (UNI 8270) i la resistència al foc es de 30 m. La 
col·locació es realitza a mida que es van finalitzant els forjats i 
una vegada s’han executat les instal·lacions generals es proce-
deix al connexionat amb les pròpies del mòdul ja previstes en 
obra. 

 

 

Les operacions de manipulació, tallat i col·locació en obra 
son realitzades per un sol operari.

Es projecta una superfície de micro-formigó per ambos cares 
de la placa aconseguint els estendards del ASTM C-1157 per a 
ciment portlant estructural, acomplint una resistència carac-
terística de fck>16 N/mm2 i/o 25 N/mm2 i permet l’aspecte d’un 
enfoscat fratasat sobre el que es pot utilitzar un posterior acabat 
arrebossat i mestrejat tal i com s’ ha utilitzat en aquesta obra. ■
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■■■ Ubicada al costat de la Fundació Uni-
versitària del Bages, es va construir per 
donar servei a les escoles universitàries 
de la ciutat. Igual que l’anterior, funcio-
na més com un aparthotel que com una 
residència, (en aquest cas, legalment són 
habitatges VPO) ja que totes les seves 
67 habitacions incorporen una cuina i 
els serveis generals que ofereix tampoc 
són gaires: aparcament per a cotxes, sala 
d’estar, sala d’actes, sala d’estudis i sala 
de reunions, recepció i consergeria i buga-
deria. Per altra banda, el consum d’aigua 
calenta i freda, electricitat i telèfon es 
facturen individualment a cada usuari. 
La residència l’ha construït com a pro-

Una operació rendible

motora Compact Visoren, i l’explotarà en 
concessió. Per això, igual que a l’anterior, 
s’ha procurat que tant la construcció com 
el manteniment i l’explotació siguin efec-
tius i de poc cost per tal de poder rendibi-
litzar l’operació. 

L’empresa constructora, en aquest 
cas, forma part de la promotora i com-
parteix propietat amb CompactHabit, 
pel que l’adjudicació de la major part de 
l’obra a aquesta fàbrica no és d’estranyar 
ja que les característiques de l’encàrrec 
s’adapten perfectament al seu sistema de 
prefabricació modular. Així doncs, cada 
habitació és un mòdul que es construeix 
en formigó i es munta, s’equipa i s’acaba 
totalment a la fàbrica que CompactHabit 
té a Cardona. Només es fan in situ les 

fonamentacions i les contencions de ter-
res, i els nuclis verticals de circulació, que 
són d’estructura d’acer. En aquest pro-
jecte s’ha apurat al màxim la versatilitat 
dels mòduls, al fer amb aquesta tècnica 
fins i tot els espais d’ús comú, que s’allot-
gen al cos baix de l’edifici. 

Un important control 
d’execució de l’obra
Els mòduls son autoportants i calculats 
per suportar els que li venen al damunt. 
S’apilen un sobre l’altre directament des 
del camió, i es fixen entre ells. Aquesta és 
l’única operació manual, en la que la perí-
cia de l’operari és necessària per neutra-
litzar les petites toleràncies entre mòduls 
i aconseguir l’horitzontalitat de cada un 
d’ells. Aquesta fase implica un control 
d’execució a l’obra important, juntament 
amb les de fonaments i de coberta. La 
resta es fan a la fàbrica si bé l’empresa té 

Habitatges universitaris del campus de manresa

Josep olivé
informatiu@apabcn.cat

Cada habitació és un mòdul que es construeix en formigó 
i es munta, s’equipa i s’acaba totalment a la fàbrica

FAçAnA sud

2
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un sistema intern de control molt estricte 
de tots els industrials que completen els 
acabats i les instal·lacions, molts cops 
subcontractats però necessariament 
instruïts prèviament en el concepte de 
construcció en cadena, que no admet ni 
demores dels terminis ni errors que reper-
cuteixin en el següent industrial ja que 
han de conviure a la fàbrica i qualsevol 
errada feta un dia, es torna evident l’ende-
mà. Per tot això, la gestió de proveïments 
i de terminis a la fàbrica i la planificació 
prèvia, fins al darrer detall, abans de 
començar a construir són importantíssi-
mes en aquest sistema, ja que no admet 
modificacions a posteriori. 

