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Un nou estil de construcció en alçada
Nova edificació en remunta prefabricada a taller i muntada en obra amb grues
Josep Olivé
Amb la col·laboració de LCT
i Ingrid Bernat, estudiant d’Enginyeria de l’Edificació de La Salle

1. L
 A GRUA DE GRAN TONATGE MUNTADA AL CARRER ARAGÓ, OCUPAVA
4 CARRILS

FOTOS: © LA CASA POR EL TEJADO, LCT

E

4. F
 INALITZACIÓ DEL PROCÉS D’HISSAT EN EL MOMENT DE DIPOSITAR
EL MÒDUL A LA TERRASSA

n els pitjors moments de la crisi immobiliària, un grup d’emprenedors, entre els
quals hi ha aparelladors i arquitectes, van crear una nova empresa promotora anomenada La Casa por el Tejado (LCT). Ara bé, és una promotora molt especial, tant
per el seu objectiu -o nínxol de mercat- com per la seva forma de construir:
• per a les seves promocions no busquen solars buits on edificar sinó edificis ja existents,
dins del nucli urbà de les ciutats, i que no hagin esgotat la seva edificabilitat.
• el sistema constructiu per fer la nova edificació en remunta és totalment prefabricat a
taller i muntat en obra amb grues. D’aquesta forma es minimitzen els inconvenients de
les obres en edificis en els que, per exemple, els propietaris hi viuen però han cedit el dret
de vol a la promotora, a canvi d’una compensació econòmica. La promotora, que ha estat
la primera en portar aquesta nova forma de construir a Barcelona, assegura que aquesta
forma de construir és també més eficient energèticament a causa de la seva rapidesa a
l’hora de construir i a la reducció d’emissions de CO2 que això comporta.

L’obra es troba al centre
de la ciutat, on és quasi
impossible créixer
en planta i l’única
manera d’ampliar una
edificació és en alçada
sempre i quan el pla
urbanístic ho permeti
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Nom de l’obra:
Projecte Letamendi 29
Ubicació:
Plaça Doctor Letamendi, 29
Barcelona
Projectista:
Javier Trilla
Arquitecte tècnic:
AT3
Promotor:
La Casa por el Tejado, LCT
Col·laboradors:
JFG Estructuras, LCT

2. U N DELS 5 MÒDULS QUE FORMEN ELS 2 ÀTICS DE 30M2 EN EL
MOMENT DE SER HISSATS

Equip tècnic:
LCT, Modultec, Daruka
Instal·ladors: LasserElec
Sistema constructiu:
Construcció modular amb
estructura d’acer laminat de
Modultec
Temps d’execució en taller:
4 setmanes
Temps de muntatge:
1 dia
Superfície construïda:
298 m2
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Superfície terrassa:
24 m2
Superfície coberta:
134 m2
Protecció solar:
Persianes corredores de
lamel·les fixes
Ascensor:
Ascensors Camprubí
Dates:
2013-2014

3. P
 ROCÉS D’HISSAT. L’ALTURA MÀXIMA DEL BRAÇ DE LA PLOMA ÉS DE
70 M, LA DE L’EDIFICI DE 20 M

5. VISTA SUPERIOR DE L’ANTIGA TERRASSA CONVERTIDA EN LA PLANTA DE L’ÀTIC ON S’APRECIEN LES
BIGUES DE SUPORT I MÒDULS JA INSTAL·LATS, D’ESTRUCTURA D’ACER

D
 escripció tècnica de la obra

El procés comença en
la taula de dibuix, on
s’ha de dissenyar una
distribució modular
que entri dins les
dimensions d’un camió

