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1. Introducció: 
 
Optimització de l’espai: habitatges mínims1! 

La vida en 25 m² és possible? 

L'habitatge és un problema social conegut i reconegut per tothom. A finals del 2006, l'habitatge 
va passar a ser la principal preocupació dels catalans, davant de l'atur i la immigració. I és que 
en els últims quatre anys el preu dels pisos a Catalunya ha augmentat cinc vegades més que els 
salaris. Les dificultats per accedir a un habitatge continuen sent una realitat per a moltes 
persones a Catalunya. De manera que aquest interrogant és un fet, una realitat i un problema que 
ha generat molta polèmica i diverses opinions tant per part de la societat com per part 
d’especialistes ja que la qüestió també ha estat plantejada en la ment de prestigiosos i 
reconeguts arquitectes. A partir de l’optimització s’apliquen un conjunt de tècniques i mètodes 
emprats en el disseny d'un sistema, amb els quals es minimitza un índex de comportament per 
tal de fer el sistema tan funcional i eficaç com sigui possible.2 Però l’interrogant plantejat va 
més enllà:    

Aquestes vivendes existeixen però, són dignes? 

Molts ignoren la rellevant importància de la vivenda en la vida quotidiana de l’home 
senzillament perquè no s’han aturat a pensar-hi. Descobrir la seva rellevància ens porta 
a plantejar-nos la seva dignitat. 

Però la realitat és que tant si són dignes com si no ho són, són un fet existent actualment.  
Per això les meves inquietuds donen un pas més endavant al plantejar-se, a partir d’aquesta 
realitat i deixant de banda la seva dignitat, el procés a seguir per tal de crear una sensació 
màxima d’amplitud en habitatges mínims. Aquesta sensació penetra d’una manera molt 
important a l’afectivitat de la persona humana perquè al cap i a la fi la llar és un element 
importantíssim de cada individu: no és només un lloc sinó que constitueix també l’ambient on 
creix i on es desenvolupa emocionalment i psíquica. 
És en aquest àmbit en el que madura com a persona d’acord amb la mítica frase “home is where 
the love is”. 
 
D’aquesta optimització en deriva un estudi molt interessant que no es basa únicament en la 
tècnica sinó també en la psicologia de la persona. És un estudi molt ampli i per això cal 
restringir-ne la investigació com he fet en la realització del treball. 
Per tant, a partir d’un coneixement bàsic sobre algunes tècniques arquitectòniques, un es 
planteja si aquest aprofitament és possible a partir de la supressió d’envans i separacions.  
Així doncs, aquesta és una de les principals afirmacions a falsejar i contrastar al treball, 
juntament am la recerca d’altres tècniques. 
La raó primordial que m’ha dut a l’elaboració del treball és que sempre m’ha atret molt el 
disseny i l’arquitectura, i la realització d’aquest treball vaig creure que comportaria que 
comencés, d’una manera molt lleugera, a amarar-me de l’encant d’aquesta professió. A més, 
volia que el tema m’agradés perquè sabia que hauria de dedicar-hi moltes hores i l’esforç 
sempre es fa menys feixuc si la feina és amena, divertida o del propi interès. La combinació dels 
tres factors em conduí a l’elecció d’aquest tema. 
 
 
                                                 
1 APTM Construmat 2006 
2 Gran Diccionari de la Llengua Catalana. 
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2. Metodologia: 
El treball de recerca és un procés llarg i complex, és per això que és convenient seguir un pla de 
treball per tal d’aconseguir una elaboració organitzada i efectiva d’aquest. Un pla d’organització 
previ és sempre convenient i facilita la feina. És per aquesta raó que amb l’ajuda de la meva 
tutora Eva Garrido i del tutor de la universitat Joan Fontàs vaig estructurar un pla de treball 
conforme els meus objectius. 
No obstant això, els problemes i dificultat són sempre presents al llarg d’un procés però el 
seguiment d’un esquema i la voluntat de voler fer una feina ben feta ajuden a superar les 
circumstàncies adverses. 
El procés del meu treball s’ha basat en: 
 