Els acabats apreciats en la visita són 
impecables destacant el disseny i exe-
cució de la cuina i el revestiment plàstic 
continu, d’una sola peça, en tot el bany 
–preformant fins i tot el recinte-cubeta 
de la dutxa– que evita qualsevol tipus de 

junta per la que pugui filtrar aigua i estal-
via els enutjosos segellats de silicona. 
També la façana ve muntada de taller i en 
aquest cas els ponts tèrmics s’eviten amb 
el segon gruix de la capa d’aïllament que 
passa per davant del que en podríem dir 
els forjats de cada mòdul. 

Colors vius a la façana 
i austeritat als acabats
Només hi ha dos tipus de façana, la est i 
les dels testers que és del tipus ventilada 
lleugera acabada amb safates de xapa gal-
vanitzada en calent, i la de la banda dels 
passadissos (aquí el pont tèrmic no s’evi-
ta ja que el voladís dels balcons ho impe-
deix) que està formada per panells de 
Viroc en color gris fosc i de DM envernis-
sat en colors vius. El primer és enregistra-
ble per a instal·lacions en la totalitat de la 
seva superfície, el que li dóna una enorme 
flexibilitat i facilitat en la manipulació, 

manteniment i possible modificació dels 
traçats dels serveis.

A l’igual que l’altre residencia, els aca-
bats de les zones comunes són molt aus-
ters, inexistents molts cops, el que permet 
veure, en aquest cas, la configuració dels 
mòduls de formigó i alguns petits detalls 
de la seva fabricació que usualment resten 
amagats per paviments, sòcols o tapajunts 
que aquí no existeixen. Com a conseqüèn-
cia d’aquesta austeritat, els espais comuns 
donen una sensació una mica freda, a 
l’igual que en la Pius Font i Quer, la qual 
cosa no sembla importar als estudiants 
que s’hi allotgen, com ja he dit abans. 

Amb els accessos a les habitacions 
també per corredors oberts, la configu-
ració arquitectònica d’aquests espais és 
més senzilla que a l’anterior, ja que el pati 
que es crea, en aquest cas, és merament de 
servei, ja que queda a un nivell més baix 
que el parc amb el que limita a oest pel que 
l’edifici principal que, precisament, s’ha 
apartat del parc per no donar-li ombra, la 
projecta sobre el propi pati, que queda bas-
tant ombrívol. Clar que l’entorn i, sobre-
tot, el clima de Manresa són molt diferents 
dels de Castelldefels i no sembla, aquí, tant 
aprofitable aquest espai exterior. ■

FAçAnA nord

interior d’un dels HAbitAtges

Fitxa tècnica

■■ nom de l’obra: residència universi-
tària al Campus universitari de manresa
■■ Promotor: Compact visoren
■■ arquitecte: Xavier tragant (aire 
Arquitectura)
■■ arquitecte tècnic i coordinador de 
seguretat: Aleix enguix
■■ Constructor: Constructora d’Aro
■■ Cap d’obra: Francesc Cots
■■ Dates: 2010-2011
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■■■ Construcció constituïda per l’assem-
blatge de mòduls industrialitzats desenvo-
lupats per CompactHabit, el quals esdeve-
nen la unitat compositiva i constructiva. 
Els mòduls defineixen un poliedre amb 
cares de formigó armat que se subministra 
totalment acabat i en obra es realitzen 
els treballs de replanteig, anivellament i 
ancoratge. Superfície total: 56 m2 constru-
ïts. Dimensions: 11,2m x 5m x 3,18m. El 
resultat esdevé un producte de qualitat 
i alhora auster, amb unes estances amb 
grans finestrals i acollidores.