El primer dels edificis que Lct ha rehabilitat i remuntat es troba a la plaça del Doctor Letamendi, 29 cantonada amb el carrer Aragó, a Barcelona. Les obres van començar cap a finals
del 2013 i actualment ja han acabat Es tracta d’un edifici d’uns 100 anys d’antiguitat, on la
façana està catalogada per l’Ajuntament. L’obra es troba al centre de la ciutat, on és quasi
impossible créixer en planta, i l’única manera d’ampliar una edificació és en alçada sempre
i quan el pla urbanístic ho permeti, com és aquest cas.
Gracies a l’estudi geotècnic i a les cales practicades al fonaments es va saber que l’edifici no
disposava de fonaments pels murs de trava, ja que només en tenien els murs de càrrega.
L’estudi també va confirmar que el terreny suportava correctament les càrregues actuals de
l’edifici. Fer una nova fonamentació o un reforç per suportar les noves càrregues afegides
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en l’ampliació era una obra molt poc econòmica. Per
tant, es proposà de retirar totes les carregues interiors dels pisos (tancaments, acabats...), per igualar
els pesos retirats amb els pesos afegits. També es va
reforçar la unió entre forjats i façana: ambdós es connectaren amb uns negatius per evitar que la façana es
desplacés pels moviments del mateix edifici o pel nou
pes en coberta.

A
 mpliació a coberta

L’ampliació es troba al nivell de la coberta original,
per tant els accessos s’han hagut d’adaptar perquè
arribin a la nova planta: un nou tram d’escales i la
instal·lació d’ascensor —ha estat precís retallar part
de l’escala per encabir-hi un ascensor que, malgrat
això, s’ha hagut de fer a mida. A coberta, la primera
operació fou l’eliminació de l’envà pluvial, i adaptar
les façanes veïnes, llimant els elements estructurals compartits. Tot seguit es va preparar la coberta
(capes aïllants i impermeabilització) i, finalment es
va muntar l’estructura metàl·lica que havia de rebre
els mòduls prefabricats.
El sistema emprat per a la construcció dels mòduls
és el de la casa Modultec de Gijón, ja conegut i
experimentat en multitud d’obres, moltes d’elles
a Catalunya(i una publicada a l’Anàlisi d’obra de
L’informatiu 305: la llar infants a les Borges Blanques,
setembre 2008), però que aquí s’havia d’adaptar a
les geometries complexes i irregulars d’un solar en
xamfrà de l’Eixample.
El procés comença en la taula de dibuix, on s’ha de
dissenyar una distribució modular que entri dins les
dimensions d’un camió; l’edifici es construeix per
trossos (els trossos més grans possible de transportar
per carretera) a la fàbrica i aquests trossos ja pràcticament acabats s’encadellen a obra prèvia construcció
de la base d’ancoratge. Els mòduls surten de fàbrica totalment acabats, el que vol dir que porten els
enrajolats, terres, endolls, llums i tot allò que s’hagi
especificat als plànols, ja que en la fàbrica disposen de
tot un equip complert d’oficis. L’estructura principal
dels mòduls és metàl·lica, per motius de transport
i lleugeresa. Quant a la necessitat de donar rigidesa durant el transport (ja que els mòduls són sovint
oberts per una de les cares com a mínim), se soluciona col·locant uns tensors provisionals que triangulen
l’estructura i es treuen quan el mòdul està assentat al
seu lloc. Només en les juntes entre mòduls es deixa
de posar l’acabat per poder segellar-les en obra. Les
altres operacions a fer in situ són la de fixació dels
mòduls, les de connexió de les instal·lacions i la del
tractament de l’exterior.

En un cap de setmana de finals de
juny es va procedir a pujar i muntar
el nou nivell de què costa la remunta, amb els mòduls provinents de
Gijón.

En un cap de setmana
de finals de juny es
va procedir a pujar i
muntar el nou nivell de
què costa la remunta,
amb els mòduls
provinents de Gijón

Com es pot veure a les fotografies,
el procés va ser bastant espectacular ja que va caldre una grua de
grans dimensions de ploma per
arribar a accedir a la part posterior
de l’edifici amb els mòduls, haventse de tallar en part el carrer Aragó, no només per
causa de la grua sinó també per estacionar els transports especials que amb una cadència molt programada en el temps, anaven arribant a l’emplaçament
per ser estacionats i suportar els mòduls mentre eren
preparats per ser hissats.
En total foren 5 mòduls, d’uns 30 m2 cada un, que es
van acabar de col·locar al seu lloc ja entrada la nit del
diumenge.

