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1. INTRODUCCIÓ  

El món de la construcció i l’arquitectura és un art que apareix en les primeres 

civilitzacions d’homínids de la nostra història. Durant la prehistòria sorgeixen les 

primeres construccions treballades en pedra, a través de les quals, l’home s’inicia en 

la tècnica de la construcció. El sorgiment de l’arquitectura, però, està associat als 

abrics, les antigues coves o balmes que l’ésser humà utilitzava per protegir-se de les 

inclemències temporals. Prenen com a base aquestes construccions naturals, l’home 

s’endinsà en la construcció de les primeres cabanes elaborades amb fusta. 

Amb el naixement de les grans civilitzacions, així com l’evolució de les grans 

amenaces bèl·liques i el creixement de la fe, les primeres modalitats arquitectòniques 

que sorgiren foren la militar i la religiosa. Les ciutats naixents construïren grans 

muralles i edificis per tal de protegir-se de les guerres entre poblacions. Al mateix 

temps, la humanitat es trobava en un món poblat de figures divines, que endinsaren 

l’arquitectura a la construcció de grans temples i palaus que representaven els llocs 

de culte i d’interconnexió amb les divinitats sagrades. Un exemple clau de 

l’arquitectura religiosa són les grans piràmides d’Egipte, que encara a hores d’ara 

ningú s’explica com varen ser construïdes. 

A partir d’aquest moment, l’arquitectura comença una gran expansió durant tota la 

història. Passant per les construccions d’obra civil dutes a terme durant el període 

medieval, així com pel gran desenvolupament de la bellesa en l’època de la 

renaixença, el món constructiu arriba al període de la revolució industrial, en el qual 

es destaca un augment significatiu del sector, així com la utilització de noves tècniques 

com la prefabricació . Entrats el segle XX la construcció es regeix per uns principis 

estètics basats en l’expressionisme, el cubisme i el futurisme, que donen lloc a 

l’arquitectura moderna, l’últim estil el qual obre el camí cap a la construcció actual. 

Actualment podem trobar mols sistemes arquitectònics que s’allunyen de les bases de 

la construcció plantejades en la prehistòria. Un d’aquests sistemes sens dubte, és la 

construcció modular, un tipus d’arquitectura que basa els seus principis en la qualitat, 

la sostenibilitat, la reducció dels costos i del temps de construcció, així com en la 

innovació.  
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Amb l’elaboració d’aquest treball de recerca, vull descobrir en què consisteix aquest 

tipus de construcció que es troba en expansió actualment i que ha sigut una alternativa 

important a la construcció ordinària en el temps de crisi, ja que el sector constructiu 

foren o són un dels més perjudicats de la crisi financera.  

Per tal de dur a terme aquest procés de recerca, centraré els meus estudis en la 

fàbrica cardonina Compact Habit, una empresa nascuda l’any 2004 que es dedica al 

sector de la construcció modular, mitjançant una tècnica pròpia i única a nivell mundial 

anomenada sistema “eMii”, Edificació Modular Integral Industrialitzada, que permet la 

construcció de mòduls volumètrics de formigó armat totalment acabats i equipats de 

fàbrica.  
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2. OBJECTIUS DEL TREBALL 

Amb l’elaboració d’aquest treball vull conèixer en què consisteix la construcció 

modular, basant els meus estudis en el model plantejat per l’empresa Compact Habit. 

D’altra banda, vull indagar sobre la importància d’aquesta forma constructiva en un 

futur proper, així com comparar aquest model respecte a la construcció tradicional. 

Finalment, em proposo la reproducció a escala d’un mòdul de formigó armat, elaborat 

mitjançant el sistema “eMii”, per tal de comprendre de forma més propera aquest 

model de construcció. Abans, però, d’endinsar-me en aquest món, em faig un seguit 

de preguntes, que espero poder resoldre mitjançant la meva recerca. Les diferents 

preguntes que em sorgeixen són: 

-La construcció modular ha sorgit en els nostres temps, o bé les seves bases es 

regeixen en l’antiguitat?  

-La construcció modular podria ser l’arquitectura del futur? És a dir, en un temps proper 

tots els habitatges podrien ser creats mitjançant aquesta tècnica? 

-Realment la construcció modular és millor en tots els aspectes al model de 

construcció d’obra?  

-Podré construir una maqueta que representi a la perfecció un mòdul desenvolupat pel 

sistema “eMii”?  
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3.METODOLOGIA 

Per tal de dur a terme aquesta recerca, m’he marcat com a àmbit d’estudi l’empresa 

de Cardona Compact Habit. Per tant, elaboraré un treball de camp gràcies a la facilitat 

que tinc d’accedir a l’empresa i observar d’aquesta manera com funciona aquest 

procés des del meu propi punt de vista. D’altra banda, per tal d’analitzar i comparar la 

construcció d’obra respecte a la modular, crearé un projecte d’obra mitjançant el 

sistema de Compact Habit, alternatiu a un que ja està aprovat actualment en  la nostra 

comarca, el qual consisteix en l’elaboració d’un conjunt d’habitatges tutelats per a la 

gent gran. Elaboraré una maqueta on es reproduirà un mòdul exemplar del meu 

projecte, que m’ajudarà a comprendre com funciona aquest sistema.  

Per tal de realitzar aquesta maqueta, hem recorregut a utilitzar la fusta de balsa, 

gràcies a la seva baixa densitat, entre altres característiques, que la fan idònia per 

aquest tipus de projectes.  
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4.MARC TEÒRIC  

La construcció modular, és un àmbit que es troba en expansió en els nostres dies, i a 

mesura que passa el temps, major és el nombre d’empreses que es dediquen a aquest 

sector. No obstant, aquest model constructiu no és un fet recent, sinó que la primera 

casa elaborada amb materials prefabricats data del 1833. Arran d’aquí, actualment 

s’han desenvolupat diferents sistemes que permeten construir habitatges totalment 

prefabricats. Entre aquests sistemes podem destacar aquells més senzills basats en 

la remodelació d’un contenidor marítim per a convertir-lo en un habitatge, o bé aquells 

més sofisticats com és l’utilitzat per l’empresa Compact Habit que permet construir els 

mòduls de formigó armat més grans del planeta.  

Aquest marc teòric, pretén introduir el lector al coneixement de la construcció modular, 

un àmbit encara desconegut en moltes persones, destacant el sistema “eMii”, un 

model de construcció de l’empresa Cardonina Compact Habit.  

 

4.1 Disseny modular 

El disseny modular és el disseny basat en la modulació de diferents elements, amb 

l’objectiu de reduir el costos i el temps de producció, ja que són transportables, 

reutilitzables, desmuntables i a la vegada permeten funcions diferents a l’ús pels quals 

van ser creats.  

Mitjançant el disseny modular es poden fabricar infinitat de productes, des del mobiliari 

d’una llar fins a habitatges i vehicles.  

 

 4.3.1 La construcció modular  

La construcció o arquitectura modular, consisteix en la industrialització de 

l’arquitectura, mitjançant la creació de mòduls fabricats en una planta, que sortiran 

totalment acabats de l’empresa i que un cop transportats al lloc de l’edificació, 

s’apilonaran per constituir un edifici.  
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Aquest nou perfil en el món de l’arquitectura, neix arran de la necessitat de construir 

d’una forma eficient, ràpida i a la vegada contemporània, que millori la qualitat en el 

sector i que permeti fixar un pressupost que no canviï un cop s’ha acabat el projecte.  

Aquesta última característica, és un del grans avantatges que ofereix aquest model 

de construcció. La construcció industrialitzada, permet fixar un pressupost tancat, ja 

que els costos de producció a fàbrica sempre seran el mateixos i no dependran dels 

imprevistos o bé la climatologia, que poden distorsionar el preu en la construcció 

tradicional.  

 

4.2 Història de la construcció modular 

Actualment es tendeix a pensar que l’arquitectura modular és un producte del present, 

que s’ha desenvolupat en els nostres dies com a conseqüència del desenvolupament 

tecnològic i científic que estem experimentant. Aquest pensament no és del tot 

encertat, ja que el primer habitatge realitzat amb components prefabricats i 

documentat de la història data del 1833, i és conegut amb el  nom de “Manning 

portable colonial cottage for immigrants” ( Cabana portàtil per colònies immigrants).   

 

4.2.1 “Manning cottage” 

La prefabricació d’habitatges i altres elements s’inicia als segles XVI i XVII, com a 

conseqüència de la colonització per part de Gran Bretanya dels territoris coneguts 

actualment com l’Índia, 

África, Austràlia, Nova 

Zelanda i els Estats 

Units. Tot tipus de 

components eren  

manufacturats a Gran 

Bretanya i enviats a 

aquests nous territoris  Fotografia 1. Mapa de l’Imperi Britànic el 1922. Font: 
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire 
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per tal que el colonitzadors disposessin dels materials necessaris per a la construcció 

d’habitatges, ja que desconeixen la vegetació i el recursos existents d’aquests nous 

territoris. Amb aquests primers elements prefabricats, com ara parets, finestres, 

sostres o bé portes, es van construir hospitals, cabanes...per totes les colònies 

angleses. 

No fou però, fins al 1833, que sorgí la primera casa totalment prefabricada de la 

història, la “Manning Portable Colonial Cottage”, que va suposar un gran pas en 

l’evolució dels habitatges modulars o 

prefabricats.  Fou desenvolupada pel fuster 

i constructor H.John.Manning com a 

conseqüència de 3 factors essencials: 

-L’emigració del seu fill a Austràlia. 

-El creixement sobtat de la població que 

emigrava a Austràlia. 

-Escassetat de materials de construcció a 

les colònies i disminució de la mà d’obra 

qualificada.  

A partir d’aquestes tres qüestions, Manning 

va impulsar un habitatge totalment 

prefabricat de fusta, constituït per pals de fusta verticals, que s’unien a un terra format 

per una estructura rectangular també de fusta i amb el sostre format per un 

encavallament triangular que constituïa un cobert de dues aigües. L’habitatge 

s’acabava amb el recobriment de les parets i el sostre amb plaques de fusta i altres 

materials. L’habitatge satisfeia totes les necessitats de les noves colònies, ja que era 

fàcil de transportar, prefabricat i ho podia muntar qualsevol persona sense la 

necessitat de mà d’obra qualificada ni cap tipus d’eina específica. Tots el materials 

venien adjunts amb unes instruccions de muntatge que indicaven de forma concreta 

on s’havien de situar les finestres o la porta entre d’altres.  

Tot aquest conjunt de característiques va comportar un gran èxit comercial, que 

desenvolupà una evolució del disseny inicial de la casa d’en Manning cap a noves 

Fotografia 2.  “The Manning Cotage” 1933. Font: 
http://www.mimbrea.com/wp-

content/uploads/2014/06/Manning-Portable-
Colonial-Cottage.jpg 
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mesures i costos. Al segle XIX la casa colonial es va expandir per totes les colònies 

britàniques, suposant el gran referent de la construcció modular i prefabricada dels 

nostres dies.  

 

4.2.2 La casa prefabricada als Estats Units  

Els Estats Units va ser el primer país que adoptà els habitatges prefabricats com a 

residència permanent. Tot i que els habitatges prefabricats en un primer moment eren 

dissenyats per a aquelles famílies que canviaven d’ubicació contínuament, una millora 

en aquest sistema de producció que permeté la construcció de cases més robustes i 

grans, provocà que aquestes foren molt difícils de 

transportar. Com a conseqüència, aquestes cases es 

construïen a fàbrica, però un cop instal·lades en el 

terreny no es movien mai més. 

