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1. COMPACT HABIT  

En aquest apartat s’introdueix l’entrevista amb Miguel Morte, principal font d’informació 

oral del treball. També s’hi recullen un conjunt de fotografies complementàries, 

realitzades personalment a l’empresa.  

1.1 Entrevista a Miguel Morte 

1 Per què vas decidir estudiar arquitectura?  

Bé, és un tema que he viscut des del principi. De petit tenia un familiar constructor que 

em va introduir en aquest món i vaig veure que m’agradava. A més a més, el meu pare 

era una persona molt “manetes” que treballava tant a la construcció com a la indústria 

mecànica. Tot plegat em va conduir que m’interesses pel món de l’arquitectura i 

finalment acabés sent arquitecte. Tot i això el fet que sigui arquitecte també és fruit de 

la casualitat. Jo en un principi volia ser aparellador ( arquitectura tècnica en 

l’actualitat), però no quedava cap plaça lliure i vaig haver d’inscriure’m a arquitectura. 

No obstant, crec que el destí em va conduir cap al bon camí i ara no me’n penedeixo 

de la meva elecció.  

 

2 Penses que actualment el món de la construcció es troba en 

decadència?  

Sí, de fet fa falta fer un gir a tot, ja que la construcció es trobava estancada. Fa segles  

que utilitzem els maons i en aquest sentit la construcció avança molt lentament. Quan 

visites una fira com ara Construmat, on empreses rellevants en aquest sector mostren 

nous sistemes i noves tecnologies en aquest àmbit, pots veure de forma clara que no 

hi ha un canvi, sinó que només s’estan introduint millores a un sistema que s’utilitza 

des de fa segles.  

D’altra banda és cert que els tècnics busquem la comoditat, i per tant tendim a utilitzar 

allò que és més fàcil i ens portarà menys problemes. Donar un gir en l’arquitectura 

resulta molt difícil, però de fet algun que altre s’ha produït. Fins fa poc posar aïllament 

als edificis era una cosa impensable, i si un arquitecte li deia al constructor de posar 

aïllament, aquest es posava les mans al cap. El pas del temps, i gràcies a la implicació 
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global de les persones, posar aïllament és un fet que sempre es té en compte en la 

construcció. Amb aquest exemple, vull arribar a dir que per donar un gir, fa falta primer 

conscienciar a les persones, ja que els canvis sobtats poden provocar el refús de la 

població.  

 

3 Quan es va fundar l’empresa Compact Habit i per què? 

L’empresa es va fundar l’any 2004, quan el senyor Josep Tragant ens va reunir a mi i 

al seu fill en una taula, per tal de proposar una millora a la construcció, ja que ell 

detectava que hi havia molts dèficits i la mà d’obra qualificada cada vegada era pitjor. 

Arran d’aquí es va començar a elaborar un sistema que guanyés en qualitat i minvés 

el temps, procés que va finalitzar l’any 2007 quan es va elaborar el primer prototip de 

Compact Habit. Tot i així hi havia la gran incògnita de tirar endavant el projecte, ja que 

no sabíem si seria acceptat per la població. Vam decidir portar la idea a la fira 

Construmat de Barcelona, on vam poder veure que el sistema va tenir una gran 

rellevància i interès en els visitants, així com vam ser guardonats amb el premi a la 

innovació. Tot això va ser suficient per tirar endavant el sistema. Finalment el 2009, 

es va inaugurar l’empresa que porta funcionant fins a l’actualitat.  

 

4 D’on va sorgir la idea del sistema “eMii”? 

Bé com he dit anteriorment, la idea va ser introduïda pel senyor Josep Tragant. Ell 

volia millorar la qualitat en el món de la construcció, així que va decidir construir 

mòduls totalment elaborats amb formigó. També cal dir, que el procés està inspirat en 

les cadenes de muntatge dels cotxes. El senyor Josep Tragant treballà durant molt 

temps a Alemanya en una empresa automobilística, on quedà impactat per la rapidesa 

del procés en cadena que seguien en aquella fàbrica. Així que va voler introduir aquest 

sistema de muntatge en l’edificació, motiu pel qual sorgí el sistema “eMii”. 

 

5 Actualment existeixen molts tipus d’edificacions modulars, però per 

què el sistema de Compact Habit es diu que és únic a tot el món? 
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En primer lloc cal dir que l’empresa Compact Habit no ens fa ser única pel fet que 

utilitzem formigó en l’elaboració dels nostres mòduls, ja que existeixen altres 

empreses d’edificació modular ( tot i que són minoria) que també utilitzen aquest 

material, però sí que som els únics a escala mundial, que podem construir mòduls de 

formigó amb una amplitud de 5 metres, per una llargada màxima de 15m i una altura 

de 3,15m.  Per tant, el nostre sistema ens permet desenvolupar en l’actualitat els 

mòduls de formigó armat de major proporció de tot el planeta. 

D’altra banda, si ens diferenciem amb altres sistemes de construcció modular que no 

utilitzen el formigó, som únics en qualitat. Les construccions modulars elaborades a 

partir de perfils d’acer o bé fusta, presenten millores econòmiques, però el formigó 

guanya en confort, aïllament tèrmic i acústic, qualitat i resistència entre altres 

característiques, fet que fa que siguem únics en aquest sector.  