Detalls de disseny sostenible
• C
 riteris de disseny: àrees d’estar i menjador orientades a sud, ventilació creuada, proteccions solars
mòbils, aïllament tèrmic d’envolupant de gruix superior al que demana la normativa, vidres amb càmera
de baixa emissió, calefacció, refrigeració i ACS per
bombes de calor d’alt rendiment, millora tèrmica
de les mitgeres dels edificis veïns, millora tèrmica
d’estanquitat a l’aire en tancaments massissos i
fusteries, així com de producció de fred i calor en el
50% de l’edifici existent.
• Sistema de control d’aigua: Aixetes, dutxes i cisternes de vàter de baix consum.
• Sistema calefacció: bombes de calor d’alt rendiment
en generació, emissió per fancoils i conductes d’aire.
• 
Coberta: tipus invertida, impermeabilitzada i amb
capa vegetal.
• Protecció solar: persianes corredisses de lamel·les
fixes

C
 onclusió

Malgrat la complexitat tècnica i de permisos que un
muntatge d’aquest tipus comporta, l’empresa no
s’ha espantat sinó que ha prosseguit la seva activitat i aquesta passada tardor han aixecat dues altres
remuntes amb aquest sistema al Passeig de Sant Joan,
59, i al carrer Aragó 359, junt amb dues promocions
més fetes aquest 2014.

Vegeu el vídeo amb
el procés de muntatge dels mòduls:

95
TÈCNICA
SISTEMES
I MATERIALS

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB
MARÇ
2015

El futur és la construcció industrialitzada
La Casa por el Tejado
www.lacasaporeltejado.eu

RENDER O SIMULACIÓ DE LES SALES D’ESTAR I TERRASSES DELS ÀTICS NOUS

E

l futur és la construcció industrialitzada: ràpida, amb baix impacte ambiental i de qualitat
alta. Modulada pel seu transport ràpid i la
seva col·locació sense molèsties. Acabada en uns
terminis mínims.
La Plaça del Doctor Letamendi està en ple cor de
l’Eixample de Barcelona, en l’encreuament dels
carrers Enric Granados -un exemple de millora urbana gràcies a la reducció del pas de vehicles, la creació d’espais de relació social i la
instal·lació d’equipaments com el
carril bici i les estacions del sisteAmb aquestes
ma públic de bicicletes Bicing- amb
intervencions LCT
Aragó.

planteja redescobrir
l’atractiu del centre de
les ciutats, allà on ha
estat renovat i hi ha
qualitat de vida

Pel que fa a les parts comunes
de l’edifici, les millores a realitzar consisteixen a rehabilitar la
façana (reparació i restauració
d’estructures, revestiments, i
baranes d’acord a les seves carac-

terístiques històriques), restaurar el vestíbul i l’espai
de l’escala (reparació i substitució de paviments,
revestiments, baranes i porta principal, pintat dels
elements i de les portes dels habitatges, renovació
del sistema d’il·luminació, instal·lar un ascensor (no
n’hi havia), renovar la impermeabilització i incorporació d’aïllament tèrmic en la coberta, també en la
part superior de l’edifici, sanejar i pintar els celoberts
existents i millorar les instal·lacions.