Aquest desenvolupament en el país emergent, 

destacà entre els anys 1902-1910 amb el llançament 

dels “Sears Catalog Homes”, una catàlegs 

d’habitatges amb el quals les famílies elegien la casa 

que els agradava a un preu predeterminat per tal que 

l’empresa constructora l’enviés totalment acabada al 

seu terreny.  

El pas d’utilitzar les cases prefabricades com a 

residències permanents i per tant extreure el concepte 

mòbil que les caracteritzava, provocà la introducció de nous materials com el formigó 

i l’alumini que posaren en escena un nou model de construcció, la modular. Les cases 

modulars, construïdes peça per peça a fàbrica i acoblades al lloc de construcció de 

forma minuciosa, eren difícilment distingibles de les tradicionals i es diferenciaven de 

les prefabricades en el context de no ser mòbils.   

 

 

Fotografía 3. Sear Catalog Home, 
1910. Font: 

http://www.searsarchives.com/home
s/1921-1926.htm 
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4.2.3 Walter Gropius 

Walter Gropius creador de l’escola Bauhaus d’artesania, art i arquitectura, fou qui 

decidí combinar el disseny amb la construcció modular, impulsat per les bases que 

regien la seva escola.  

Amb l’ajuda d’altres arquitectes, Walter va impulsar un conjunt d’habitatges modulars 

anomenats Master Houses, “casa dels mestres”, que va dissenyar pels docents de 

l’escola Bauhaus. En total va crear un total de 7 habitatges modulars, que destacaven 

pel seu disseny minimalista i ascètic, per tal de combinar l’art i la tecnologia del 

moment en l’arquitectura, principis que regien la seva escola. 

Walter tenia el propòsit de normalitzar i fer estàndards les cases per tal de produir els 

mòduls a gran escala. Aquesta característica converteix l’arquitecte alemany en un 

pioner dels habitatges industrialitzats actuals, tot i que la seva idea no es va arribar a 

produir mai.  

4.2.4 L’arquitectura modular en l’actualitat  

A partir de les bases impulsades per arquitectes de generacions posteriors, 

actualment l’arquitectura modular és sinònim d’innovació i funcionalitat.  

Cada vegada són més les empreses que sorgeixen en aquest nou sector que busca 

en tots el sentits la millora de la construcció tradicional, la qual es troba estancada en 

el passat. 

Arran d’aquí sorgeixen tot tipus de models modulars que intenten solucionar els 

problemes de la construcció dels nostres dies. Entre ells, podem destacar la 

reutilització de contenidors marítims per a l’ús d’habitatges, que soluciona el problema 

ecològic que comporta l’abandonament de tones d’acer al nostre planeta. En aquest 

sentit l’arquitectura modular també a avançat en sostenibilitat, intentant impulsar 

models bioclimàtics i ecològics que intentin frenar la contaminació que estem sofrint 

als nostres temps.  

Actualment l’arquitectura modular està vivint una etapa daurada a Europa, Canadà i 

Estats Units, gràcies a la tendència a l’alça d’aquest tipus d’arquitectura, però 

majoritàriament per l’esclat de la crisi econòmica. 
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4.3 Compact Habit 

Compact Habit és una empresa cardonina filial de Constructora d’Aro S.A, fundada 

l’any 2004 per tal de donar resposta a la innovació en el món de l’arquitectura. Amb 

l’objectiu d’acabar amb les limitacions i desavantatges de l’arquitectura tradicional, va 

sorgir el sistema “eMii” - edificació Modular integral industrialitzada- un mètode que 

permet la construcció de mòduls volumètrics de formigó armat totalment acabats a 

fàbrica, per al seu transport, apilament i connexió posteriors,  per tal de formar edificis 

completament acabats. {1}  

4.3.1 Introducció a l’empresa  

L’empresa va ser fundada l’any 2004 per tal de posar remei a la caiguda i la pèrdua 

de qualitat en el sector de la construcció. Per tal de resoldre aquest problema, el 

senyor Josep Tragant, conjuntament amb el seu fill i l’arquitecte Miguel Morte, es van 

reunir per tal d’idear un sistema que reduís el 

temps, industrialitzés la construcció i millorés la 

qualitat, fet pel qual  sorgir el sistema “eMii”, un 

sistema basat en la producció en cadena dels 

automòbils. Arran d’aquí es tirà endavant el 

projecte i es portà la idea a diferents fires de la 

construcció per veure l’acceptació de la població 

d’aquest nou sistema. El gran interès que va 

comportar, va empènyer el projecte endavant, fins 

al 2007 que es finalitzà la construcció de la fàbrica. Actualment és una empresa molt 

reconeguda en el sector de la construcció, no només per la innovació que suposa el 

seu nou sistema, sinó també per ser l’única a escala mundial que construeix els 

mòduls de formigó armat de majors proporcions del planeta.  

4.3.2 Sistema “eMii” 

El sistema “eMii”, és un mètode desenvolupat exclusivament per l’empresa, que 

permet fabricar mòduls de formigó armat de fins a 75m2 construïts, els quals 

                                                           
1] La major part de la informació del procés de construcció ha sigut extreta de la Font oral de Miguel Morte, 
arquitecte fundador,  i Josep Estany, treballador de l’empresa.  

 Fotografia 4. Vista aèria de la fàbrica, 
2010. Font: Compact Habit 
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constituiran l’edifici, seguint un procés de producció i acoblament dels components, 

instal·lacions i materials en una cadena de muntatge. Aquest procés donarà lloc als 

mòduls d’edificació industrialitzats, completament equipats i acabats a fàbrica, així 

com personalitzats per a cada projecte.  

Aquest sistema innovador i únic en el món de la construcció, permet adaptar la 

construcció modular a cada procés, mitjançant la racionalització i estandardització de 

diferents processos. Per tal de desenvolupar el sistema basat en el sector de 

l’automoció, l’empresa ha hagut de patentar tecnologia pròpia, que permet fer realitat 

el procés constructiu. Aquest sistema es basa en quatre aspectes: 

1.Procés. Mitjançant el sector de l’automoció, Compact Habit ha creat una cadena de 

producció pròpia que permet la creació de mòduls de formigó armat totalment acabats. 

Els treballadors han sigut traslladats a planta, s’han especialitzat en aquesta mà d’obra 

i s’han automatitzat processos. Tots els 

avantatges de producció en el sector 

automobilístic són aprofitats pel sistema 

“eMii”.  

2.Producte. El resultant del procés 

constructiu són mòduls tridimensionals, 

autoportants, que surten precintats de 

fàbrica totalment acabats i amb tot el seu 

equipament ( mobles...) i instal·lacions. 

Aquests seran transportats, apilats i connectats al solar de destí per tal de conformar 

l’edifici.  

3.Tecnologia. Aquest sistema és resultat de la innovació, tant per la maquinària 

especialitzada que ha permès optimitzar el procés constructiu, com pel sistema 

d’unions elàstiques entre els mòduls per tal de formar l’edifici. Aquest sistema ha dotat 

els mòduls d’unes característiques extraordinàries de confort (aïllament acústic, 

eficiència energètica...), així com d’unes altres prestacions de resistència als esforços 

horitzontals, com ara sismes, forts vents etc. A més, el sistema d’unions elàstiques 

permet desmuntar cada mòdul de l’edifici, per tal de ser restituïts o ubicats en un altre 

solar.  

 Fotografia 5. Part volumètrica del mòdul. Font: 
Compact Habit 
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4. Model de negoci. El sistema “eMii” també ha suposat un canvi en el model de negoci 

de l’obra tradicional.  Mitjançant la construcció modular, l’empresa pot  oferir un 

sistema post-venda als seus clients inexistent al mercat de la construcció laboral, que 

facilita la visualització de l’obra acabada, així com fixar un preu al consumidor que no 

variarà durant el procés constructiu. 

  

4.3.3 El procés constructiu 

Aquest apartat pretén donar resposta a com s’obté cada un dels mòduls fabricats en 

l’empresa, des de què es construeix la part estructural,  fins a l’apilament i connexió 

finals dels mòduls per tal de constituir l’edifici. 

Aquest procés únic a nivell mundial es pot dividir en 3 fases fonamentals, 

estructurades amb molta precisió i que tenen en compte tots els factors constructius. 

4.3.3.1 Fabricació.  

Aquesta primera part, elaborada completament a fàbrica, constitueix l’elaboració 

completa del mòdul, el qual surt de fàbrica totalment acabat i equipat. En aquesta fase 

podem distingir entre l’elaboració de l’estructura del mòdul o cos de formigó, el qual 

s’elabora mitjançant una tecnologia pròpia de motlles inexistent al mercat,  i el procés 

en cadena encarregat d’elaborar els acabats interiors i exteriors, com ara les 

instal·lacions, mobiliari, façanes, lampisteria etc. A continuació es detallarà tot el 

procés que es segueix en aquesta fase per tal d’obtenir un mòdul acabat. 

El procés s’inicia amb el muntatge d’armadures per part dels ferrers. Aquests en primer 

lloc col·locaran les armadures en els dos motlles que constitueixen els forjats  de les 

parets, així com procediran al muntatge dels ancoratges també en les parets, que 

permetran  l’elevació del mòdul i la seva col·locació. A continuació, es prepara el 

formigó a la planta integrada a la pròpia empresa. Cal dir que aquest formigó consta 

d’unes característiques especials que permeten que la seva duresa i resistència sigui 

major als tradicionals. D’altra banda també és un formigó auto anivellant, ja que no cal 

ser vibrat per tal que s’expandeixi per totes les parets del mòdul, aconseguint 

d’aquesta manera que s’expandeixi com un fluid líquid que arriba a tots els racons i 

de forma uniforme. Per aconseguir aquestes característiques, el formigó a banda dels 
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productes habituals com són el ciment, l’arena i la grava, també consta d’un material 

anomenat filer, que permet l’auto anivellació. També cal destacar la introducció d’un 

accelerant, que com el seu nom indica permet un assecatge ràpid i continuat.  

Un cop elaborat el formigó, s’omplen els motlles que constitueixen les parets, 

mitjançant una cisterna d’un m ³. A continuació, després del curat del formigó ( 4 hores 

aproximades), es procedeix a l’elevació 

de les parets de forma automatitzada, 

que fins ara, per tal de ser emplenades, 

es trobaven recolzades al terra. 

Aquestes es desemmotllen, i queden 

verticalment recolzades sobre el motlle 

que constitueix el terra. També cal 

destacar l’ajuda d’uns centralitzadors 

superiors i inferiors que permeten la 

col·locació exacta de les parets. Després 

s’emplena la base, ja que les dues parets 

ja col·locades impedeixen el vessament del formigó i a la vegada faciliten  la connexió 

amb el terra mitjançant un conjunt d’armadures que sobresurten de forma horitzontal. 

A continuació, es procedeix a extreure el motlle del sostre, que fins ara es trobava 

apartat. Aquest consta d’un carro i un pont, amb el qual es col·loca a la part superior 

de les parets, deixant un marge per tal que pugui ser emplenat. Tal i com s’ha procedit 

a emplenar el terra, s’efectua l’emplenament del motlle del sostre, el qual s’unirà a les 

parets mitjançant el mateix sistema de la base; un conjunt d’armadures que surten de 

la part superior de les parets de forma horitzontal. Un cop el formigó s’asseca es 

procedeix al desemmotllat del sostre, mitjançant la retirada del motlle amb el seu carro 

i pont integrats.  