Recerca d’informació general: 
Tenint només una vaga idea del tema vaig començar, el curs passat, a buscar informació de tot 
allò que trobava i creia que establia certa relació amb el meu futur treball. Aquest procés, he 
anat seguint-lo en el transcurs de tot el treball perquè, encara que sabia que la majoria 
d’informació no formaria part del treball, tot m’ajudava a prendre una idea de l’àmbit en el qual 
volia moure’m, fer créixer el meu interès pel tema i desenvolupar els meus coneixements sobre 
aquest. 
Fou aquesta raó la que m’incità a començar a llegir el diari dia rere dia prestant especial interès 
en tot allò relacionat amb el món del disseny i la construcció, prenent idees del tema de la 
inflació immobiliària, buscant notícies de la fira Construmat 2007... 
La majoria d’aquesta informació no és present al meu treball de forma explícita però sí que ho 
està en certa manera ja que totes aquestes lectures i observacions m’ajudaren a crear una visió 
pròpia. Encara que sovint creia que aquesta dedicació era inútil perquè hi dedicava hores i en 
canvi el seu fruit no constaria en el treball, el que em feia seguir endavant era que sabia que el 
tema que volia tractar és molt actual i molts especialistes hi dediquen el seu estudi i jo, que sóc 
una simple estudiant interessada pel tema, m’hauria d’esforçar el doble per assolir els meus 
objectius perquè no partia del mateix origen que tots aquest professionals: ells tenen una base a 
partir de la qual poden treballar i jo en canvi partia de zero i comptava únicament amb el meu 
interès, el fruit del meu treball i el consell de certs professionals però que sabia que no podia 
dependre plenament d’ells perquè al cap i a la fi jo era l’autora del treball i jo era qui havia de 
dur-lo a terme. Amb tot això no vull comparar el meu treball amb el d’un professional perquè sé 
que el meu és d’un grau molt inferior no només per la limitació del temps sinó perquè tampoc 
he tingut l’ocasió de cursar els estudis suficients com per realitzar un treball del seu nivell ni 
molt menys. Però així sabia que la meva feina no era en va.  
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA  
 

 5 optimització de l’espai 

Idea principal: evolució i canvis 
El tema ja era clar des del començament: l’optimització de l’espai en l’habitatge, però seguia 
essent un concepte molt ampli que calia centrar o restringir i això portà a desenvolupar diversos 
canvis i reformes en el treball de tal manera que si es comparés el meu plantejament inicial del 
tema escollit a primer de batxillerat amb el treball que he acabat s’hi trobarien forces 
discrepàncies. 
Aquesta tasca vaig realitzar-la amb la tutora de l’escola Eva Garrido i amb el tutor de la 
universitat Joan Fontàs: en un principi el treball es basava en analitzar diverses solucions 
proposades per arquitectes per tal d’aprofitar l’espai. La part pràctica es basava en una proposta 
d’invenció pròpia d’un habitatge de dimensions mínimes. No obstant això, més endavant vam 
decidir que fer una proposta pròpia potser no era la millor opció ja que segurament seria 
l’aplicació dels diversos exemples analitzats. Per això vam creure més convenient realitzar a la 
part pràctica l’anàlisi de diversos plànols reals i a partir d’aquests extreure’n conclusions. 
A partir de les reunions amb el tutor de la universitat (18 juliol de 2007:presentació i 
organització del pla de treball i 5 de setembre de 2007: dubtes, repassar errors... el problema fou 
que no vaig poder mostrar-li gaire la feina realitzada ja que se m’havia espatllat l’ordinador.) i 
la de l’escola establirem un pla de treball marcat per la realització, en primer lloc, d’un estudi 
tipològic de plantes mitjançant una recerca bibliogràfica i l’obtenció de dades comparatives. La 
segona fase es basava en un anàlisi de la normativa vigent (DECRET 259/2003) a partir de la 
seva evolució mitjançant la comparació amb la normativa anterior (DECRET 28/1999). 
Ambdues fases haurien d’estar enllestides a finals de setembre. Després s’incloïa la possibilitat 
de propostes de millora i per últim l’elaboració de les conclusions de manera que el treball seria 
finalitzat a finals d’octubre. 
Aquest fou el pla definitiu encara que al llarg del procés sorgiren alguns canvis. 
 