En general cada mòdul conforma un 
habitatge d’uns 40 m2 útils, que conté un 
nucli compacte de serveis (bany i cuina) i 
la resta d’espai diàfan per a una distribu-
ció flexible. També incorpora la part de 
passadís exterior per on es desenvolupen 
les circulacions lineals. L’edifici té 2 cos-
sos: el cos petit, de 5 mòduls (vestíbul d’ac-
cés i espais comuns); i el cos gran, de 70 
mòduls (67 habitatges i 3 espais comuns)

El sistema implica un acurat treball 
de projecte en concordança amb el fabri-
cant per integrar l’arquitectura amb els 
requeriments funcionals i normatius, i a 
la vegada conforme amb la tecnologia de 

fabricació. La fabricació industrialitzada 
comportarà un millora del control en el 
procés d’execució, de les condicions de 
treball, i de l’acompliment de les especi-
ficacions tècniques dels materials i les 
instal·lacions. El procés productiu es 
regeix pels controls de qualitat propis 
d’una fabricació industrialitzada.

En obra es farà el control de recep-
ció d’aquest producte i es fiscalitzarà 
la correcta posada en obra, replanteig, 
anivellaments, ancoratges, estabilitat... 
per assegurar el producte composat que 
resultarà de l’assemblatge modular. El 
pla de fabricació i de subministraments 

Construir habitatges amb un 
sistema modular industrialitzat
Jordi olivés
informatiu@apabcn.cat

l’ediFiCi es un ProduCte ComPleX resultAnt de lA suPerPosiCió de mòduls

FAbriCACió dels mòduls Al tAller i trAnsPort Per CArreterA
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s’ha d’estudiar en paral·lel i conforme al 
pla de treballs d’obra i organització de 
l’emplaçament. De fet, el procés construc-
tiu ja haurà començat fins i tot abans que 
es realitzin els primers treballs in situ.

En obra es gestiona 
un 42% del pressupost total
A l’anàlisi del pressupost apareix una 
distorsió en la incidència relativa dels 
capítols d’obra in situ perquè la major 
proporció del cost de l’obra correspon a 
la construcció modular, la qual s’endú 
gairebé més del 57% del pressupost, d’on 
es desprèn un cost mitjà del mòdul tipus 
habitatge a l’entorn dels 28.000 €/ut.

L’import assignat a estructura és poc 
significant ja que només inclou elements 
auxiliars i escales metàl·liques. L’edifici 
se sustenta per la pròpia superposició 
de mòduls que actuen d’estructura por-
tant que descansa sobre els fonaments 
executats a l’obra, i es fixen entre ells per 

conformar un sistema de conjunt que 
quedi travat davant els esforços horitzon-
tals. Els imports de l’envoltant de façana 
i de coberta es refereixen a operacions 
d’acabat, ja que els paraments en sí venen 
també constituïts amb els propis mòduls. 
El mateix passa per a la resta de capítols, 
ja que el mòdul inclou també la part res-
pectiva de compartimentació, acabats i 
instal·lacions. En particular, cal tenir en 
compte que la cuina i el bany venen total-

El sistema implica un 
acurat treball de projecte 
en concordança amb el 
fabricant per integrar 
l’arquitectura amb els 
requeriments funcionals 
i normatius, i a la 
vegada conforme amb la 
tecnologia de fabricació

ment acabats amb el mòdul subministrat, 
llestos per connectar amb la distribució 
general de les instal·lacions.

Les instal·lacions conformen el capítol 
més important dels treballs computats 
en obra, n’absorbeixen  2/5 parts d’aquest 
import, i la meitat correspon a “calefacció 
i distribució ACS”. Es tracta d’una pro-
ducció de calor centralitzada amb 2 calde-
res de gas (amb cogeneració) que distribu-
eixen a la calefacció d’espais comuns, al 
circuit de fan-coils dels habitatges, i a l’in-
tercanviador de cada habitatge per ACS.