E
 stabilitat i precisió

Els pisos a rehabilitar són transformats profundament. Com a part de l’estratègia per descarregar de
pes l’edifici i d’aquesta manera fer possible la incorporació d’una planta nova sense modificar l’estructura
existent, es comença per deixar d’ells solament els
tancaments de façana, l’estructura dels forjats (que
es reforça) i les fusteries. Així, la distribució, la ventilació, la il·luminació natural, les instal·lacions,
els paviments i revestiments, el bany i la cuina, són
nous i ideats per respondre a les demandes actuals
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d’accessibilitat, confort, seguretat, estètica i eficiència en l’ús d’energia i aigua. Els àtics a
construir ofereixen més llibertat de disseny ja que, per recolzar-se en la part superior de
l’edifici manquen de murs de càrrega i altres limitacions. La seva distribució interior és més
flexible permetent, malgrat la forma en tascó allargat que té la planta de l’edifici, crear espais
més amplis, il·luminats naturalment i relacionats entre si, com les cuines integrades amb
els menjadors i les àrees d’estar.
Una vegada determinat el lloc d’emplaçament dels nous àtics -una terrassa d’un edifici
existent- es realitza un projecte que té en compte les necessitats i desitjos dels futurs amos
així com les possibilitats que ofereixen el lloc i la normativa d’edificació. De manera coordinada amb la fàbrica, l’equip de projectistes elabora tota la documentació necessària per
fer dues tasques en el mateix temps: preparar la terrassa per rebre els àtics i construir els
habitatges a la fàbrica. Molt poc temps després els àtics arriben a l’edifici transportats en
camió. Una grua especial, envoltada de mesures de seguretat, hissa els mòduls en els quals
es descompon el o els habitatges mentre que un equip d’operaris experts dirigeix el posicionat i ancoratge. Els àtics ja estan en el seu lloc i comencen les tasques d’acabat, connexió
d’instal·lacions, etc. En pocs dies més ja estaran habitats.
El termini per a la finalització de les obres és diferent segons la part de l’edifici. La millora de
les zones comunes, on ja s’ha iniciat la instal·lació de l’ascensor, la remoció de construccions
en coberta i la rehabilitació de la façana, es preveu realitzar en uns sis mesos. La rehabilitació dels pisos existents, en aquests moments en fase d’acabament d’enderrocaments i
reforços estructurals, pot suposar al voltant d’un any. El més espectacular, des del punt de
vista constructiu i de la rapidesa d’execució, és la realització dels àtics nous, mitjançant un
sistema constructiu industrialitzat que permet, en uns tres mesos, construir-los en taller i
traslladar-los a obra en forma de mòduls de tres dimensions que s’hissaran i instal·laran on
ara està la terrassa. Amb aquestes intervencions LCT planteja redescobrir l’atractiu del centre de les ciutats, allà on ha estat renovat i hi ha qualitat de vida, amb un model d’habitatge
concebut com a casa en altura, en contacte amb el sol i l’exterior, gràcies a la llum natural, les
terrasses i a les vistes de la part alta dels edificis. I ho fa en cooperació amb els propietaris,
els veïns i l’ajuntament, donant més ús a les infraestructures, sense estendre la ciutat.

La Casa por el Tejado, (LCT),
és una empresa especialitzada
en el desenvolupament d’àtics
nous, en els eixamples de ciutats
espanyoles. Com a part de les
seves intervencions, es completen i milloren els edificis existents que es remunten. Això es
fa amb un coneixement que és
fruit d’haver investigat la totalitat
de les problemàtiques vinculades amb aquestes construccions,
comptant amb una experiència
plasmada ja en sis obres que
milloren l’skyline i la cinquena
façana de Barcelona.
El sistema constructiu que utilitza LCT aporta múltiples avantatges, entre les quals destaquen:
gran reducció en els terminis
d’execució de l’obra, màxima
qualitat dels materials, exigents i
continus controls de qualitat, alts
nivells de sostenibilitat ambiental i
preservació del mitjà.
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Una proposta per millorar el paisatge urbà
de les nostres ciutats
El creixement en alçada ajuda a rendibilitzar les infraestructures existents i que és una
manera de fer créixer la ciutat sense ocupar més sòl
Josep Olivé
informatiu@apabcn.cat

PROPOSTA APLICADA
A L’EDIFICI DE PLAÇA
LETAMENDI, EN LA QUE ES
POT COMPARAR AMB EL QUE
PERMET EL POUM1

M

algrat que creguem que Barcelona sigui
una ciutat bella, a nivell de les seves edificacions pateix diversos defectes que en
desmilloren força la qualitat del seu paisatge urbà2.
D’entre aquests, n’hi ha tres que, al meu parer, són
els pitjors: el primer és el tractament de les entrades a nivell de carrer dels aparcaments subterranis,
quan la porta s’endarrereix de la línia de façana,
de manera que aquests recintes es converteixen
en forats on s’arracona la brutícia portada pel vent
(i que els serveis municipals no netegen en ser
un espai privat). Sovint estan maltractats a nivell
d’il·luminació i d’acabats, a causa d’aquesta mania
que es té en aquest país de considerar que els àmbits
dels automòbils poden ser bruts i deixats, com si a
dins dels cotxes no hi anessin persones.