Informació teòrica més específica i centrada 
Quan ja tenia una idea més clara i precisa del treball, vaig començar a buscar informació més 
específica. Vaig centrar-me principalment en llibres ja que al ser un tema molt actual i que ha 
generat molta polèmica temia fiar-me d’informació errònia i, seguint el meu criteri vaig 
decantar-me pels llibres que em van prestar o dels de la biblioteca de la demarcació de Girona 
del coac3. Potser fou només una impressió o concepció equivocada de la fiabilitat d’internet 
però vaig preferir no arriscar-me tot i que, evidentment, també vaig accedir nombroses vegades 
a la xarxa. Em facilità molt la feina de recerca de llibres i obtenció d’informació l’autorització 
que em va fer la meva tutora el dia 18 de juliol del 2007 per tal de poder prendre llibres prestats 
de la biblioteca del col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya (demarcació de Girona). Però els 
préstecs són només de quinze dies i es pot allargar el plaç de retorn d’aquests però com els 
necessitava durant més de temps moltes vegades vaig optar per treballar a la biblioteca de 
manera que no calia que els prengués prestats. 
En l’elecció de llibres m’ajudà la bibliotecària, sempre atenta a les meves preguntes i 
m’aconsellà els llibres que posteriorment vaig prendre per realitzar el treball. Como se proyecta 

                                                 
3 Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. 
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una vivienda4 fou un dels primers llibres, recomanat per la bibliotecària, que vaig llegir per 
començar la part teòrica del treball i em fou de gran ajuda ja que ofereix una explicació molt 
bàsica de tots els elements i zones necessaris de l’habitatge de manera que vaig poder crear-me 
una concepció clara i precisa de com ha de ser una vivenda abans de començar a basar-me amb 
els habitatges de dimensions més reduïdes. És per això que vaig creure adient utilitzar-lo per 
realitzar el treball. A més, vaig extreure idees de molts altres llibres consultats a la biblioteca. 
També vaig aprofitar molt els llibres que em van prestar els tutors com: La vivienda 
contemporánea5, el DECRET 28/19996 o algunes de les publicacions de Quaderns 
d’arquitectura i urbanisme7 i dels quals vaig poder disposar durant tot el temps que vaig estar 
realitzant el treball. 
Vaig creure precís que calia fer una ullada a la història per mostrar que la flexibilitat de 
l’habitatge no és un invent i moltes de les idees que avui en dia semblen radicals i trencadores es 
remunten en projectes de molts anys enrere ja que no és un concepte nou però es troba en un 
estat creixent i de polèmica perquè actualment apareix com una necessitat. 
Una de les principals dificultats que se’m va plantejar durant l’elaboració d’aquesta part teòrica 
del treball fou la falta de dades sobre l’última fira Construmat. En un principi havia decidit 
analitzar les diverses propostes que reconeguts arquitectes havien presentat a la fira de 
Barcelona aquest any 2007 però la proximitat en el temps d’aquesta fira em dificultà l’accés a 
informació sobre aquestes propostes ja que encara no s’havia publicat cap llibre o revista a la 
qual pogués accedir referent a aquest aspecte. L’únic que vaig aconseguir foren imatges sobre 
les propostes i per tant això suposava una interpretació pròpia d’aquelles propostes i temia que 
així potser infravalorava alguna de les propostes o no nombrava el que potser era la idea 
principal d’alguna d’elles... Mentre buscava informació a la biblioteca sobre aquest tema vaig 
trobar, en certa manera casualment i sobretot gràcies a la originalitat del seu format (que va fer 
que em fixés amb aquest) un llibre sobre les propostes de la fira però d’anys anteriors 
Construmat 2005: APTM 30m²,8 on s’explicaven les  sis propostes d’habitatges mínims que 
també buscaven aquesta optimització de l’espai (fet que reafirmava que és un tema polèmic 
molt investigat que ja fa temps que es debat) i per això vaig basar-me en aquestes propostes per 
fer l’anàlisi. 
El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya va suposar, per tant, una gran font de recursos 
d’on vaig obtenir la majoria dels llibres que vaig utilitzar i on vaig treballar durant moltes hores 
durant l’estiu. 
A la part teòrica també vaig incloure-hi la comparació de dos decrets, el decret vigent 
(DECRET 28/1999) i el decret anterior (DECRET 259/2003). En un principi havia d’analitzar 
també la normativa inclosa en els decrets sobre les vivendes de protecció oficial però com que la 
modificació en la normativa d’aquestes vivendes no corresponia a la dels habitatges normals 
sinó que calia que observés un decret encara més anterior i a més, com s’escapava lleugerament 
del tema finalment vam decidir no contemplar aquest aspecte. 
                                                 