A partir dels imports transcrits, la 
repercussió de cost sobre els 4.110m2  de 
superfície construïda dóna una ràtio de 
856 €/m2, i la incidència del cost sobre 
el nombre d’habitatges representa una 
inversió de 52.491 €/habitatge. Els ter-
minis d’execució foren: fabricació dels 
mòduls del 2 de desembre al 23 de febrer 
(2,7 mesos); treballs d’obra del 20 de gener 
al 21 de juliol (6 mesos). ■

El sistema centralitzat de produc-
ció d’energia tèrmica i elèctrica es 
basa en un nucli tèrmic productor on hi 
trobem dues calderes d’alt rendiment 
que s’alimenten amb gas i de dues cal-
deres de microcogeneració tambè de 
gas que, a més a més d’aportar energia 
tèrmica, produeixen energia elèctrica.

L’energia tèrmica produida en aquesta 
centralització es distribueix per l’edifici 
a través d’un col·lector principal que ali-
menta 14 mutants a través dels quals es 
va donant servei a tots els habitatges.

A l’entrada de cada habitatge un armari 
de gestió integrada (Leako); disposa de 
diversos components (comptador, inter-
canviador, electrovàlvules, ... ) que per-
meten dotar a cada habitatge amb ACS i 
també energia tèrmica pel fancoil.

Per tal de regular els consums de 
cadascún dels habitatges, l’armari de 
gestió integrada disposa de comptatge 
de consums d’energia tèrmica, aigua i 
electricitat: totes aquestes dades són 
gestionades per centrals processa-
dores ubicades també dins d’aquests 
armaris. Cada gestor energètic està 
connectat a un gestor central ubicat a 
la sala de producció d’energia tèrmica I 
es gestiona des de qualsevol punt amb 
accés a internet.

ProduCCió i distribuCió de CAlor
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moviment de terres
0,81 %