 

6 Creus que la construcció modular i els seus avantatges són coneguts 

per la població del nostre país?  

Bé, és un tema que va entrant a poc a poc a la població, però penso que cada vegada 

és més conegut i s’aprecien els avantatges. Si miréssim fa 5 anys, era un tema molt 

desconegut, però a mesura que passa el temps el mercat augmenta.   

 

7 Creus que el futur de l’arquitectura segueix els principis impulsats per 

Compact Habit, o bé creus que l’arquitectura del futur no va enfocada a 

la construcció modular? 

La construcció modular és una bona perspectiva de cara al futur, però no crec que tots 

els edificis es poguessin realitzar mitjançant el sistema. Personalment penso que el 

futur va orientat a la fragmentació dels edificis, és a dir fragmentar un bloc en diferents 

proporcions per tal d’acabar muntant un puzle. La nostra solució és la més dràstica, ja 

que consisteix a elaborar un habitatge totalment prefabricat, però es poden implantar 

altres solucions com són la industrialització de petites parts de l’edifici en comptes de 

la prefabricació total. Per tant,  penso que la construcció modular tindrà molt bona 

sortida en determinats tipus d’edificacions, però la fragmentació també posseirà un 

paper important en la construcció del futur.  
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8 Té alguns inconvenients la construcció modular respecte a la 

tradicional o personalment creus que tot són avantatges? 

La construcció modular presenta molts avantatges, però s’ha de tenir en compte que 

aquesta presenta una sèrie de normes i característiques que fan que no puguis decidir 

de forma lliure com vols que sigui l’edifici. Per tant, el principal inconvenient que 

planteja, és el fet de ser subjecte d’unes normes que no es poden incomplir, com són 

mida de l’edifici, altura, prestacions, materials...En aquest sentit l’edificació tradicional 

té cert avantatge, ja que permet elaborar pisos de mides i formes diferents, enfront de 

la construcció modular que es limita a uns principis. 

 

9  Penses que els països estrangers estan més interessats per la 

construcció modular?  

Sí, ja que en molts determinats països la construcció modular amb estructures 

lleugeres és un sistema que el tenen considerat com a normal, per tant el fet que sigui 

més conegut ens obre més portes i ens facilita l’acceptació dels projectes, a diferència 

d’aquí, que com ja he dit anteriorment, fa falta uns anys perquè el sistema deixi 

empremta.  

 

10 Creus que es podria perfeccionar el sistema de l’empresa?  

Sí, evidentment. De fet d’ençà que es va elaborar el prototip fins a l’actualitat, s’han 

introduït tot tipus de millores. A més a més cada projecte que realitzem, ens suposa 

un nou repte que produeix una evolució i millora del sistema i de l’empresa en si.  
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1.2 Fotografies de l’empresa 

Recull de fotografies de la maquinària i altres elements relacionats amb l’empresa 

compact habit i el seu procés de producció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1. Planta de formigó. 5 d'agost 
de 2015. Font: elaboració pròpia. 

Fotografia 2. Control de la planta de 
formigó. 5 d'agost de 2015. Font: 

elaboració pròpia. 

Fotografia 3. Maquinària d’elaboració dels 
mòduls. 5 d'agost de 2015. Font: 

elaboració pròpia. 

Fotografia 4. Procés en cadena i 
plataforma d’elevació. 5 d'agost de 2015. 

Font: elaboració pròpia. 

Fotografia 5. Final procés en cadena i pont 
grua per carregar els mòduls al camió. 5 
d'agost de 2015. Font: elaboració pròpia. 

Fotografia 6. Exterior de la fàbrica. 5 
d'agost de 2015. Font: elaboració pròpia. 
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1.3 Fotografies mòduls i projectes 

Recull de fotografies de mòduls de l’empresa Compact habit, per tal d’entendre més 

correctament la informació del treball escrit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fotografia 7. Mòdul en procés 
d’apilament. Font: Compact Habit 

Fotografia 8. Exemple edifici sistema 
“eMii”.Residències d’estudiants a Manresa. 

Font: Compact Habit 

Fotografia 9.Exemple mòdul 
optimitzat. Font: Compact Habit 

Fotografia 10.Geometria del mòdul, procés 
en cadena. Font: Compact Habit 

Fotografia 11. Connexió entre mòduls i elaboració de la coberta. Residència d’estudiants a 
Banyoles. Font: Compact Habit. 
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Fotografia 12.Apilament mòduls.  Font: 
Compact Habit 

Fotografia 13.Embalatge dels mòduls 
per al seu transport. Font: Compact 

Habit 

Fotografia 14.Residència d’estudiants Sant Cugat del Vallés, construïda amb sistema “eMii”. 
Font: Compact Habit 
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2. MAQUETA 

Aquest apartat conté un recull de fotografies del muntatge de la maqueta , així com 

els plànols corresponents i el pressupost.  