Un cop elaborat tot aquest procés, obtenim la part geomètrica del mòdul totalment 

acabada, la qual mitjançant un pont grua que es connecta als ancoratges d’elevació 

elaborats prèviament, es transporta fins a la cadena de muntatge.  

En aquesta imatge podem observar de forma detallada la tecnologia pròpia que 

permet l’elaboració de la part geomètrica del mòdul. Una màquina única a nivell 

Fotografia 6. Emplenament dels motlles. 2015. Font: 
Compact Habit 
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mundial dissenyada exclusivament per a l’empresa que permet l’automatització de 

bona part del procés:  

 

1 Motlle paret lateral dreta 5 Centralitzadors de les parets un 

cop elevades 

2 Motlle paret lateral esquerra 6 Panell de control 

3 Motlle de la base 7 Motlle del sostre retirat 

4 Útil, eina per aixecar els mòduls   

 

Un cop tenim el mòdul a la cadena de muntatge, es procedeix a l’elaboració de tots 

els acabats del mòdul, mitjançant un gran equip de treballadors com ara fusters, 

pintors, fontaners , electricistes etc. En aquesta cadena, es van col·locant tots els 

mòduls resultants del procés anterior que recorren les successives estacions 

d’acoblament mitjançant una plataforma mòbil de 50 tones. En aquesta cadena de 

producció, els mòduls es poden equipar amb façanes, baranes, instal·lacions interiors 

2 1 

3 

4 

5 

6

 

7

 

Fotografia 7. Maquinària i motlles per a l’elaboració dels mòduls. 2015. Font: elaboració pròpia 
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finalitzades, per a una fàcil connexió a l’obra, distribució interior, mobiliari fix, 

electrodomèstics, coberta (segons projecte), etc.  

En la primera fase de la cadena de muntatge, solen actuar els pintors, que 

s’encarreguen de polir el terra per tal de donar un acabat especial al formigó. En 

acabat, els mòduls passen a mans de l’empresa encarregada del pladur, que forma el 

conjunt de divisions interiors depenen de cada obra i 

model. Un cop col·locat el pladur, es procedeix a 

l’elaboració de totes les instal·lacions, com són el 

sanejament, la ventilació, l’electricitat, 

telecomunicacions i climatització. Tot aquest conjunt 

d’instal·lacions es sol connectar a dues caixes generals 

o armaris de registre d’instal·lacions, situats als 

voladissos exteriors del mòdul, de tal forma que un cop 

col·locats els mòduls en el solar d’edificació, només cal 

connectar cada una de les caixes amb les preses 

corresponents, per tal que cada mòdul gaudeixi d’aigua, 

electricitat, calefacció...Això permet en certa manera, també la prefabricació de totes 

les instal·lacions. Una vegada elaborat aquest procés, els mòduls passaran en mans 

dels fusters que s’encarregaran del mobiliari interior, com són armaris, mobles de 

cuina, habitacions, portes etc. També es 

muntaran al mateix temps els mobles del 

bany entre d’altres. Un cop instal·lat tot el 

mobiliari es construiran les dues façanes que 

varien segons el model a construir, així com 

s’instal·len les baranes en els balcons si el 

projecte o descriu. A continuació, els pintors 

aplicaran una capa impermeable de pintura al 

sostre, per tal d’evitar possibles filtracions. D’aquesta forma disposarem d’un mòdul 

acabat que es desplaçarà fins a l’ultima part de la cadena de muntatge situada a 

l’exterior de la fàbrica. Aquí es procedirà a l’embalatge del mòdul amb uns plàstics 

reutilitzables dissenyats per l’empresa, que protegeixen el mòdul de les inclemències 

que pugui sofrir durant el transport. També es procedirà al seu etiquetatge per tal de 

saber quina és la seva posició.  

Fotografia 8. Cadena de muntatge 
buida conjuntament amb la 

plataforma de transport. 2015. Font: 
elaboració pròpia. 

Fotografia 9.  Cadena de producció amb personal 
treballant. 2013. Font: Compact Habit 
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Cal tenir en compte que tot el procés en cadena és molt relatiu, ja que cada projecte 

pot fer variar el procés per tal d’adaptar-se a les condicions assenyalades. En general, 

però, es segueix aquest ritme de treball per tal d’aconseguir tots els acabats del mòdul.  

4.3.3.2. Transport. 

 Un cop embalat el mòdul, un pont grua situat a l’exterior de l’empresa s’encarregarà 

de carregar el mòdul al camió. Els 

camions utilitzats són camions góndoles 

que permeten un transport eficaç dels 

mòduls a llargues distàncies. Cal tenir en 

compte, però, que hi ha unes mesures de 

transport condicionades, que condicionen 

a la vegada la mida dels mòduls. Aquests 

tant sols poden tenir una amplada 

màxima de 5,00m i un altura màxima de 

3,50m sense tenir en compte la 

plataforma de transport del camió. Abans d’efectuar el viatge, s’ha de validar 

l’accessibilitat de la carretera fins al lloc de muntatge, per tal de detectar obstacles en 

el recorregut, corbes pronunciades, ponts i túnels. Tots el camions aniran 

acompanyats d’un cotxe de seguretat, a causa de la velocitat i del perill que comporta 

el transport de gran tonatge. Cal destacar que si el mòdul presenta la seva amplitud 

màxima de 5,00m també es requerirà l’ajuda de la policia, a causa del perill d’envair 

en algunes ocasions el carril contrari.  

4.3.3.3. Apilament i connexió. 

 En aquesta última fase del procés, els mòduls arriben amb camió al solar d’edificació. 

Cal tenir en compte que els treballs en el solar, s’inicien al mateix temps que es 

comença a construir a fàbrica el primer mòdul del projecte, reduint d’aquesta forma el 

temps de producció. En cada solar es construeix prèviament els fonaments, que es 

podran realitzar de dues formes diferents: 

-Fonamentació lineal in situ. La fonamentació s’elabora de la forma tradicional 

mitjançant sabates lineals i riostres perpendiculars. Per poder facilitar la connexió 

entre mòduls i la seva fonamentació, Compact Habit subministra a l’empresa uns 

Fotografia 10. Camió góndola transportant un mòdul 
embalat.2010. Font: Compact Habit 
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inserts que permeten regular de forma correcta tots els eixos del mòdul per tal que es 

col·loquin perfectament en el solar. 

-Fonamentació semi prefabricada. La fonamentació es resol amb una semi-biga de 

formigó amb armadures en espera, de tal forma que a l’obra només cal obrir la rasa, i 

armar únicament les riostres d’unió i formigonar.  

A banda dels fonaments els nuclis d’accés a l’edifici, com ara l’escala i els ascensors, 

seran preferiblement exteriors i es construiran també prèviament al muntatge dels 

mòduls.  

Per tant, una vegada arriben els mòduls, el solar estarà completament acabat amb els 

fonaments i les instal·lacions exteriors i 

d’accés ja preparades. D’aquesta forma els 

mòduls s’apilaran amb l’ajuda d’una grua de 

gran tonatge que disposarà d’operaris 

especialitzats. Aquest procés consisteix en 

descarregar el mòdul del camió mitjançant 

la grua, que col·locarà aquest al seu lloc 

exacte amb molta precisió gràcies als 

elements de posicionament comentats posteriorment en els fonaments. 

Finalment, un cop apilats, es procedirà a la seva connexió, mitjançant un sistema únic 

d’unions elàstiques. Cada mòdul es connectarà per dos punts principals, en primer lloc 

mitjançant una unió que uneixi els mòduls de 

forma vertical, és a dir l’un a sobre de l’altre. 

Aquesta unió consisteix en un cilindre 

metàl·lic que s’acobla a la teula del mòdul 

inferior i es connecta al terra del mòdul 

col·locat al seu damunt, mitjançant uns 

forats construïts prèviament a fàbrica. L’altre 

punt de connexió, permet connectar els 

mòduls adjacents, mitjançant un sistema 

elàstic, que permet un lleuger moviment, 

però a la vegada connecta els mòduls amb gran precisió. Un cop instal·lades totes les 

Fotografia 11. Grua apilant els mòduls al solar 
d'edificació. També es pot observar l’ascensor i 

l'escala prefabricats. 2010. Font: Compact Habit 

Fotografia 11. Exemple sistema d'unió elàstic 
horitzontal. 2015. Font: elaboració pròpia 
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unions, es procedirà a la connexió de les instal·lacions comunes de l’edifici, com ara 

muntants d’aigua, baixants, sistemes d’evacuació de fums, conduccions elèctriques i 

de gas, etc. Les connexions es faran a través dels armaris de registres instal·lats 

prèviament en cada mòdul, de tal forma que no serà necessari en cap moment entrar  

o accedir a l’interior del mòdul. Una vegada realitzat aquest procés, l’edifici estarà 

completament acabat i a punt per entrar a viure de forma immediata.  

Fent referència al procés d’apilament i connexió, s’ha de tenir en compte l’altura 

màxima dels edificis mitjançant el sistema de compact hàbit. En general el sistema 

d’unions elàstiques permet una altura màxima de 7 plantes en zones d’activitat sísmica 

favorable. D’altra banda, però, Compact Habit ha dissenyat un conjunt de solucions 

estructurals que permeten l’augment de plantes, basat en la construcció d’un nucli 

rígid que permeti el recolzament dels mòduls.  

4.3.3.4 Personal i producció.  

Per tal de dur a terme tot el procés explicat de forma detallada anteriorment, l’empresa 

requereix de treballadors propis i d’altres indústries externes a l’empresa. 

Actualment Compact Habit té la capacitat d’extreure 2 mòduls acabats totalment al 

dia. Això significa que cada dia surten dos cossos de formigó acabats i que la cadena 

de producció es mou a un ritme de 2 mòduls / 24 hores. L’empresa disposa de 10 

treballadors propis encarregats de la planta de formigó i de la construcció de la part 

volumètrica del mòdul de formigó armat. Aquests 10 treballadors s’organitzen en dos 

torns. El primer comença a les 6:00 del matí fins a les 14:00 hores i el segon de les 

18:00 de la tarda fins a les 02:00 de la matinada.  Cada torn a l’iniciar la seva jornada 

laboral, es troba amb un mòdul totalment acabat que ha deixat el torn anterior per al 

seu curat. Aleshores procedeixen a la seva retirada mitjançant el pont grua, i el 

col·loquen a la cadena de producció que en aquell moment de forma simultània traurà 

un mòdul ja equipat per ser transportat ( sent el cas que no siguin dels primers). El 

torn anterior, però, també havia procedit a l’emplenament de les parets, de tal forma 

que el torn que arriba de nou, ja disposa de les dures parets assecades. Aleshores 

tant sols es necessari aixecar les dues parets, desemmotllar-les, recolzar de nou al 

terra el motlle i emplenar-lo altra vegada per tal que el següent torn disposi de les dues 

parets ja curades. D’aquesta forma el torn que entri a treballar, sempre disposarà d’un 
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mòdul assecat per tal de ser retirat, i de dues parets complementàries també 

assecades per a l’elaboració d’un nou mòdul.  

A banda del personal directe de l’empresa, aquesta contracta indústries indirectes que 

participen en el procés en cadena entre d’altres. Normalment es contracten pintors, 

fusters, electricistes, ferralles, camioners, etc. També cal destacar un equip de 

muntadors que realitzarà els treballs d’unió de mòduls al solar d’edificació així com 

altres acabats que s’hagin d’efectuar al lloc de l’obra.  