sistemA estruCturA 
6,73 %

envoluPAnt 
8,09 %

sistemA ComPArtimentACió
0,83 %

sistemA d’ACAbAts interior
0,61 %

sistemA de 
CondiCionAment 
i instAl·lACions
16,40 % 

ConstruCCió 
industriAlitzAdA 
mòduls ComPACt HAbit
57,42 % 

eQuiPAments
3,79 % 

urbAnitzACió
2,14 % 

Control QuAlitAt, 
seguretAt i sAlut, 
gestió residus
3,17 % 

Capítol import %

Moviment de terres 28.532,68 0,81%

Sistema estructura 236.838,84 6,73%

Fonaments i contenció de terres 152.742,27 4,34%

estructura 84.096,57 2,39%

Envolupant 284.679,29 8,09%

Cobertes 62.281,62 1,77%

Façanes 79.140,32 2,25%

Fusteria i serralleria exterior 111.264,86 3,16%

envolupant sota rasant 31.992,49 0,91%

Sistema compartimentació 29.128,80 0,83%

elements divisoris verticals (envans i fusteries) 18.585,63 0,53%

Cel rasos 10.543,17 0,30%

Sistema d’acabats interiors 21.532,11 0,61%

revestiments de paraments verticals 2.782,98 0,08%

Paviments 18.749,13 0,53%

Sistema de condicionament i instal·lacions 576.763,15 16,40%

sanejament 51.742,21 1,47%

Aigua 28.516,85 0,81%

Calefacció i ACs. Producció i distribució 263.958,36 7,51%

electricitat 137.672,51 3,91%

Contraincendis 3.327,49 0,09%

Audiovisuals, dades i control 28.263,08 0,80%

Protecció i seguretat 5.833,58 0,17%

Combustible 10.689,47 0,30%

ventilació 32.259,60 0,92%

Ajudes a Paleteria 14.500,00 0,41%

Equipaments 133.187,19 3,79%

Urbanització 75.424,54 2,14%

acabats exteriors 58.263,82 1,66%

sistemes d’acondicionament i serveis 4.305,60 0,12%

mobiliari urbà 1.397,91 0,04%

jardineria 11.457,21 0,33%

Total obra Construcció in situ 1.386.086,60 39,41%

Construcció industrialitzada Mòduls Compact Habit 2.019.410,04 57,42%

Control Qualitat, Seguretat i Salut, Gestió Residus 111.425,61 3,17%

Control de Qualitat 14.877,10 0,42%

seguretat i salut 21.342,91 0,61%

gestió de residus 75.205,60 2,14%

ToTaL PrESSUPoST 3.516.922,25 100,00%

els imports es refereixen a preu final PeC

Superfície Total construida:  4.110 m2

67 moduls d’habitatges, 3 de serveis, i 5 mòduls cos vestíbul i espais comuns

repercussions cost (PeC/superfície): 855,7 €/m2

DiSTriBUCió DEL CoST (en %)QUaDrES D’anÀLiSi DE CoSToS
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■■■ L’estratègia d’aquest projecte és la d’organitzar els habi-
tatges amb la màxima racionalitat possible atenent als criteris 
més elementals d’economia, sostenibilitat, respecte l’entorn 
i al paisatge immediat utilitzant un sistema constructiu real-
ment innovador capaç d’aportar un valor afegit destacat.

L’edifici es vertebra en tres franges: la primera, al costat 
del parc públic, té els espais comuns en un edifici d’una planta 
esglaonat que s’adapta al terreny i a les intencions geomètri-
ques del parc. Així l’edifici minimitza la seva presència i es pre-
senta com un element més del parc.

A la franja intermèdia hi trobem les comunicacions verticals 
i horitzontals de amb un pati interior que aporta il·luminació 
a les plantes baixes. A la franja sud se situen els habitatges en 

Optimització de processos
Xavier Tragrant
Arquitecte

aleix Enguix
Arquitecte tècnic

general i algunes peces d’espais comuns i instal·lacions en les 
situacions de planta soterrani. L’edifici és en alçada de PB+3PP 
en el punt més alt del solar i PB+4PP en el més baix. La relació 
amb l’entorn és més protegida i es realitza mitjançant obertures 
amb cossos sortints protegits per malles metàl·liques que per-
meten una relació visual de l’interior cap enfora i bona protecció 
de fora cap endins. Tot l’edifici es concentra al costat est del 
solar, que és el punt més alt del terreny. L’accés principal es rea-
litza des de l’avinguda Universitat, al tester més baix del solar, a 
través de l’aparcament de vehicles fins arribar al porxo d’entra-
da. Es pot accedir al porxo d’entrada també directament des del 
parc, que queda enrasat al mateix nivell en el punt de l’accés.

Sistema eMii 
El sistema eMii (edificació Modular integral industrialitzada) 
patentat per Compact Habit es recolza sobre sabates i riostres, 
en una fonamentació superficial combinada amb semibigues 
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prefabricades de formigó que inclouen tots els inserits necessa-
ris i serveixen per l’acoblament dels mòduls industrialitzats. La 
fonamentació es porta a terme en una fase d’execució d’obra tra-
dicional, així com, la contenció de terres amb murs de formigó.

El projecte i la construcció de l’edifici es planteja com un exer-
cici singular per l’aplicació del sistema constructiu que permet 
donar un pas endavant als plantejaments actuals de la cons-
trucció. El sistema consisteix en la construcció en fàbrica d’uns 
elements en forma de prisma, cadascun dels quals constituirà un 
mòdul totalment acabat que, posteriorment, es col·locarà al solar 
de destí apilant-se uns sobre els altres conformant edificis de 
longitud variable amb una alçada de fins a 8 plantes. Tot el procés 
de construcció es realitza a fàbrica, sota uns controls de qualitat 
molt exigents només es deixaran per realitzar in situ les accions 
imprescindibles: apilament de mòduls i segellat de juntes.