4 autor: Moia, José Luis. 
5 autors: Ignacio Paricio i Xavier Sust. 
6 autors: Bernat Masó i Carbó i Francesc Cifra i Gironès. 
7 editorial Oriol Bohigas. 
8 responsables d’edició: Josep Bohigas, Laura Arenas. 
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Altres mitjans d’obtenció d’informació 
A part de tota la informació extreta de llibres prestats o de la biblioteca, també vaig decidir que 
em seria útil analitzar certes notícies del diari o bé referents a la fira de Barcelona Construmat 
2007 o bé dels habitatges de dimensions mínimes en general. A partir d’aquests extrets de diari 
que vaig anar retallant sempre que creia que els temes tractats estaven relacionats amb el meu 
treball, decidí fer un breu resum per tal d’extreure’n les dades que més m’interessessin del 
treball. Per tal de realitzar aquest altre tipus de recerca també em serviren alguns dels 
reportatges escrits que es publiquen setmanalment al magazine (de la Vanguàrdia) ja que 
sempre hi ha un petit apartat dedicat a l’arquitectura però tot i que em llegia tots aquests articles, 
la majoria feien referència a cases unifamiliars luxoses de grans dimensions i que, per tant, no 
em servien pel treball però sempre és positiva la lectura de les propostes redactades tot i que 
després només unes poques les fes constar al treball. 
D’altra banda, com no volia centrar-me tant en la premsa escrita sobre els temes, al final vaig 
incloure’n només alguns al treball: aquells que em semblaven més representatius o entenedors. 
Una altra via d’obtenció d’informació fou un programa transferit a TV3 anomenat: “Un lloc per 
viure” on es presenten diverses situacions reals de joves que volen comprar un pis, una família 
que s’ha de mudar per la falta d’espai... i que també m’ajudaren a veure una aplicació directa de 
tot el que havia llegit i recercat. D’aquest programa però, no en vaig fer constar al treball els 
casos concrets d’aquestes persones en la recerca d’un espai per viure sinó que em van semblar 
més interessants els consells de l’arquitecte que presenta el programa ja que tot i ser breus, eren 
recursos molt útils. 
 