 

4.3.4 Geometria del mòdul i optimització  

Com he explicat anteriorment, les condicions de transport són un factor limitant a les 

mesures màximes que poden tenir els mòduls. Aquest factor, juntament amb la mida 

dels motlles de la màquina de fabricació, així com tenint en compte factors de 

resistència i seguretat, els mòduls de Compact Habit presenten unes limitacions 

envers a les mesures màximes i mínimes que poden adoptar. En la taula següent 

podem veure de forma específica les mesures adients de construcció.  

Mides en metres Llarg Ample Alt 

Màxim 15,00 5,00 3,50 

Mínim  5,00 3,10 3,04 

Tots el mòduls presenten una forma volumètrica de prisma rectangular, en el quals es 

poden afegir dos voladissos o balcons. També cal tenir en compte la forma que 

presenten les parets, estructurades en un conjunt de nervadures recobertes d’acer i 

formigó. Cada nervadura és col·loca en un màxim variable de 90 cm i presenten un 

gruix aproximat de 20 cm, exceptuant les nervadures dels extrems laterals, així com 

les horitzontals que presenten doble gruix.  

Un altre factor a tenir en compte es l’optimització dels mòduls. Envers a algunes 

solucions constructives, existeix la possibilitat de deixar obertures en les parets del 

mòdul així com en el sostre i el terra, per a l’obertura d’escales o la creació d’espais  

més oberts.  
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Per tal d’aconseguir aquesta optimització, les parets del mòdul només presenten pilars 

en els 4 extrems de les parets, que normalment solen ser dues nervadures. D’aquesta 

manera si unim un conjunt de mòduls optimitzats, podem aconseguir la creació d’un 

espai obert de grans dimensions. D’altra banda també es poden deixar obertures en 

el sostre i el terra dels mòduls per a la creació d’ascensors o escales, tot i que es més 

convenient que els elements d’accés siguin prefabricats al solar d’edificació.  

 

4.3.5 Aplicacions del sistema 

La construcció modular és un tipus d’arquitectura que no pot resoldre tots els 

problemes constructius de l’actualitat, és a dir no es pot aplicar en tot tipus de 

solucions constructives. Un exemple clau és l’elaboració de zones on es necessita 

l’obertura d’espais molt grans, com ara zones esportives o supermercats. Tot i que es 

cert que els mòduls es poden optimitzar tal i com he explicat anteriorment, no podem 

aconseguir una zona totalment oberta ja que cada mòdul presentarà un mínim de 4 

pilars o nervadures. A banda d’aquests casos específics el sistema és molt flexible i 

aplicable a la construcció de qualsevol edifici de 8 plantes.  En la taula següent podem 

observar de forma detallada les aplicacions més adients per al sistema eMii, seguit 

d’un exemple constructiu en cada segment.  

Aplicació Exemple d’obra realitzada 

Segment residencial: habitatges 

plurifamiliars, residències d’estudiants. 

 

-Residència d’estudiants al campus de Sant 

Cugat, Desembre 2009. 

.Construcció de 57 habitatges  de 40 m2 

útils, organitzats en un nucli de serveis ( 

bany i cuina), deixant la resta com a espai 

diàfan. 

.Edifici de 2 plantes, format per mòduls amb 

un únic voladís que actua com a passadís 

d’entrada a cada habitatge.  
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Segment salut: residències sociosanitàries, 

hospitals. 

 

-Consultoris externs a l’hospital Josep 

Trueta de Girona, Setembre 2010 

.Construcció de 89 consultoris mèdics en 

un edifici de 2 plantes. Els mòduls resolen 

tant la part dels consultoris com els 

corredors d’accés ( formats per dos 

voladissos units entre sí). 

Segment turístic: hotels, càmpings, ressorts 

  

-Habitatges turístics al càmping ressort 

Cambrils Park, Març 2011. 

.Construcció de 170 habitatges turístics 

independents, mitjançant l’agregació de dos 

mòduls entre si, que formen la zona 

temàtica la mediterrània.  

Segment educació: escoles bressol, centres 

d’Educació Infantil i Primària, Instituts.. 

-Actualment encara no s’ha realitzat cap 

projecte dut a terme completament amb el 

sistema “eMii”. . 

Segment oficines: oficines corporatives, per 

explotació i altres 

 

 

-Edifici d’oficines a Emenbrüke, Suïssa, 

Juliol de 2014 

.Edifici d’oficines corporatives per a una nau 

industrial ja existent. Edifici format per 

planta baixa amb sales de reunions, 

recepció i office pels treballadors, i dues 

plantes més amb zona diàfana on s’ubiquen 

les taules de treball.   
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4.3.6 Dades tècniques 

En aquest apartat analitzaré les principals característiques que presenta el formigó 

desenvolupat exclusivament per Compact Habit, així com les característiques 

tèrmiques.  

4.3.6.1 Característiques del formigó 

És un formigó autocompactable, que té la propietat d’assolir un gran enduriment, 

aproximadament una resistència al trencament de 20 MPa, entre les 4 i 5 hores. Cal 

tenir en compte, però, que el formigó és un material que té una alta resistència a la 

compressió, però que a la vegada no és un material adient per superar els esforços 

de tracció, motiu pel qual s’afegeixen les armadures d’acer que componen el formigó 

armat, aconseguint d’aquesta manera grans resistències entre tots dos esforços.  

Per tal d’estudiar les seves característiques, en cada mòdul que es produeix a fàbrica, 

s’omplen dues provetes de forma cúbica per cada una de les seves parts, és a dir 

s’omplen dues provetes de formigó per cada una de les parets, dues provetes per al 

sostre i dues més per al terra, tenint un total de 8 provetes per cada mòdul. Aquestes 

provetes s’utilitzaran per a dur a terme l’assaig de compressió realitzat mitjançant una 

màquina especifica a les mateixes instal·lacions. L’assaig de compressió, simula els 

esforços que reben el mòduls  un cop connectats i apilats a l’obra, entre els quals 

podem destacar esforços de flexió, torsió i cisallament, que comporten l’aparició de 

tensions tant de tracció com de compressió. 

L’assaig, però, en aquest cas té dues aplicacions molt importants. En primer lloc, 

s’utilitza per determinar si passades les 4 hores el formigó s’ha assecat i es pot 

procedir al seu desemmotllament. Per tal de determinar-ho es sotmet una de les 

provetes de cada part a l’esforç de compressió mitjançant dues peces en forma circular 

que comprimeixen la proveta fins que es trenca. En aquest assaig les provetes han 

d’assolir una resistència de 20 MPa, que indica que el formigó ja es pot desemmotllar. 

Passat 28 dies, es realitzarà de nou el procés anterior per cada una de les 4 provetes 

restants, per determinar que el formigó ha assolit la seva resistència màxima, en 

aquest cas el resultat hauria de ser d’uns 50 MPa.  
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4.3.6.2 Característiques tèrmiques 

Un avantatge important que presenten els mòduls de Compact Habit, és sens dubte 

la seva eficiència energètica. El formigó és un material que presenta una conductivitat 

tèrmica baixa i al unir dos mòduls de forma adjacent entre sí, es forma una cavitat 

d’aire entre nervadures, format un aïllament molt efectiu gràcies també, a la poca 

conductivitat tèrmica que presenta. A continuació realitzaré un exercici de càlcul per 

tal d’analitzar les pèrdues de calor que presenten els mòduls a l’hivern amb una 

temperatura exteriors de 5ºC.  

Per tal de realitzar aquest exercici cal tenir en compte diferents valors, com són la 

temperatura exterior i la temperatura interior que volem mantenir  en els mòduls, àrea 

i gruixos de les parets, la conductivitat tèrmica de diferents materials i les parets que 

donen a l’exterior, ja que només s’aplicaran pèrdues en aquest cas. Realitzaré el càlcul 

per a dues situacions diferents que es pot trobar el mòdul constituint l’edifici, ja que 

aquest pot tenir tant sols dues parets que donin a l’exterior ( les dues façanes frontals), 

o bé 3 en el cas que aquell mòdul es situí en un dels dos extrems de l’edifici.  

En aquest  primer cas el mòdul és adjacent a dos més per cada una de les seves 

parets laterals, de tal forma que només estaran exposades a l’exterior les dues 

façanes frontals, en les quals tenim situades les vies d’accés i les finestres. Per tal 

d’estudiar la quantitat de calor perduda, disposem d’una fórmula matemàtica que ens 

relaciona la conductivitat tèrmica del material a través del qual es pot perdre la calor, 

amb la seva superfície, gruix i la variació de temperatura.  

𝑄 = 𝜆 ·
𝐴 · 𝑡 · ∆𝑇

𝐿
 

𝜆 :conductivitat tèrmica 

façanes ( W / m·K) 

-Paret Façana composta per diferents materials com 

llana de roca, planxa galvanitzada, cambra d’aire, etc: 

0,64 W/ m·K 

-Paret de formigó amb aïllaments: 0,53 W/ m·K 

-Marc finestres de fusta:0,163 W/m·K 

-Vidre portes i finestres:0,78 W/m·K 
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A: Superfície de les dues 

zones a diferent 

temperatura ( m2) 

 

 

  

Àrea façanes davanteres i posteriors:  

1. Àrea façana excloent portes i finestres): 5m·3m= 

15 m2 – (2,50m·2,25m)= 9.375 m2 

2. Àrea marc de fusta de 15cm d’amplària i gruix de 

7cm: (2,50·2,25)-[(2,50-2·0,15)·(2,25·2-015)]= 

1.335 m2 

3. Àrea vidre: (2,50·2,25)-1.335 m2= 4,29 m2 

4. Àrea paret de formigó: 10·3= 30m2 

∆𝑇:  diferència de 

temperatura  (ºC) 

Temperatura exterior 5ºC= 5+273,15= 278,15K 

Temperatura interior: 22 ºC= 22+273,15= 295.15 K 

L: gruix del materials (m) 1. Façana: 0,1903 m 

2. Marc de fusta: 0.07 m 

3. Vidre: 0.003 m 

4. Paret de formigó: 0,26 m 

 

Un cop recollides totes les dades en la taula anterior, tant sol fa falta aplicar la fórmula 

per cada un dels casos corresponents. 

En el primer cas calcularem les pèrdues totals de calor per a la façana davantera i 

posterior d’un mòdul, que en aquest cas són iguals, mentre que en el segon caldrà 

sumar a les pèrdues de calor de les dues façanes davanteres la paret lateral de 

formigó. Cal realitzar les pèrdues de calor per a cadascun del materials per tal de 

sumar posteriorment el conjunt. 

Pèrdues de calor per a la façana:  

Pt1= 𝜆 ·
𝐴 ·∆𝑇

𝐿
 = 0,64 ·

9.375·( 295,15−278,15)

0,1903
= 535,99 W 
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Pèrdues de calor per al marc de fusta: 

Pt2= 𝜆 ·
𝐴 ·∆𝑇

𝐿
 = 0,163 ·

1,335·( 295,15−278,15)

0,07
= 49,74W 

Pèrdues de calor per al vidre: 

Pt3= 𝜆 ·
𝐴 ·∆𝑇

𝐿
 = 0,78 ·

4,29·( 295,15−278,15)

0,003
= 18961,8W 

Pèrdues de calor per a la paret de formigó:  

Pt4= 𝜆 ·
𝐴 ·∆𝑇

𝐿
 = 0,53 ·

30·( 295,15−278,15)

0,26
= 978,46W 

 

Un cop calculades les pèrdues de calor per cadascun dels material procedim a sumar 

les pèrdues totals tenint en compte les parets en contacte amb l’exterior, depenen de 

la situació en que es trobi el mòdul. 