A la zona de l’edifici destinat a habitatges, l’apilament 
de mòduls es realitza fins una alçada de 5 plantes, sobre la 
fonamentació. En les zones comunes, la solució en planta és 
longitudinal a l’edifici i en paral·lel a aquest, col·locant-se 
diversos mòduls en dos nivells i acabant-se in situ, atès que 
l’equipament interior és molt diferent al mòdul tipus totalment 

industrialitzat. El sistema es caracteritza per la confecció d’un 
mòdul tridimensional nervat d’acabat llis en el seu interior, en 
el que s’hi diferencien uns cèrcols perimetrals i unes costelles 
armades de 24 cm. d’espessor en els plans horitzontals i 20 cm. 
en els verticals. Les superfícies entre lloses es composen de 
lloses de 5,2 cm. en el sostre i laterals. La geometria de la nerva-
dura es basa en anells que envolten la caixa general, trobant-se 
en els quatre angles, amb cèrcols longitudinals que actuen de 
lligat general i distribuïdors de les càrregues.

Tot el conjunt formigonat d’una sola vegada mitjançant for-
migó d’alta resistència, permet donar al mòdul tridimensional 
la rigidesa suficient per suportar fins una altura de 8 plantes (8 
mòduls apilats). Les mides del mòdul han estat:
■ Llargada = 9200 mm. + 2000 mm de voladís
■ Amplada total = 5000 mm.
■ Altura total = 3180 mm.

Tot el procés de construcció es realitza 
a fàbrica sota uns controls de qualitat 
molt exigents
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Sostenibilitat i industrialització
La industrialització pot ser considerada una aportació a la 
sostenibilitat si es produeix una clara millora en l’optimització 
dels recursos emprats en la construcció. L’energia i els mate-
rials són gestionats amb molta més cura que en els sistemes 
convencionals donant lloc a un estalvi important. A més, en els 
processos industrials es fa molt més fàcil implantar processos 
de millora continua repercutint sobre la millora en la optimit-
zació de processos.

Abans de recórrer a sistemes bioclimàtics sofisticats d’alta 
tecnologia, cal parar atenció a tots aquells sistemes senzills 
que no representen un elevat cost, però que tenen una eficàcia 
amplament provada. Els mòduls es caracteritzen pel seu gran 
aïllament en façanes i coberta (mínim 12 cm.) i aïllament peri-
metral de cada habitatge amb projectat de llana de roca de 2 cm. 
Això permet optimitzar millor l’energia consumida per cada 
habitatge, reduint l’afectació en els casos d’habitatges contigus 
no ocupades.

La renovació d’aire es controla mitjançant una aportació 
selectiva per l’usuari mitjançant microventilació integrada en 
les dues finestres de la façana sud-oest. La renovació es garan-
teix mitjançant la programació d’un extractor situat sobre el 
fals sostre del bany, que actua des de les reixetes relacionades 
amb la zones de l’habitatge. Un altre factor de gran eficàcia és 
la ventilació creuada que tenen tots els habitatges. Al tractar-se 
d’habitatges continguts en un prisma de formigó es fa possible 
l’aprofitament de la inèrcia d’aquest per a l’acumulació de 
calor. Aquest efecte s’optimitza quan el formigó entra en con-
tacte directament amb l’ambient interior, com és el cas del sòl 
(formigó rebaixat) i el sostre (formigó vist).

Per aconseguir una eficiència energètica i racionalització 
dels consums, la instal·lació s’ha centralitzat, utilitzant com a 
font d’energia el gas amb una caldera de microcogeneració en 
la qual es genera electricitat que s’aporta a la xarxa elèctrica 
general. Per poder quantificar els consums per habitatge s’ha 
col·locat un controlador de consum que mesura l’aigua, electri-
citat i calories consumides en calefacció i aigua sanitària. Tots 
aquests valors s’informatitzen per a la generació del rebut men-
sual i es fan visibles mitjançant internet, podent l’usuari seguir 
les seves gràfiques de consum particulars. Tot aquest control i 
facilitat d’accés a la informació per part de l’usuari, es tradueix 
en un consum més controlat i un estalvi energètic final.