Recerca, tractament i anàlisi dels plànols 
L’anàlisi dels plànols fou la tasca que més feina i problemes m’aportà. 
Primerament, calia restringir la recerca de plànols, és a dir, posar algun límit per tal que 
posteriorment els plànols poguessin ser analitzats segons algun criteri i per això vaig decidir 
buscar plànols de dimensions no majors a 100 m² ja que no podia basar-me amb plànols de 
dimensions majors perquè habitualment és en els habitatges petits on es procura una major 
optimització de l’espai. Els plànols vaig extreure’ls d’atles de plantes de la biblioteca del 
col·legi oficial d’arquitectes seguint el consell de Joan Fontàs i Eva Garrido. A partir d’aquests 
llibres, vaig anar escollint els plànols adients però no vaig marcar un nombre concret de plànols 
perquè no tenia prou material amb el que treballar, és a dir, calia que m’adaptés a la informació 
que em proporcionaven aquells llibres i si marcava un nombre concret de plànols es 
multiplicarien les dificultats i es restringirien els resultats. Així és que vaig anar marcant tots 
aquells plànols que em servirien sempre que les seves dimensions fossin inferiors o igual a 100 
m² i estiguessin a una escala determinada (1/200). Després vaig escanejar plànol a plànol cada 
un d’ells i al ternir-los tots a l’ordinador, vaig anar retallant i separant el plànol dels habitatges 
que m’interessaven, suprimint alguns plànols que no eren del tot adequats o que no acabaven de 
veure’s bé, i després vaig procedir a realitzar l’anàlisi d’aquests pintant cadascuna de les seves 
zones segons si pertanyien a superfície comunitària, superfície d’estar, superfície de pas, 
superfície de serveis (cuina i lavabos) o zona de nit. Aquells espais que no podien incloure’s a 
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cap de les zones anomenades o que resultaven contradictoris vaig deixar-los sense pintar, és el 
cas de trasters o habitacions petites sense una funció específica. 
Però un dels principals problemes fou que hi ha plànols que admeten diverses interpretacions o 
que poden ser ambigus de manera que poden tenir diverses interpretacions segons els diversos 
punts de vista sota els quals es contempli. A l’hora d’analitzar-los vaig establir el meu propi 
criteri o punt de vista consultant la meva tutora davant del dubte: així vaig establir que un 
dormitori seria considerat zona de nit únicament si es trobava separat de la sala d’estar per un 
envà: si el que els separava era un panell mòbil o si es trobava en contacte directe amb la sala 
d’estar la zona de nit era inexistent i la sala d’estar incorporava el dormitori (és el cas de molts 
dels apartaments analitzats). També hi havia certa ambigüitat amb la superfície de serveis (en 
especial la cuina) quan aquesta es trobava en contacte amb la sala d’estar. Si existia una 
separació entre la cuina i la sala d’estar, encara que a vegades no fos total però que fàcilment es 
concebia la cuina com un espai apart de la sala d’estar, tota ella era considerada cuina però quan 
la separació era inexistent únicament es considerava cuina el taulell d’aquesta destinat a la 
preparació d’aliments. El menjador vaig considerar-lo com a superfície d’estar i pel que fa als 
estudis: eren considerats zona de nit quan es trobaven més a prop d’aquesta que de la superfície 
d’estar o quan estaven incorporades al dormitori i aquest era concebut com a zona de nit. Eren 
considerats superfície d’estar quan la continuïtat l’establien amb la sala d’estar o quan en 
formaven part. 
Un altre problema bastant rellevant que em va succeir es deu a la falta de precisió del plànol o 
falta de coherència entre la imatge a l’ordinador i la imatge real de manera que, encara que vaig 
prendre tots els plànols a escala 1/200, a l’hora d’escanejar-los i posteriorment analitzar-los a 
l’ordinador, i tractar-los amb diversos programes l’escala s’alterava de manera que no hi havia 
manera de tornar a reestablir-la. És per això que vaig haver de prendre totes les mesures del 
llibre encara que sempre amb un marge d’error considerable en la presa de mides però sobretot 
sense fiar-me gaire de l’ordinador ja que sinó els resultats no s’haurien ajustat a la realitat. 
Tot aquest procés em va portar molta feina i dedicació i tot i que sembla una feina senzilla, 
comporta moltes hores de treball, moltes més de les que aparenta, i, conseqüentment, el procés 
esdevé llarg i feixuc. És per aquesta raó per la que vaig decidir alternar la part pràctica d’anàlisi 
i presa de dades amb la part més teòrica. 
Però d’aquest fet en derivà una altra adversitat: els llibres a partir dels quals analitzava els 
plànols els prenia prestats de la biblioteca del col·legi oficial d’arquitectes i el límit de temps 
que podia tenir-los eren quinze dies. Com que combinava la part teòrica amb la pràctica per tal 
que cap de les dues parts se’m fes pesada innecessàriament, quan havia de tornar els llibres 
encara no havia acabat la feina ja que a part de seleccionar la informació, resumir-la, expressar-
la en altres paraules, reestructurar les idees... també havia de traduir molta de la informació així 
que el que feia era trucar per tal d’allargar el plaç de retorn d’aquests (possible un màxim de 
quinze dies més) i després els tornava i al cap d’un temps tornava a prendre’ls prestats. 
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Tractament dades: taula 
L’eleboració d’una taula és una tasca complexa i lenta. 
Primerament vaig haver d’establir un criteri per l’elaboració d’aquesta: subdividir els plànols en 
tres grups diferenciats: habitatges de 25 a 50 m², habitatges de 50 a 75 m² i habitatges de 75 a 
100 m². Una vegada establert el criteri, i havent prèviament analitzat cada plànol segons les 
diverses zones (superfície d’estar, superfície de pas, superfície de serveis i zona de nit) i pintant 
cada una de les zones amb un color diferent i havent també pres les mesures aproximades de 
cadascun dels espais i de la superfície total de l’habitatge vaig procedir a iniciar la taula en 
format Excel (per suggeriment de Joan Fontàs que a més m’ensenyà breument la utilització del 
programa desconeguda per mi fins el moment) disposant cada habitatge en una fila i cada un 
dels elements analitzats (espais o zones) en les columnes de manera que la feina consistia en 
passar a l’ordinador cadascuna de les dades calculades a partir dels plànols i  escrites en folis 
apart. Posteriorment, i per tal de fer més comprensibles i complertes les dades obtingudes, vaig 
tornar a buscar cada plànol i  indicar l’any o període d’anys de construcció de l’edifici que 
comprenia la vivenda en qüestió, el nombre de dormitoris de cada un i algun comentari 
important a remarcar com per exemple la concentració de les cuines i els banys en un nucli 
compacte, o bé la presència de panells mòbils, etc. 
Així doncs la taula constava de nou columnes amb els títols de: referència, any de construcció, 
superfície total, superfície d’estar (en m² i en %: percentatge de la superfície d’estar en relació a 
la total), superfície de pas (en m² i en %), superfície de serveis (en m² i en %), zona de nit (en 
m² i en %), nombre de dormitoris i comentari/s. 
La referència és una de les últimes dades que vaig omplir: primerament hi tenia la pàgina de 
l’atlas del qual havia extret el plànol per si havia de revisar-ne alguna dada. A més la referència 
no podia inventar-la des d’un principi ja que calia ordenar tots els habitatges segons les seves 
superfícies i realitzar la divisió d’aquests en els tres grups principals. Una vegada ordenats els 
habitatges i completades totes les dades vaig passar cadascun dels plànols ordenadament a 
format word i des d’allà vaig establir la referència de cadascun d’ells per ordre numèric. 
En el transcurs de l’elaboració del quadre se’m presentaren diverses dificultats i vaig alterar 
diverses vegades el format d’aquest per tal que el resultat fos més clar i entenedor. 
La posterior realització de gràfics d’interpretació de la taula em portà a diferenciar d’una 
manera més clara (amb colors) els habitatges d’un, dos i tres dormitoris. 
 