En el primer cas tal i com he esmentat anteriorment, el mòdul està unit a dos més per 

les bandes de tal forma que les dues parets que estan en contacte amb l’exterior són 

les façanes davanteres. Les pèrdues totals d’energia en aquest cas seran:  

Pt: 535,99+49,74+18961,8= 19 547,53( pèrdua en una de les façanes, de tal forma 

que cal multiplicar per 2) ·2= 39 095,06W= 39,1 KW 

En el cas que el mòdul sigui l’últim de la fila, també estarà en contacte amb l’exterior 

una paret lateral. Aleshores la pèrdua total d’energia serà la suma de la pèrdua en les 

façanes davanteres més la lateral: 

Pt= 39 095,06 + 978,46= 40 073,52W= 40,07 KW 
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5.MARC PRÀCTIC 

L’arquitectura modular és un tipus de construcció que es caracteritza per tenir una 

sèrie d’avantatges respecte a l’obra tradicional. En aquest apartat faré una anàlisi 

detallada de tots dos sistemes per tal d’extreure conclusions sobre els avantatges i 

inconvenients que presenta cada model constructiu. Per realitzar aquesta comparació, 

he decidit imitar un projecte constructiu que estigui en desenvolupament a Solsona 

mitjançant l’obra tradicional, creant el meu amb el sistema “eMii”. D’aquesta forma puc 

realitzar una comparació directa amb un model existent. D’altra banda per entendre 

més acuradament la geometria dels mòduls, la seva disposició entre d’altres, he 

realitzat una maqueta d’un mòdul, que representarà un model exemplar del meu propi 

projecte. En aquest apartat també es detalla tot el procés seguit per aconseguir la 

construcció d’un mòdul totalment acabat a escala 1/25. 

 

5.1 Comparació obra tradicional VS  Compact Habit 

Per tal de dur a terme la comparació entre els dos sistemes tal i com he explicat 

anteriorment m’he fixat una obra en construcció a Solsona per tal d’imitar-la mitjançant 

el sistema “eMii”. L’obra escollida han sigut els habitatges per a la gent gran, un 

projecte desenvolupat per l’arquitecte Ramon Padullés que actualment es troba en 

construcció.[ 2]  

 

5.1.1 Habitatges tutelats per a gent gran a Solsona 

En primer lloc hem d’entendre com a Habitatges tutelats uns equipaments socials per 

a la gent gran que disposa d’autonomia personal però té problemes greus a l’hora de 

tenir un habitatge. Per tant cal diferenciar-los d’una residència, on els avis no disposen 

d’autonomia personal i estan supervisats les 24 hores. En els habitatges tutelats 

també s’ofereix la possibilitat de teleassistència, supervisió i recolzament emocional. 

Per tant tenen la finalitat d’aportar allotjament a les persones majors que no disposin 

                                                           
2]. Informació extreta de l’entrevista personal amb l’arquitecte Ramon Padullés.  
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d’aquest estat de benestar així com supervisar-les per a qualsevol problema de salut 

entre d’altres coses que puguin tenir. 

Tenint en compte aquesta informació l’any 2012 l’Ajuntament de Solsona, la 

Generalitat i la fundació privada de l’Hospital Pere Màrtir Colomés van signar el 

conveni per a la construcció d’una vintena d’habitatges tutelats per a la gent gran. Per 

tal de dur a terme el projecte es va crear un concurs d’idees entre arquitectes de la 

comarca, fins que a finals del mateix any es va signar com a guanyador l’arquitecte 

Ramon Padullés per al seu projecte EFFICIENTAM. 

Després de dos anys des de que s’escollí el projecte guanyador, el desembre de 2014 

es va signar el pla d’execució i l’adjudicació de l’obra a la constructora de Solsona, 

quan s’iniciaren les obres que es troben actualment en transcurs.  

5.1.1.1 Dades sobre el projecte 

El projecte inicial consta d’un total de 20 allotjaments, que estan distribuïts en 3 fases 

diferents de construcció. La primera fase, iniciada al mes de desembre del 2014 i amb 

un termini de 18 mesos, preveu la construcció de l’estructura de l’edifici, conjuntament 

amb els espais comuns, les connexions com són l’accés al recinte, l’escala i l’ascensor 

així com 8 habitatges ja acabats. A Continuació es procedirà a la segona fase de 

producció on es construiran un total de 6 allotjaments més. Finalment a la tercera fase 

es construiran els últims 6 allotjaments, finalitzant l’obra amb un total de 20 habitatges. 

El termini de caducitat previst per a l’elaboració de tota l’obra acabada és de 3 anys 

segons la previsió de la legislació urbanística catalana. 

Actualment les obres estan elaborant l’estructura de l’edifici formada per formigó armat 

i ja s’han finalitzat els treballs de fonamentació. Cal dir que envers la mala qualitat del 

subsòl, es va procedir a l’elaboració d’uns fonaments profunds formats per micropilots 

de formigó armat de 8,9 metres de fondària. Pel què fa a l’estructura de les diferents 

plantes, estan formades per façanes planes de maó foradat amb els corresponents 

aïllaments i un sostre de cantell també de formigó armat. Cal diferenciar entre les 

façanes de sol i les façanes interiors. Les façanes de sol situades a est i ponent són 

façanes ventilades, formades per tancaments dobles i aïllaments acústics i tèrmics. 

Cal dir que una façana ventilada és un sistema constructiu que permet el fixament d’un 

revestiment que es troba separat de l’estructura i dels aïllaments de l’edifici, permetent 
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que per aquesta separació circuli un corrent d’aire natural. Aquest sistema crea 

múltiples avantatges, com és un augment molt significant de l’eficiència energètica.  

D’altra banda la façana situada al nord, com que no està exposada al sol, és 

construïda mitjançant el sistema tradicional, format per estructura de maons 

conjuntament amb aïllaments i revestiments i una última capa on es posa l’enrajolat o 

altres sistemes estètics.  

Finalment  pel que fa a l’estructura, la coberta és plana amb grava i no es transitable, 

només per als serveis tècnics a l’hora de fer reparacions.  

Si incidim a la 

distribució de l’edifici 

cal destacar que està 

format per una planta 

semisoterrani ubicada 

al jardí actual de la 

residència de l’Hospital 

Pere Màrtir Colomés, 

on és troba un espai 

comú, conjuntament amb uns serveis també comuns per tal de ser utilitzats en aquest 

espai, així com una sala d’instal·lacions on es situa la caldera entre d’altres i un accés 

format per una passarel·la que comunica amb la residencia.  A continuació es troba la 

planta baixa situada al carrer Mn. Serra Vilaró, on es situa la principal entrada d’accés 

a l’edifici, i un total de 6 allotjaments. A continuació es situen dues plantes més amb 7 

allotjaments cadascuna.  

Pel que fa als habitatges cal destacar que hi ha 4 models diferents dissenyats per un 

o dos residents. El model més petit de 33,75 m2 consta de 4 espais diferents, on s’hi 

troba una cuina, un lavabo, un sala d’estar menjador i un dormitori. El segon model de 

42,95 m2 consta d’un espai més que l’anterior destinat a traster. El tercer model de 

39,95 m2 consta de dues habitacions amb cuina, bany i menjador compartits. 

Finalment el model de major superfície 48,45 m2,  també consta de dues habitacions 

de major proporcions que l’anterior així com bany, cuina i sala d’estar menjador. Cal 

destacar que tots els habitatges consten d’una terrassa-balcó amb vistes al carrer Mn. 

Serra Vilaró.  

Fotografia 12. Simulació de l'edifici un cop acabat. 2014. Font: 
http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/13849/comenca/construccio

/dels/pisos/tutelats/fundacio/privada/hospital/pere/martir 
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Per acabar destacar que el pressupost total de l’obra esta signat en 1.820.155,13€, 

aproximadament 1000€ el m2 construït.   

 

5.1.2 Imitació obra mitjançant sistema “eMii” 

A partir de la informació redactada anteriorment, he creat amb l’ajuda de l’empresa 

Compact Habit el meu propi projecte d’habitatges tutelats per a la gent gran prenent 

com a referent el sistema “eMii” i l’arquitectura modular. D’aquesta forma, tenint dos 

projectes destinats a una mateixa causa però amb models arquitectònics diferents, 

podré elaborar una comparació més directa i acurada.  

El projecte desenvolupat consta d’un total de 31 mòduls, 21 dels quals estaran 

destinats a habitatges, 5 mòduls optimitzats ( amb obertures a les parets laterals per 

a la creació d’espais oberts) per a la creació d’una zona comuna, un mòdul destinat a 

banys públics ubicats a la zona comuna, un altre on es situaran les instal·lacions 

generals de l’edifici i la resta, 4 mòduls, destinats a la creació de l’entrada i els 

accessos als habitatges de cada planta.  

L’edifici es trobarà distribuït entorn a 8 mòduls per planta. La primera planta 

semisoterrani, ubicada al jardí de la residència, estarà constituïda pels 5 mòduls 

optimitzats per a la creació d’una sala d’estar, conjuntament amb un altre mòdul situat 

al fons de la sala/espai comú format per un bany públic, un altre mòdul a l’extrem 

oposat on s’ubicarà l’ascensor i l’escala i finalment un mòdul destinat a les 

instal·lacions generals de l’edifici, com ara la caldera entre d’altres.  

Pel que fa a la primera planta, estarà formada per 7 mòduls d’ús residencials, 

conjuntament amb un altre mòdul d’accés que contindrà l’ascensor l’escala, i en 

aquest cas una entrada principal a l’edifici, des del carrer Mn. Serra Vilaró. Les dues 

plantes següents contindran la mateixa distribució formada per 7 mòduls de caràcter 

residencial i un d’accés situat damunt dels anteriors. 

Tots els mòduls compartiran la mateixa geometria. Aquests tindran unes mesures de 

10 metres de llargada per 5 d’ample i 3 d’altura, conjuntament amb dos voladissos o 

balcons d’1,65 metres de llargada cadascun. Aquests voladissos constituiran, per part 

posterior el passadís exterior d’entrada a cadascun dels mòduls, i per la part frontal 

els balcons amb vista al carrer Mn. Serra Vilaró. Caldrà exceptuar la geometria dels 
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mòduls de la planta semisoterrada així com els d’accés que contenen l’ascensor i 

l’escala , els qual només estaran formats per un voladís, que serà el d’entrada a 

l’edifici, amb vistes al pati de la residència. 

Cada mòdul d’ús habitatge estarà distribuït en 3 espais, amb un total d’uns 50 metres 

quadrats construïts cadascun. L’espai més gran d’uns 28 metres quadrats, estarà 

format per un menjador/sala d’estar. A continuació hi haurà una habitació de matrimoni 

de 14 metres quadrats i finalment un bany de 8 metres quadrats.  

En total estem parlant d’una obra de 1600 metres quadrats construïts, ubicada en torn 

a 3 plantes d’habitatges i una planta semisoterrada d’espai comú. 

 

5.1.3 Anàlisi i comparació de cada sistema 

A través de l’elaboració dels dos projectes anteriors, en aquest apartat es detalla els 

avantatges i inconvenients que presenta cada un dels sistemes de forma 

generalitzada, finalitzant amb una comparació directa amb el meu projecte.  