El procés constructiu
fins a un 70% en compració a sistemes de construcció conven-
cionals. El procés consisteix en construir tot l’habitatge en una 
cadena de muntatge en la que es parteix d’un prisma nervat 
autoresistent de formigó armat al qual se li van afegint cada 
un dels elements i components que constitueixen l’habitatge, 
arribant fins i tot a la pròpia façana, la cuina, el bany, les instal-
lacions, els mobles interiors, etc. L’habitatge surt de la planta 

de fabricació totalment acabat i es transportat al solar mitjan-
çant un tràiler. Un cop situats al solar, una grua d’alt tonatge 
col·locarà l’habitatge en el lloc corresponent per ser collat als 
mòduls adjacents. Un cop tenim els mòduls solidaritzats es 
procedeix a la connexió de les instal·lacions des d’uns armaris 
accessibles des de les passeres comunitàries de tal manera que 
mai sigui necessari obrir les portes i entrar a l’interior dels 
habitatges per fer les connexions, abans que els usuaris finals 
dels habitatges. Amb aquest procés es garanteix que la quali-
tat de l’habitatge quedi controlada des de fàbrica i no estigui 
sotmesa a les incidències habituals en les obres.

El principi estructural és similar al de l’apilament de conte-
nidors, amb la diferència que els mòduls són de formigó armat 
i estan connectats amb un sistema d’unions elàstiques que 
permet aconseguir un conjunt totalment solidari, alhora que 
permet mantenir una independència acústica radical entre 
mòduls. Les parets nervades del prisma de formigó transmeten 
les forces verticals de forma similar als murs de carrega fins 
un fonament lineal. Una de les qualitats del sistema consisteix 
en que, pel fet d’estar constituït per elements independents, és 
molt més difícil que sorgeixin patologies degut als petits movi-
ments de l’estructura, doncs les juntes elàstiques previstes 
entre els mòduls van absorbint aquells moviments que provo-
carien esquerdes en un edifici convencional.

Totes les instal·lacions interiors del mòdul venen integra-
des des de fàbrica i una vegada apilats es fan les connexions 
generals per l’exterior dels habitatges, a través d’uns armaris 
centralitzats. El sistema de producció de calefacció i aigua 
calenta sanitària serà mitjançant un sistema centralitzat amb 
col·lectors solars tèrmics i el suport d’una caldera centralitza-
da de gas natural com a combustible, molt més eficient que els 
sistemes convencionals.

Hi ha una sèrie de característiques que fan que els mòduls 
tinguin un excel·lent comportament acústic, molt superior als 
mínims exigits. Aquests estan connectats entre si però sempre 
mantenen un contacte elàstic entre ells de tal manera que 
les vibracions que es produeixen en un mòdul mai es puguin 
transmetre al mòdul adjacent. Això, unit a la massivitat inhe-
rent al formigó, donen com a resultat un habitatge excel·lent 
en quant a aïllament acústic.

Seguretat, salut i confort
Compact Habit significa un pas important en matèria de 
seguretat i salut pel sector de la construcció. El factor de risc 
es redueix en un 85% respecte als sistemes convencionals de 
construcció degut al fet de treballar en un entorn tan controlat 
com és el d’una fàbrica. L’entorn amable i les millors condici-
ons tèrmiques i físiques del treballador es tradueixen també en 
millors resultats en la qualitat del producte final. ■

El principi estructural és similar al de 
l’apilament de contenidors, amb la 
diferència que els mòduls són de 
formigó armat

Podeu veure la seqüència de contrucció 
en video a la següent URL:
http://www.youtube.com/watc
h?v=0Poq5ooeUZi&feature=
related 
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