Interpretació taula: gràfics  
Una vegada confeccionada vaig creure convenient la interpretació dels resultats obtinguts en 
gràfics per tal de fer més visual el resultat així que vaig prendre les dades de cada una de les 
columnes de percentatges de cadascun dels grups. Així, vaig sumar tots els percentatges de la 
columna corresponent a superfície d’estar i vaig dividir-ho pel nombre de files (és a dir, 
d’habitatges pertanyents al primer grup) i així amb la resta de columnes de percentatges (seguint 
amb la superfície d’estar, la de serveis i la zona de nit). Així, quedaven tres gràfics, cada un 
corresponent a cada un dels grups. 
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Però després per tal d’aclarir més els resultats i d’extreure d’una manera més precises les 
conclusions vaig decidir separar de cada grup els habitatges d’un, de dos i de tres dormitoris i 
analitzar-los individualment. 
Per tal de diferenciar bé els gràfics de cada un dels tres grups amb els que pertanyen al nombre 
de dormitoris, vaig escollir el mateix tipus de gràfic però el primer (el dels tres grups) amb 
columnes en forma de cilindre i el segon tipus de gràfic (els dels dormitoris) amb barres. També 
vaig introduir-hi la taula de dades. 
Els colors de cada una de les barres o cilindres corresponen als colors de cadascuna de les 
superfícies en els plànols de manera que segueixen una mateixa llegenda. 
A partir dels gràfics vaig obtenir-ne conclusions explicades juntament amb el format del quadre 
i dels gràfics. Pautes que foren fonamentals en la deducció de les conclusions. 
 
Així doncs, aquests tres últims punts o aspectes redactats a la metodologia són els que 
comportaren més feina i treball i en els que vaig centrar-me principalment ja que la teoria era un 
aspecte més dubtós perquè la majoria dels conceptes tractats admeten diverses interpretacions i, 
per tant, diverses explicacions. En la pràctica, però, em basava amb la realitat, encara que, 
òbviament, de forma reduïda, i per tant les conclusions obtingudes eren més restringides. 
 
Conclusions 
La redacció de les conclusions fou un dels últims passos per tal de concloure el treball ja que 
aquestes no poden elaborar-se sense haver acabat tota la part teòrica i la part pràctica.  
Aquestes, reflecteixen tot allò obtingut a partir del treball efectuat tant en la part teòrica com en 
la pràctica i és on es falseja la hipòtesis plantejada en la introducció del treball. 
 