 

5.1.3.1 Avantatges i inconvenients  

En les dues taules següents podem observar quins son els avantatges i inconvenients 

que presenta la construcció modular i la convencional.  
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Compact Habit  

 

 

Avantatges 

 

Inconvenients 

Estalvi d’energia en la producció dels mòduls Els edificis poden arribar a tenir una altura 

màxima de 7 plantes. 

Aïllaments acústics i tèrmics d’alta qualitat, 

gràcies a la cambra d’aire entre nervadures 

El trasllat dels mòduls de fàbrica al solar de 

l’edificació, fan augmentar el preu com més 

lluny sigui el destí. 

S’eviten les desviacions del cost, ja que es fixa 

un preu fixat que no varia. 

Els mòduls presenten una geometria màxima i 

mínima, a partir de la qual s’han d’adaptar tots 

els edificis. 

Reducció de l’accidentalitat laboral; els mòduls 

es construeixen a fàbrica amb les seguretats 

que això comporta. 

Impossibilitat de construcció de totes les 

projeccions constructives amb el sistema de 

Compact Habit. 

Millora de les condicions laborals, al treballar en 

un recinte tancat. 

El comerciant que adquireix el producte de 

Compact Habit, s’ha d’adaptar al model de 

construcció de l’empresa, el qual regeix d’unes 

característiques que no es poden modificar 

Controls de qualitat més elaborats, al fer un 

seguiment de cadascun dels mòduls que 

constitueixen l’edifici. 

Al construir un projecte no es pot modificar la 

mida dels mòduls, sinó que tots han de 

compartir les mateixes característiques               

( producció en cadena)  

Fàcil desconstrucció de l’edifici, tan sols fa falta 

l’ajuda d’una grua. Fet que comporta que es 

pugui reubicar un edifici o bé que sigui traslladat 

a fàbrica per reparació.  

La producció d’un edifici de pocs mòduls resulta 

molt cara, ja que el preu disminueix com més 

gran és la producció.  

Reducció extrema del temps de producció. El preu del metre cúbic de formigó armat de 

Compact Habit resulta molt més car que 

l’habitual, tot i que millora la residència 

considerablement.  

Al tractar-se d’un producte industrial, possibilitat 

de recanvi de peces, així com la garantia del 

producte.  

El transport limita molt el mercat internacional.  
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Construcció tradicional  

 

 

Avantatges 

 

Inconvenients 

Permet la construcció de tot tipus d’edificis i 

instal·lacions. 

Lentitud en el procés de producció. 

Flexibilitat al construir diferents habitatges; no 

tots han de presentar el mateix disseny.  

Els terminis d’obra són orientatius. Van lligats a 

factors com ara la climatologia entre d’altres. 

No presenta restriccions d’altura.  No es fixa un preu, sinó un pressupost que és 

orientatiu, el qual pot pujar o disminuir segons 

diferents factors.  

Construcció més personalitzada i al gust del 

client.  

El treballadors s’han de traslladar a l’obra, 

treballant a cel obert.  

La construcció de petites obres, com ara xalets 

personalitzats, cases a mesura....Resulta més 

eficient i econòmica.  

Gran amplitud de riscos laborals a l’obra.  

 Fabricació de les peces sobre el terreny.  

 En cas d’incendi o danys estructurals, cal 

revisar tot l’edifici. 

 Demolicions complicades. Utilització de 

materials explosius que provoquen runa i pols.  

 

 

5.1.3.2 Comparació  

Utilitzant les taules anteriors on es detalla els principals avantatges i inconvenients 

generalitzats que presenten tots dos sistemes, en aquest apartat compararé de forma 

directa quins són els avantatges de construir els edificis tutelats amb el sistema 

tradicional i els inconvenients que presenta davant el meu projecte desenvolupat amb 

el sistema “eMii”.  

Un dels primers grans avantatges que el sistema de Compact Habit presenta, és la 

gran reducció del temps de producció. La creació dels 31 mòduls necessaris per a la 

construcció de l’edifici es podria finalitzar amb tant sols 5 mesos, mentre que l’obra 

actual en procés de construcció té un  termini de més de dos anys. Per tal de comparar 

més exhaustivament el principal avantatge de la construcció modular i del meu 
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projecte, he elaborat aquesta taula on podem veure el temps de cada procés en tots 

dos sistemes, considerant sempre la màxima rapidesa possible en tots dos.  

 

Temps en 

mesos 

Compact Habit Sistema tradicional Temps en 

mesos 

0 Inici dels mòduls a fabrica 

Preparació del terreny al solar 

Preparació dels elements 

prefabricats 

Preparació del terreny al solar 

0 

0,5 Excavació i moviments de terres Excavació i moviment de terres 0,5 

1 Fonamentació profunda Fonamentació 2,75 

1,75 Fonamentació superficial Estructura de formigó  4 

1,85 Apilament dels 31 mòduls 

totalment acabats 

Soleres de formigó 4,25 

1,95 Connexió entre mòduls Tancaments exteriors 5,5 

3 Muntatge d’instal·lacions i 

connexions 

Tancaments interiors 7 

4 Muntatge de la coberta i les 

instal·lacions comunitàries 

Instal·lacions interiors 9 

5 Acabaments finals i enjardinat Muntatge de paviments i 

revestiments  

10 

  Instal·lacions comunitàries, 

moblatge, enjardinaments... 

12 

  Entrega de l’edifici 13 

 

 

Tal i com podem observar estem parlant d’una reducció de temps superior a la meitat, 

ja que l’obra mitjançant el sistema “eMii” amb només 5 mesos estaria completament 

acabada.  

Un altre avantatge que presenta la construcció dels edificis tutelats amb el sistema 

“eMii”, és la millora de les eficiències energètiques de producció així com una 

considerable disminució dels riscos laborals, al produir els mòduls a fàbrica. D’altra 

banda en cas d’incendi en un dels habitatges, només caldria reparar el mòdul afectat, 

deixant la resta del edifici operativa.  
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No obstant, però, el sistema tradicional també té alguns punts a favor per a la 

construcció dels edificis tutelats, ja que permet elaborar habitatges de diferents 

distribucions i mesures, per a un dos o més avis, fet que no es podria aconseguir amb 

els sistema “eMii” ja que tots els mòduls requereixen que siguin iguals.  

Tot i així, en cas de reparacions i substitucions d’algunes instal·lacions la construcció 

modular guanya, ja que permet arribar més fàcilment a cadascuna de les instal·lacions 

i elaborar una reparació més ràpida. 

En quant als costos estem parlant de preus molt similars en tots dos sistemes. Si bé 

es cert que la construcció modular resulta més econòmica, sempre i quan però la 

producció sigui més elevada. Al parlar de 31 mòduls, ens trobem en un punt intermedi 

on el preu no varia. Cal tenir en compte, però, que si parléssim d’una obra menor el 

preu amb el sistema “eMii” augmentaria, ja que com menor es la producció major és 

el cost de producció. 

Tot i així, els sistema modular presenta l’avantatge de tenir un preu fix, el qual no 

presentarà variacions durant la construcció. 

D’altra banda pel que fa al transport, tampoc resulta un inconvenient en aquest cas 

que provoqués un augment significatiu del preu, gràcies a la proximitat entre Solsona 

i Cardona.  

En conclusió cadascun dels sistemes presenta avantatges i desavantatges, que 

depenen del que ens interessi més seran més importants o menys. En el cas que és 

prioritzés la rapidesa, facilitat de reparació i una bona qualitat a un baix preu, la 

construcció modular guanya en aquests sentits. D’altra banda però, si el temps no 

resulta un problema i prioritzés la construcció d’una obra flexible amb diferents espais 

i habitatges de diferents mesures i distribucions, el sistema tradicional és la millor 

opció. 

En el cas dels edificis tutelats, el temps no és va considerar prioritari, així com volien 

la projecció d’habitatges de diferents superfícies, fet que va empènyer l’obra cap al 

camp de la construcció tradicional amb estructura de formigó i revestiment de maó.  
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5.2 Elaboració de la maqueta 

A partir del projecte creat personalment mitjançant la construcció modular, he elaborat 

una maqueta a escala, que representa el model d’un dels mòduls destinats a un 

habitatge tutelat per a la gent gran. L’escala escollida és 1/25, ja que no represento 

l’edifici sencer sinó un element concret, en aquest cas un dels mòduls. A continuació 

es detalla tot el procés seguit per assolir un dels meus objectius inicials; la creació 

d’una maqueta a escala d’un mòdul de Compact Habit.  

 

5.2.1 Materials 

En la taula següent es recullen tot el conjunt de material que he emprat per a la creació 

de la meva maqueta de forma directa i indirecta, és a dir no només els materials 

destinats a la creació, sinó també les eines utilitzades. 

 

Material  

 

Utilitzat per 

 

Quantitat 

 

Fusta de Balsa 

Creació de tota l’estructura del 

mòdul: parets, sostre, terra, façana, 

divisions interiors i mobiliari 

5 planxes de 

5mm·10cm·1m 

5planxes de 

3mm·10cm·1 

 

Llistons de fusta de 

pi 

Creació de les nervadures de les 

parets laterals, elaboració dels 

marcs de fusta de portes i 

finestres, elaboració baranes i 

acabats de mobiliari.   

10 llistons 

rectangulars de 

3·5mm ( nervadures i 

marcs) 

5 llistons 3·3mm ( 

barana i mobiliari)  

Pintura en esprai 

color gris formigó  

Pintar tota l’estructura del mòdul  1 pot de 250 ml  

Metacrilat 

transparent   

Vidre de les portes i les finestres  1 planxa de 2mm de 

gruix 

Pedra ceràmica Elaboració de la façana  1 bossa de 4·6 mm 
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Tela de colors 

Elaboració de coixins i acabats 

mobiliari  

Sense especificar, 

material reciclat 

Pintures  de colors Pintat de mobles Diferents pots  

Arbres maqueta Decoració jardí  2 

Herba maqueta Decoració jardí, flors 1 pot herba verda 

1 pot herba taronja 

Pols gruixut de 

marbre 

Decoració jardí Sac 1 kg  

Cola blanca Eina d’encolatge  1 pot 250ml 

Cola extra forta  Eina d’encolatge 1 pot  

Cúter  Eina de tall 1 

Serra de marqueteria  Eina de tall 1 

Esponja rascar Eina per polir 1 

 

 

5.2.2 Procés de construcció  

He estructurat l’elaboració de la maqueta en 4 parts diferenciades segons el procés o 

part a construir. La primera part consisteix en la construcció de la part volumètrica del 

mòdul o el cos de formigó, a continuació procedeixo a l’elaboració de les façanes 

seguit de la construcció del mobiliari i de les divisions interiors, així com dels balcons 

passant finalment pels acabats de la maqueta, la  decoració i construcció d’un petit 

jardí.  

5.2.2.1 Estructura del mòdul  

Tota l’estructura del mòdul que en la realitat representa el cos de formigó, ha sigut 

elaborada completament amb fusta de balsa i llistons de fusta de pi de 3·5 mm 

rectangulars. En primer lloc vaig procedir a la construcció de la base del mòdul. En el 

meu projecte, el mòdul presenta una amplada màxima de 5m per 13.3 m de llargada 

tenint en compte els dos balcons, que un cop passat a escala 1/25 el resultat és una  

base de 20 cm d’amplada per 53cm de llargada. Un cop tenim les mesures adients 

vaig procedir al tall de les planxes de balsa mitjançant un cúter i un regle per mantenir 

un tall a 90 graus. Com que les planxes de balsa solen ser de 10 cm d’amplada per 1 
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m de llargada, tant sols vaig haver de fer un tall a 53 cm en dues planxes de tal manera 

que un cop unides formen la base corresponent. Un cop tallades les dues planxes que 

formaran la base, cal obrir unes obertures a cada un dels laterals, per les quals 

s’uniran les parets. Per realitzar aquesta part primer vaig tenir en compte l’amplada 

dels balcons, que un cop marcada a 

banda i banda de la base em resultava un 

rectangle centrat de 40 cm de llarg per 

20cm d’ample, que constitueix la part 

interior de l’habitatge i els punts on es 

situen les parets. Per tant, només cal 

retirar un rectangle a cada un dels laterals 

amb el gruix que tindran les parets, tenint 

en compte la llargada ja marcada que en aquest cas es de 40 cm. D’aquesta forma 

s’aconsegueixen dues obertures a través de les quals  encaixaran les parets 

posteriorment. Finalment s’acaba la base amb la unió de les dues planxes mitjançant 

cola blanca.  