El segon defecte són les mitgeres que queden al descobert fruit dels canvis de criteris que han sofert al
llarg del temps les ordenances que fixen l’alçada des
edificis. En aquest cas, no em preocupa tant la mitgera en si, sovint tractada amb un envà pluvial (element
de considerable sofisticació tècnica de l’època dels
mestres d’obres que té un acabat prou digne, encara
que no funcioni massa bé com a envolupant tèrmic).
El que em preocupa són els celoberts que en queden
a la vista, un altre espai que, culturalment, sembla
que no existeixi per a les persones i que es tracta de
la forma més simple possible, amb les instal·lacions
vistes i sense cap cura en el seu ús. El seu aspecte és
en general lamentable (quan precisament és l’única
façana de la que els propietaris gaudeixen directament si la cuiden i l’arreglen) i són molt visibles a
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l’estar pintats de blanc. A nivell d’aïllament tèrmic,
encara tenen pitjors condicions que les mitgeres ja
que fins fa pocs anys se’ls ha permès tancar-los amb
una simple paret de 15 cm de gruix sense cambra ni
material aïllant.
El tercer defecte es troba a les cobertes, un altre espai
considerat tradicionalment residual, on va a parar
tot allò que els arquitectes i instal·ladors no saben
on posar de l’edifici, agreujat per les intervencions
posteriors dels propietaris d’àtics i terrats. (vegeu
l’article Els altres barraquismes, que vaig publicar a
L’informatiu 160, l’any 2007).
Dels tres problemes, els dos primers són visibles a
nivell de carrer i són causats per ordenances i normes
urbanístiques. El tercer, en canvi no s’aprecia des del
carrer, precisament per la suposada impunitat que li
atorga que “no es vegi” però només cal pujar alguns
pisos per apreciar el desordre i els desastres que fem
en els terrats de les nostres cases. En aquest cas, la
manca d’una normativa clara i la dificultat de control
en són les causes legals, si bé com deia en l’article,
l’origen és cultural.

C
 ontrol estètic

M’ha sorprès que en tots els reportatges publicats
en la premsa diària sobre les activitats de La Casa
por el Tejado (LCT), els periodistes citessin que
l’Ajuntament de Barcelona “vigila de prop i amb
lupa” les propostes d’aquesta innovadora promotora immobiliària. I m’ha sorprès perquè precisament
amb les seves remuntes LCT contribueix a arreglar
-encara que sigui puntualment- dos dels tres problemes paisatgístics i constructius que he enumerat a la primera part: terrats i mitgeres. Suposo que
el comentari va dirigit a l’àmbit del control estètic,
sobretot quan la remunta es fa sobre un edifici catalogat, perquè a nivell de densitat la normativa del Pla
General Metropolità és molt clara i tant La Casa por el
Tejado com qualsevol altre propietari té dret a remuntar si no s’ha esgotat l’alçada ni la densitat fixada per
el POUM per a la zona.
A tenor del que LCT han construït fins ara no hauríem de patir pel nostre paisatge urbà, sinó tot el contrari. A més, milloren les condicions tèrmiques dels
terrats que cobreixen, dels patis que resguarden i de
les mitgeres que no poden tapar i queden encara al
descobert. Segurament, com ells diuen, el sistema
constructiu que utilitzen porta menys càrrega de CO2
que un de tradicional atès que pesa molt menys i es
realitza a taller, però no estaria de més que ho calculessin i ho fessin públic. Es dóna per suposat que els
nous àtics tenen una eficiència energètica elevada.