Perquè l’elaboració d’un treball de recerca exigeix temps, esforç, treball i organització. És per 
això que un bon pla de treball i que el tema et desperti interès i t’agradi són dos elements 
fonamentals. 
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3. Teoria: 
En aquest apartat veurem diversos aspectes teòrics de la vivenda. S’efectua una recerca general 
de l’habitatge i focalitza en aspectes més concrets. D’aquesta manera, s’efectua un recorregut 
pels àmbits més destacats de l’habitatge vistos des de diversos punts de vista i extrets de 
diversos mitjans. Aquest apartat conté: 

- L’EVOLUCIÓ DE LA HISTÒRIA: transcorregut i importància al llarg del temps. 
- FLEXIBILITAT DE L’ESPAI: una solució útil. 
- ANÀLISIS DE REVISTES I DIARIS: L’espai, una polèmica actual. 
- “UN LLOC PER VIURE”: anàlisis d’idees generals extretes de diversos capítols. 
- PROPOSTES I SOLUCIONS: de diversos professionals reconegudes i eficaces. 
- COMPARACIÓ DE DECRETS: Decret 1999 – Decret 2003. 

-  

 
3.1. EVOLUCIÓ DE LA HISTÒRIA: 
La diversitat9 
La diversitat és una realitat deguda, sobretot: 

• Variació dels nuclis familiars. 
• Evolució en els sistemes de vida i canvis en la relació entre els membres de la família 
• Evolució tècnica 

Una resposta a aquesta diversitat és la flexibilitat10 entesa com a qualsevol disposició 
constructiva o formal que permeti certa diversitat en les maneres d’ocupació. La flexibilitat és 
augmenta proporcionalment quan augmenta l’espai. El problema es concep en la manca 
d’aquest espai deguda a l’elevat cost del sòl. Així doncs, es pot aconseguir de diverses maneres: 

• compartimentació que admeti un mateix espai amb diversos usos sense la necessitat de 
transformar-los com una peça que pugui ser despatx, dormitori, menjador o sala d’estar. 

• reducció d’elements de compartimentació com la conversió de dos petits dormitoris en 
un de major suprimint l’envà que els separa i augment de panells o separacions mòbils 
generalitzat sobretot als lofts. Problema: no aïllen els sorolls de manera eficaç. 

• possibilitat d’incorporar espais a la vivenda: tancament de terrasses. 
 
Evolució històrica:11 
Cal deixar constància que algunes de les idees que actualment semblen excessivament radicals 
eren ja presents en les obres arquitectòniques dels anys vint i setanta o abans. N’és un exemple 
la proposta12 de situar els serveis higiènics a les façanes de les habitacions i repartir-los en 
petites peces. Al llarg del temps s’han proposat diverses solucions: 

                                                 
9 cfr. José Luis Moia, Cómo se proyecta una vivienda. 
10 cfr. Ignacio Paricio, El proyecto y la técnica (La vivienda contemporánea). 
11 vegeu nota 2. 
12 proposta de Yves Lion. 
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- Espais interiors amb percepció espacial global13, la casa Fansworth14. 
- Flexibilitat entesa com transformabilitat dels espais interiors: la casa Schroeder15 

diversitat dins d’una planta : apartaments Nirvana16.  
- Possibilitat d’addicionar elements secundaris de la vivenda17. 
- Possibilitats d’apropiació de l’exterior: “inmuebles villas”18. 
- Possibilitats de l’indústria: casa Eames (California) o a França amb projectes de Prouvé. 
- Durant els anys seixanta i principis dels setanta es van construir obres estretament 

relacionades amb les propostes actuals. 
- Percepció espacial: Frégoli19 
- La flexibilitat: Walden 720. 
- L’apropiació d’espais exteriors: UVA21. 
- La majoria d’obres que reflecteixen el caràcter radical de l’època són propostes 