Un cop tenim la base ja elaborada, és procedeix a la construcció de les dues parets, 

procés que serà idèntic en cada cas. Per tal d’elaborar una paret del mòdul amb les 

nervadures corresponents he utilitzat fusta de balsa i llistons de fusta de pi per a 

l’elaboració de les nervadures. En primer lloc 

he tallat la planxa de balsa a les mesures 

corresponents. En el meu cas les parets 

tenien una llargada de 40 cm i un altura de 12. 

Com que les planxes de balsa tenen una 

altura màxima de 10 cm, cal tallar dues 

planxes i unir-les per tal de constituir l’altura 

adient. En el meu cas vaig afegir a la planxa 

ja tallada de 10cm d’altura per 40 de llarg un petit llistó de fusta balsa de 2 cm d’altura 

per 40 cm de llarg, que un cop unit amb cola blanca tenia les mesures corresponents. 

Finalitzada la construcció de la part plana de la paret, vaig procedir a la construcció 

de les nervadures. Per fer-ho vaig utilitzar llistons de fusta de pi de 3·5 mm segons els 

càlculs realitzats a la meva escala. Primer de tot, però, cal elaborar un marc a tot el 

voltant que sempre presenta,  segons la geometria del mòduls, el doble de gruix que 

Fotografia 13. Plaques de la base amb les obertures 
corresponents per l'encaix posterior de les parets. 

2015. Font: elaboració pròpia. 

Fotografia 14. Elaboració del marc i les 
nervadures de les parets. 2015. Font: elaboració 

pròpia. 
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les nervadures. Per tant només calia tallar els llistons corresponents a les mesures de 

la paret amb la serra de marqueteria i unir-los per tal de formar un gruix doble de 6mm. 

Un cop elaborat tot el marc, cal tallar 10 llistons que formen les 10 nervadures a la 

llargada corresponent per tal que encaixin a l’interior del marc ja elaborat. Per tant 

s’havia de fer un tall de 10,8 cm per tal d’aconseguir cada nervadura. Un cop tallades 

les 10, cal enganxar-les a la paret de tal forma que quedin proporcionals i sempre 

tenint en compte que el gruix són el 3mm i la profunditat els 5mm. A causa de la 

dificultat de procedir amb exactitud una divisió molt exacta amb un regle, després de 

diversos intents, vaig aconseguir enganxar els 10 llistons de forma proporcional 

formant 11 divisions perfectes mitjançant el teorema de tales, que em proporcionava 

la divisió exacta i només calia transportar-la a la paret a través de la marca en un full. 

Un cop marcades les divisions amb llapis, només cal enganxar els llistons a les 

marques amb cola blanca i retirar el sobrant de cola per tal que no quedin impureses.  

Tenint en compte que s’ha d’elaborar una 

segona paret, un cop finalitzat aquest 

procés ja només queda construir el 

sostre, que és forma mitjançant la unió de 

dues planxes de balsa que en total 

constitueixen un sostre de  40 cm de llarg 

i 18 cm d’amplada, ja que aquest va 

encaixat a la part superior de les parets i 

per tant cal extreure als 20cm d’amplada 

de la base 1 cm de gruix de cada paret. Per tal que encaixi el sostre a la paret, vaig 

afegir a l’interior de la part superior d’aquestes petits llistons a 5mm, que permet 

l’encaix perfecte del sostre que presenta un gruix de 5mm.  

Acabat el sostre, ja tenim l’estructura elaborada que només caldrà pintar amb pintura 

grisa en esprai per tal de donar a la fusta un acabat de formigó.  

 

5.2.2.2 Façana i barana  

Un cop acabada l’estructura del mòdul vaig procedir a l’elaboració de les dues façanes, 

a partir de planxes de balsa de 3mm, metacrilat transparent, llistons de fusta de pi i 

maons ceràmics en miniatura. Cada una de les façanes consta d’una finestra així com 

Fotografia 15. Estructura del mòdul finalitzada. 2015. 
Font: elaboració pròpia. 
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d’una porta per accedir a l’interior del mòdul. Cal diferenciar entre la façana principal 

on es situa la porta d’entrada i la façana secundària on es situa un accés al balcó del 

mòdul. Tot i així les dues façanes han sigut elaborades de la mateixa forma, només 

canviant el disseny de les finestres.  

El primer pas que vaig seguir per a la construcció de la façana va ser tallar una planxa 

de balsa de 3mm a la mida corresponent per tal que encaixés a l’obertura de 

l’estructura del mòdul elaborada en el procés anterior. Un cop tallat el quadrat 

corresponent, vaig procedir a obrir una obertura on es situaria la finestra i la porta. Per 

fer-ho, posteriorment vaig passar a escala les 

mides estàndars que es segueixen en els 

mòduls tradicionals alhora d’elaborar finestres 

i portes, de tal forma que vaig obtenir un 

quadrat de 10cm de llarg per 9 d’altura. Un cop 

vaig tenir la façana amb l’obertura 

corresponent vaig procedir a elaborar una altra 

similar, només amb una petita diferència; el 

quadrat sobrant que s’ha d’extreure per tal de 

situar el vidre i crear d’aquesta forma la porta i la finestra, el vaig allargar 0,5 cm per 

cada costat,  de tal forma que al unir les dues planxes amb cola blanca, vaig obtenir 

una única façana de 6mm de gruix i una obertura amb un marc interior de 0,5 cm que 

em permetia encaixar el vidre. Per tant un cop 

feta la façana vaig tallar el plàstic de metacrilat 

que constitueix el vidre a la mida corresponent a 

l’obertura i el vaig enganxar a través del marc 

creat amb la unió de les dues planxes. 

A continuació mitjançant llistons de fusta 

rectangulars de 3mm per 5 mm vaig elaborar els 

marcs que constituïen la porta i la finestra, 

enganxant cada llistó amb cola blanca sobre la superfície del vidre. Aquest procés 

s’havia de fer tant per la part exterior del vidre com per la interior.  D’aquesta forma 

vaig obtenir la separació entre la porta i la finestra i a la vegada vaig elaborar els 

acabats corresponents com ara el pany de la porta. Un cop acabat aquest procés, 

només calia cobrir tota la superfície de fusta amb cola blanca i enganxar un per un els 

Fotografia 16.Façana del mòdul amb encaix per 
al vidre. 2015. Font: elaboració pròpia. 

 Fotografia 16.2  Façana amb finestra i porta 
acabades. Col·locació dels maons ceràmics. 

2010. Font: elaboració pròpia. 
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maons ceràmics, fins arribar a obtenir una superfície llisa. Pel que fa a la part interior 

de la façana la vaig pintar del mateix color que la resta de l’estructura del mòdul, gris 

formigó. Elaborat cada un d’aquests passos vaig obtenir una façana totalment 

acabada, de tal forma que només calia repetir tot el procés de nou per obtenir la façana 

que faltava, canviant en aquest cas el disseny de la finestra a partir de la col·locació 

diversa dels llistons de fusta.  

En acabar les dues façanes vaig encolar les dues parets amb les obertures fetes 

posteriorment en la base i vaig enganxar les dues façanes a cada un del extrems de 

les dues parets, format un prisma rectangular. Cal tenir en compte que el sostre no 

s’ha d’enganxar, sinó que va recolzat damunt les dues façanes i als llistons col·locats 

prèviament a les parets.  

Un altre element a tenir en compte són les baranes. Elaborades completament a mà 

amb llistons de fusta de pi quadrats de 3·3 mm i llistons rodons de 3mm de diàmetre 

corresponent els elements de seguretat per al balcó i l’entrada exterior. Per a la seva 

elaboració, vaig tallar un tros de llistó quadrat de fusta a 20 cm, que es recolzaria sobre 

l’extrem de la base i un 

altre també a 20 cm 

rodo que es situa a la 

part superior i 

correspon al passamà. 

Després només calia 

tallar petits llistons de 

fusta de 3·3 mm a 4cm segons la nostra escala i enganxar-los verticalment a la fusta 

de 20 cm que correspon la base de la barana i després encolar-los amb el llistó rodó 

per la part superior que correspon al passamans. Mitjançant aquesta tècnica i tenint 

en compte que entre barra i barra la distància ha de ser aproximadament d’un cm, vaig 

aconseguir construir les dues baranes.  

 

5.2.2.3 Mobiliari interior  

Pel que fa a l’elaboració dels mobles el material utilitzat és fusta de balsa de 3mm de 

gruix. Tot el mobiliari ha sigut elaborat mitjançant aquest material com a element 

primari, conjuntament amb llistons de fusta de pi de 3·3mm, esponges i teles de colors 

Fotografia 17. Elaboració de la barana. 2015. Font: elaboració pròpia. 
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per a l’elaboració de diferents acabats, com ara matalassos, tiradors de les portes, 

aixetes, làmpades etc.  

A causa de la gran quantitat de mobles que presenta la maqueta i la similitud de 

construcció entre ells, he decidit explicar el procés de construcció de 3 dels més de 

15 mobles que s’hi poden trobar, segons dificultats i acabats.  

Un dels mobles amb més complicacions ha sigut el sofà. Per a la seva construcció, el 

primer pas a seguir, igual que la resta del mobiliari, ha sigut prendre mides d’un sofà 

real que presentés una mida adient a l’espai que presenta la maqueta. Un cop preses 

totes les mides s’han passat a l’escala adient, 1/25 en el meu cas. A continuació es va 

procedir al tall de la fusta segons les mides 

anotades. En primer lloc es va fabricar el banc, una 

estructura en forma de prisma rectangular formada 

per una base rectangular i 4 suports que cobrien 

tota l’estructura. Un cop elaborat el banc vaig 

procedir a enganxar una fusta rectangular una 

mica inclinada sobre un costat de la base, que 

representa l’espatllera. D’aquesta forma s’obté 

l’estructura de fusta del sofà, però per donar un acabat més realista es procedeix a 

l’elaboració d’uns coixins que es col·locaran a la base i un altre que es posarà a 

l’espatllera. Per a la construcció d’aquests coixins es necessita una esponja i tela de 

color. En primer lloc es tallen retalls d’esponja a la mida corresponent i després es 

recobreixen amb tela de color, embolicant l’esponja com un regal. Mitjançant aquesta 

tècnica s’han creat també el matalàs del llit i els coixins d’aquest. Per a la base és van 

crear 3 coixins de mida similar enganxant l’un al costat de l’altre mentre que l’espatllera 

està formada per un únic coixí en forma arrodonida per la part central. Finalment per 

acabar el sofà, és procedeix a la fabricació d’uns reposa braços mitjançant els llistons 

de fusta de pi.  