Per altra banda, és evident que quan més rehabiliten l’edifici existent, fan més eficient la construcció
antiga. Finalment, també és cert que, a nivell urbà, el
creixement en alçada ajuda a rendibilitzar les infraestructures existents i que és una manera de fer créixer
la ciutat sense ocupar més sol ni fer-la més extensa,
el que implica també estalviar-se noves infraestructures.
Com que tots aquests aspectes semblen positius,
jo proposo als ajuntaments i als departaments
d’urbanisme pertinents que vagin molt més enllà de
vigilar les actuacions que es fan en aquest sentit, que
les potenciïn, canviant la normativa per permetre més
densitat sempre que el que s’aconsegueixi sigui “acabar” la ciutat. Com a mínim s’hauria de permetre, o
obligar (a les noves edificacions o grans rehabilitacions), a tancar el contorn edificat amb la mateixa
densitat ja fixada, però podent pujar les alçades dels
sostres per tapar mitgeres. I si les alçades fossin diferents en cada costat, permetre igualar-les fent un salt
al mig del nou edifici o remunta. D’aquesta forma, no
sols abrigaríem els edificis adjacents -i el propi-, sinó
que sorgirien tipologies més variades d’habitatges,
amb possibles dobles espais, terrasses intermèdies,
ventilacions sense necessitat de patis de llums, etc...
que serien força més atractives i que podrien impulsar de nou la promoció d’habitatges. I si el permís
de remuntar anés associat a l’obligació de la rehabilitació energètica i d’accessibilitat de l’immoble
existent (amb part dels beneficis de l’increment
d’aprofitament de la promoció, per exemple) potser
facilitaríem uns objectius d’estalvi i eficiència energètica ara difícils d’aconseguir encara que la Unió
Europea ens els hagi fixat per al 2020.
L’únic punt delicat en aquesta proposta és el de determinar el valor de l’augment de densitat, de forma que
ningú es veiés privat de poder realitzar el dret a la
remunta però que no fos excessivament alt per a les
infraestructures i serveis existents. Tenim però, a les
nostres administracions, recursos i professionals
sobradament qualificats com per a fer-ho perfectament. Només cal la voluntat tècnica i política de tirarho endavant.
L’altre defecte paisatgístic, citat al principi, el dels
accessos als pàrquings és encara més fàcil de corregir
però ho deixarem per a un altre dia.
1. En la proposta (en vermell) quedarien ocultes totes les mitgeres i sorgirien nous habitatges amb possibles dobles espais i terrasses que podrien ser d’ús privatiu. Els edificis adjacents, són clars exemples del mal ús de les remuntes fetes amb antigues ordenances –encara
que no dels pitjors—cosa que obligaria a millorar, a les remuntes, tant la seva eficiència
energètica com l’estètica.
2. Defectes que es repeteixen a moltes altres ciutats catalanes que disposen de normatives i
ordenances semblants
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Instal·lació d’ascensors a mida per a
la rehabilitació d’edificis
La col·laboració d’Ascensors Camprubí
amb La Casa por el Tejado data de
l’any 2005 quan vam instal·lar el primer ascensor a un edifici del Passeig
de Gracia on van construir dos
nous àtics. Des del primer moment
va haver molt bona sintonia. El fet
de què els clients fossin, al mateix
temps, arquitectes i propietaris va
facilitar el seu disseny aconseguint
un ascensor que va aportar valor a
l’edifici.
A Ascensors Camprubí busquem la
millor solució tècnica i funcional per
a cada espai però intentem donar
alternatives als tècnics per ajudar a
què l’ascensor també millori l’estètica
de l’edifici

Letamendi 29

L’ascensor de l’edifici de Doctor
Letamendi 29 s’ha instal·lat en el forat
d’escala. A causa de les reduïdes
dimensions, s’ha desmuntat la barana i sòcol de fusta en tot el recorregut muntant una estructura metàl·lica
electrosoldada en el seu lloc, seguint
la forma trapezoïdal del forat.
El desembarcament de l’ascensor en
els pisos correspon a un dels costats
més estrets del forat de l’escala i per
donar més pas de porta, vam avançar-lo amb unes passarel·les.

El tancament del recinte s’ha construït
de malla de ployé pintada per immersió
i emmarcada amb angulars. Aquest
tipus de tancament aconsegueix bones
condicions de transparència, ventilació
i il·luminació natural amb baixos costos
de CO2 per instal·lar-lo i raonables costos de manteniment posterior.

A Ascensors
Camprubí
busquem la
millor solució
tècnica,
funcional i
estètica per a
cada espai

De la barana desmuntada prèviament, s’aprofita la fusta per adaptar-la sobre un nou passamà metàl·lic
amb pipetes soldades a la estructura.
S’ha instal·lat un ascensor electromecànic gearless a mida, energèticament eficient i tècnicament complex
per les reduïdes dimensions, amb
exempció de norma per fossat reduït contrapès amb encunyament per
espai transitable sota el fossat. La
cabina és de forma trapezoïdal fabricada amb plantilla amb una cara de
vidre transparent i doble embarcament a 90º.
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