 

2.1 Recull de fotografies  

 

 

 

 

 

 

Fotografia 15. Materials bàsics 

per a la construcció de la 

maqueta. D’esquerra a dreta: 

cola blanca, cola instantània, 

cinta mètrica, cúter, fusta de 

balsa i regle. Juny 2015. Font: 

elaboració pròpia. 

 

 

Fotografia 16.Elaboració de les 

parets del mòdul mitjançant 

llistons de fusta de pi i planxes 

de fusta de balsa. Juny 2015. 

Font: elaboració pròpia. 
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Fotografia 17.Paret del mòdul 

sense pintar. Juny 2015. Font: 

elaboració pròpia. 

 

Fotografia 18.Estructura del 

mòdul sense pintar. Juny 2015. 

Font: elaboració pròpia. 

 

 

Fotografia 19 D’esquerra a 

dreta: base del mòdul, parets 

laterals i sostre. Juliol 2015. 

Font: elaboració pròpia. 
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Fotografia 20. Estructura del 

mòdul de formigó pintada. Juliol 

2015. Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

Fotografia 21.  Elaboració de la 

façana. Juliol 2015. Font: 

elaboració pròpia.  

 

 

Fotografia 22. Elaboració 

finestres i tall del plàstic que 

simula el vidre. Juliol  2015 

Font: elaboració pròpia. 
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Fotografia 23. Elaboració marc 

de les finestres i porta. Juliol 

2015. Font: elaboració pròpia.  

 

 

Fotografia 24. Elaboració de 

l’empedrat de la façana i barana 

davantera. Juliol 2015. Font: 

elaboració pròpia.  

 

 

Fotografia 25. Taller improvisat  

a casa. Maqueta amb façana 

davantera acabada. Juliol 2015. 

Font: elaboració pròpia.  
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Fotografia 26.Elaboració dels 

mobles. Agost 2015. Font: 

elaboració pròpia. 

 

Fotografia 27. Elaboració del 

jardí exterior. Agost 2015. Font: 

elaboració pròpia.  

 

 

Fotografia 28. Enjardinat i 

encolatge del mòdul a la base. 

Agost 2015. Font: elaboració 

pròpia.  
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Fotografia 29. Acabats del jardí i 

elaboració dels mobles interiors. 

Agost 2015. Font: elaboració 

pròpia.  

 

 

Fotografia 30. Conjunt de 

mobles del mòdul al exterior 

apunt per ser encolats. Agost 

2015. Font: elaboració pròpia. 

 

 

Fotografia 31.Bany interior, 

sanitari i dutxa. Agost 2015. 

Font: elaboració pròpia. 
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Fotografia 32.Habitació 

principal. Llit de matrimoni amb 

tauletes. Al fons estanteria amb 

llibres. Agost 2015. Font: 

elaboració pròpia. 

 

 

Fotografia 33.Sala d’estar 

formada per una taula amb 

cadires, armari raconer i quadre 

al fons. Agost 2015. Font: 

elaboració pròpia. 

Fotografia 34.Vista en planta de  

la sala d’estar principal. 

D’esquerra a dreta: porta 

d’entrada principal i finestra, 

sofà amb tauleta i butaca, taula 

de menjador amb quatre cadires 

i porta d’entrada a l’habitació. 

Agost 2015. Font: elaboració 

pròpia. 
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Fotografia 37.Maqueta 

finalitzada, vista de la façana 

principal. Agost 2015. Font: 

elaboració pròpia. 

 

 

Fotografia 36.Vista en perfil de 

la maqueta finalitzada. Agost 

2015. Font: elaboració pròpia 

 

 

Fotografia 35.Maqueta 

finalitzada, vista del mòdul 

sense el sostre. Agost 2015. 

Font: elaboració pròpia. 
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2.2 Pressupost  

 

Material  

 

Quantitat 

 

Preu unitat 

 

Preu  total € 

 

Fusta de balsa 

5 planxes de 5mm·10cm·1m 

5 planxes de 3mm·10cm·1m 

2,60  

23 
2 

Llistons de fusta de 

pi 

10 llistons rectangulars de 3·5mm 

 5 llistons 3·3mm  

0,80  

10,25 0,450 

Pintura en esprai 

color gris formigó  

1 pot de 250 ml   

20 

 

20 

Metacrilat 

transparent   

1 planxa de 2mm de gruix  

2,60 

 

2,60 

Pedra ceràmica 1 bossa de 4·6 mm 3,60 3,60 

Tela de colors Sense especificar, material reciclat 0 0 

Pintures  de colors Diferents pots  1,50 6 

Arbres maqueta 2 1,50 3 

Herba maqueta 1 pot herba verda 

1 pot herba taronja 

 

2,90 

 

5,8 

Pols gruixut de 

marbre 

Sac 1 kg   

2,25 

 

2,25 

Cola blanca 1 pot 250ml 2 2 

Cola extra forta  1 pot  3,81 3,81 

Cúter  1 3,95 3,95 

Serra de 

marqueteria  

1  

4,25 

 

4,25 

Esponja rascar 1 0,55 0,55 

 

 

91,06 € 
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