Un altre element que ha presentat dificultats és sens dubte el vàter. Per a la seva 

construcció igual que al procés anterior, vaig procedir a prendre mides del vàter que 

disposo a casa i les vaig a passar a escala. Un cop disposava de les mesures 

corresponents vaig començar la seva construcció, que la vaig dividir en 3 parts 

Fotografia 18. Sofà acabat amb els coixins i 
l'espatllera. 2015. Font: elaboració pròpia 
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diferents. La primera part, la mes senzilla, consistia en crear la base de suport, feta 

mitjançant retalls de fusta de balsa fins a aconseguir un suport cúbic de la mida 

corresponent. A continuació, la segona part, consistia en 

crear la tassa del vàter. Per a la seva construcció vaig retallar 

un tros de fusta de balsa de 3mm en forma de quadrat i 

mitjançant una llima vaig polir un extrem per donar un acabat 

arrodonit. Després vaig enganxar aquesta part a sobre del 

suport cúbic fet anteriorment. En la tercera part, vaig crear la 

cisterna retallant un tros de fusta de balsa de 5mm de gruix 

en forma de quadrat i enganxant-lo a sobre de la tassa del 

vàter. Finalment vaig crear la tapa de la mateixa manera que 

la tassa del vàter però més petita i la vaig enganxar sobre 

aquesta. Un cop elaborat tot aquest procés només calia pintar-ho de blanc per donar 

un aspecte totalment realista.  

Un altre moble, o conjunt de mobles que resulta més complicat que la resta va ser la 

construcció de la taula de menjador amb les seves 4 cadires. Tot el procés va requerir 

de molta precisió, paciència i a la vegada temps. En primer lloc 

vaig construir la taula sense masses complicacions. Un cop 

passades a escala les mides vaig tallar una superfície 

rectangular que formaria la base de la taula. Per donar un 

acabat més original vaig arrodonir els cantells amb una llima. 

Finalment vaig enganxar 4 potes creades mitjançant llistons de 

fusta de pi quadrats de 3mm a l’altura corresponent. Un cop 

feta la taula calia elaborar les 4 cadires. Al ser tant petites a 

causa de l’escala, van comportar moltes complicacions alhora 

d’enganxar les parts. La seva creació també la podem dividir 

en 3 parts. La primera consisteix en la construcció de la base 

amb 4 potes. En primer lloc vaig tallar un quadrat a la mida corresponent per tal de 

forma la base i li vaig adherir 4 potes creades amb els llistons de fusta de pi a l’altura 

corresponent. Un cop elaborada aquesta part, la segona consisteix en la construcció 

de l’espatllera mitjançant dos llistons col·locats verticalment a l’extrem de la base i un 

petit llistó horitzontal que uneix per la part posterior els dos anteriors. Finalment la 

última part consisteix en la construcció dels coixins que es situen a cada base. Per fer-

 Fotografia 19. Vàter acabat. 
1: primera part base. 2: 

segona part tassa i tapa. 3: 
tercera part cisterna. 2015. 

Font: elaboració pròpia. 

Fotografia 20. Elaboració 
de la cadira i el seu coixí. 

2015. Font: elaboració 
pròpia. 

1 
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ho s’agafa un retall d’esponja que encaixi a la base i es recobreix de tela de color, en 

el nostre cas verda. Finalment s’enganxa el coixí a la base i s’obté una cadira totalment 

acabada.  

Pel que fa a la resta de mobles, tal i com he dit anteriorment se segueix un procés 

similars al detallat en els 3 objectes, que mitjançant l’ús de només 4 materials i una 

mica de pintura es poden aconseguir elements molt realistes.  

 

5.2.2.4 Jardí i acabats 

Un cop elaborat tots els mobles vaig procedir a l’elaboració de les divisions interiors 

mitjançant fusta de balsa de 3mm i llistons 

de fusta per a la creació dels marcs de les 

dues portes. Una vegada pintades en color 

gris formigó les vaig enganxar als llocs 

corresponents creant 3 espais: menjador 

sala d’estar, habitació i bany. Després, 

abans d’enganxar el mobiliari vaig cobrir el 

terra amb paper imprès en acabat de 

parquet per donar un major realisme, així com també el terra i les parets del bany en 

paper acabat rajola.  

Un cop elaborat el terra vaig enganxar tots 

el mobles amb cola blanca i vaig procedir a 

l’elaboració d’alguns elements decoratius 

com ara quadres mitjançant la impressió 

d’imatges a escala i enganxant-les en una 

base de fusta per crear el marc. Després 

d’enganxar els quadres a la paret de la 

maqueta vaig donar l’interior per acabat i 

em vaig centrar en l’elaboració del jardí. 

Abans però, vaig enganxar tot el mòdul en una base de fusta rectangular de 70cm per 

40cm, de tal forma que quedes centrat.  

Fotografia 21. Vista en planta de l'interior de la 
maqueta acabada. 2015. Font: elaboració pròpia. 

 Fotografia 22. Vista exterior maqueta finalitzada. 
2015. Font: elaboració pròpia. 
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Pel que fa al jardí, vaig crear dues zones diferenciades. La primera, situada als laterals 

del mòdul, representa que a cada costat s’unirà un mòdul al existent per tal de 

constituir l’edifici, és per això que he recobert tota aquesta zona amb pedra blanca de 

marbre i mitjançant llistons de fusta de pi he recreat la zona que ocuparien els mòduls. 

La segona part, recrea el jardí principal i posterior. Per aquestes zones he escollit la 

recreació d’una zona verda mitjançant herba artificial encolada sobre la base i flors de 

color ataronjat creades a mà. Al jardí posterior he creat una zona de pedres blanques 

on es poden plantar altres flors, amb petits arbustos que separen la zona verda de la 

blanca. Finalment a tot el conjunt he adherit dos arbres de maqueta i he creat una 

placa on es descriu les característiques principals del mòdul.  

 

 

 Fotografia 23. Maqueta finalitzada. 2015. Font: elaboració pròpia 
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7.CONCLUSIONS 

A partir de la recerca establerta en aquest treball, he pogut donar resposta a les 

preguntes inicials proposades en els meus objectius, assolint el fi que buscava amb la 

seva realització. 

La construcció modular està vivint una època de gran rellevància en els nostres dies, 

però tot i això,  he pogut descobrir que aquesta no forma part d’una invenció del segle 

XXI. Les bases de la construcció modular es regeixen en fets històrics ubicats en el 

passat, quan l’ésser humà es plantejava una construcció més ràpida, senzilla, segura 

i transportable. A partir d’aquesta base al llarg del temps han sorgit nous models 

d’arquitectura modular més innovadors i sofisticats, com ara és el cas de Compact 

Habit. Gràcies a la intervenció d’aquesta empresa pionera en el món de la construcció 

modular de formigó armat, he pogut conèixer acuradament tot el procés de fabricació 

del seus mòduls industrialitzats a fàbrica, procés que fins ara no estava detallat en cap 

document escrit.  

Un cop estudiat tot el procés, característiques i aplicacions de la construcció modular, 

més concretament del sistema “eMii” de Compact Habit, volia donar resposta a una 

de les preguntes que actualment molts medis s’han formulat: la construcció modular 

podria arribar a ser l’arquitectura del futur? Aquesta qüestió suposa que la construcció 

modular podria arribar a substituir el model de construcció tradicional usat 

majoritàriament en els nostres dies, fet pel qual no podia formular una resposta a la 

pregunta que dóna títol al meu treball, sense analitzar abans els aspectes que fan 

millor la construcció modular envers a la tradicional i viceversa, per tal d’arribar 

d’aquesta manera a una resposta concreta.  

Davant aquesta situació, i per analitzar més concretament els avantatges i 

inconvenients de tots dos sistemes, he utilitzat la comparació entre la construcció dels 

habitatges tutelats per a la gent gran a través de la construcció tradicional ( mètode 

utilitzat en la realitat), i mitjançant el sistema “eMii”. A partir del anàlisi de cada sistema, 

he pogut arribar a la conclusió que no existeixen veritats absolutes ni tampoc 

negacions determinants, és a dir no és pot afirmar que la construcció modular és millor 

que la tradicional, com tampoc podem negar que la tradicional es pitjor que la modular. 

Cada model constructiu presenta uns avantatges respecte a l’altre, així com uns 



La construcció modular, l’arquitectura del futur?   Marc Estany Gil 
 

49 
 

inconvenients, que segons les característiques que es busquin al projectar un edifici 

faran que una presenti millors resultats que l’altra. Per tant sempre s’han de tenir en 

compte els factors, els quals  determinaran els mètodes.  

Una vegada realitzada aquesta comparació,  he pogut donar una resposta a la 

pregunta sobre el futur de l’arquitectura. A partir de les bases d’aquest treball i per 

l’opinió que m’han donat diversos arquitectes sobre el tema, puc dir que la construcció 

modular pot tenir una expansió molt important en el nostre futur, però que aquesta no 

s’establirà com el model arquitectònic únic i dominant. Aquesta resposta, es pot veure 

subjectada envers alguns inconvenients que presenta la construcció modular, entre 

els quals destaca la impossibilitat de crear tot tipus d’edificis mitjançant aquesta 

tècnica. Tot i així, el futur de la construcció es regira en les bases de la prefabricació, 

però segurament no seguirà un model tant dràstic, com és la prefabricació total de 

l’edifici com fa la construcció modular, sinó que es basarà en la industrialització de 

petites parts o fragments de l’edifici, que permetran l’elaboració d’obres més 

complexes i variables.  

D’altra banda, pel que fa a l’elaboració de la maqueta, puc afirmar que he assolit el 

meu objectiu de recrear un mòdul de Compact Habit el més realista possible. Tot i la 

complexitat del procés de construcció i algunes dificultats, com ara l’elaboració del 

mobiliari interior el més realista possible, em sento satisfet de la feina que ha ocupat 

bona part dels matins de tot un estiu. La maqueta, elaborada bàsicament amb fusta 

de balsa, ha sigut una bona eina per entendre més directament la geometria i 

característiques dels mòduls, simulant des de casa meva el procés de fabricació seguit 

en l’empresa. 

Finalment vull fer referència a la quantitat d’informació que m’ha subministrat aquesta 

recerca. No solament he conegut tots els aspectes vinculats al sistema “eMii” de 

l’empresa Compact Habit, sinó que he despertat l’interès cap a l’arquitectura, així com 

he descobert la meva vocació.  D’altra banda, el treball en si mateix ha sigut una bona 

eina tant per consolidar alguns aspectes treballats durant el batxillerat, com per 

regentar les bases de treballs posteriors en el nostre futur. Abans de la seva 

realització, la por i la incertesa envaeixen el teus pensaments, però he pogut 

comprovar que l’elecció d’un tema que t’aporti certa atracció, comporta que el treball 

passi de ser una obligació a una distracció d’interès personal, assolint d’aquesta 

manera un treball elaborat amb tota la il·lusió i l’esforç personal.  
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seves aportacions envers al tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La construcció modular, l’arquitectura del futur?   Marc Estany Gil 
 

53 
 

Dono per acabat aquest treball de recerca alegre i satisfet del resultat obtingut. Gràcies 

a la seva realització he decidit el meu futur,  refermant la idea d’estudiar arquitectura. 

Espero, per tant, que aquesta recerca hagi sigut la porta que em condueixi cap al món 

de l’arquitectura i una petita introducció als molts projectes que pugui realitzar en un 

futur pròxim. Per tant m’endinso a una nova aventura, on podré seguir de primera mà 

el camí de la construcció modular en els pròxims temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