d’arquitectes joves. 
Per tant les idees que es proposen actualment no són noves. Els trenta anys de sèquia 
innovadora no són problema dels arquitectes sinó del promotor i de l’habitant. 
Les seves idees innovadores es podrien dur a terme i construir grans obres i impulsarien de nou 
la renovació de la vivenda adequada a les condicions contemporànies. 
Però el promotor públic es preocupa principalment per les possibles demandes per defectes de 
construcció i l’habitant es mostra conservador i amb un plantejament de la vivenda que 
únicament busca imitar el model de la vivenda burgesa. No obstant això, no sempre és igual 
sinó no hauria sorgit i no s’hauria dut a terme la innovadora idea dels “lofts”. Aquesta és una 
motivació de molts arquitectes que busquen una renovació de la vivenda. 
Anteriorment, les habitacions principals s’orientaven al carrer de manera que al migdia el sol 
il·luminava tota l’habitació però més endavant va sorgir una nova tendència amb la qual la sala 
d’estar i els dormitoris es van anar ubicant a la part posterior de la vivenda i així feien d’aquells 
espais, llocs íntims i aïllats del carrer. Actualment, aquesta tendència està també desapareixent. 
Abans els carrers eren tranquils però actualment han canviat i són només un inconvenient: 
sorolls, perills i contaminació és tot el que s’hi troba. 
Anteriorment en comptes de la sala d’estar hi havia una sala convencional que només servia per 
rebre visites i era habitual entre les classes burgeses. 
Anteriorment l’objecte principal del projecte arquitectònic de la vivenda ha estat l’edifici i la 
seva imatge global. No obstant això, avui en dia, es presta més atenció a la compartimentació de 
la vivenda tot i que el projecte de l’edifici continua essent important. 

                                                 
13 Mark Towers, (F.L.Wright). 
14 Mies van der Rohe. 
15 Gerrit Rietvelt. 
16 Johannes Duiker (1927). 
17 propostes de J.N.Habraken o de Archigram. 
18 Le Corbusier. 
19 Bonell, (1972). 
20 Bofill, (1970-1975). 
21 Higueras. 
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Aquest recent interès exigeix una atenció especial en el projecte degut a la diversitat de sistemes 
de vida i les diverses maneres d’ús dels locals. 
A més d’aquests objectes específics, també és important el disseny de la vivenda com a una 
cèl·lula unitària i per això cal tenir en compte: 

• Formes de compartimentació diverses pels diferents grups d’ocupants. 
• Possibilitat de transformar la compartimentació en el transcurs del temps degut a 

l’evolució vital dels ocupants. 
• La possibilitat d’efectuar transformacions per tal d’adequar la vivenda a la innovació 

tècnica. 
• La facilitat de la realització de les tasques de manteniment i actualització dels equips 

comuns mitjançant accessos diferents als dels espais privats. 
• L’optimització de l’espai de la vivenda en la seva configuració per tal de reduir costos i 

aprofitar la superfície. 
Aquesta consideració de la vivenda com a cèl·lula unitària22 implica la consideració de l’espai 
global de la vivenda, la relació dels accessos, les seves estructures i instal·lacions... 
Però també cal tenir en compte, la correcta compartimentació de la vivenda amb les diverses 
formes d’emmoblament, la seva relació amb l’exterior, el seu espai i la seva llum. 
Una altra proposta23 destacada és la que insisteix sobre la qualitat del suport com a objecte 
principal del projecte per intentar impedir la concepció dels edificis de vivendes com a 
amuntegament de locals que han originat una organització inadequada dels elements comuns i 
un espai global inqualificable i impossible d’aprofitar per a qualsevol altre ús. 
 
La situació actual:24 
1. L’evolució de la vida 
La societat es troba en una evolució constant 
En els últims anys, els canvis que s’han produït: 

• Formació i evolució dels ocupants de les vivendes: 
1. El retràs de l’edat de matrimoni i independització dels joves 
2. El descens del nombre de matrimonis i augment de les parelles de fet 
3. Disminució de l’índex de natalitat i, conseqüentment, dels membres de la família 
4. Augment del nombre de separacions matrimonials i de famílies monoparentals. 
5. Augment de la duració de la vida de les persones. 

• Creixement i distribució de la riquesa: 
1. Generalització de l’automòbil 
2. Increment de les segones residències 
3. Millora de la comoditat i el benestar a la llar degut, principalment, a la 

generalització de l’ús i la possessió d’electrodomèstics. 
4. Augment de les pensions de jubilació i d’assistència social 

                                                 
22 proposta de J.N.Habraken. 
23 cfr. J.Nouvel, Nimes (1987). 
24 cfr. Xavier Sust, Los aspectos programáticos de la vivienda. 
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5. Aparició de la nova pobresa degut a la implantació de les noves tecnologies i 
reorganització del món laboral. 

6. Immigració provinent del Tercer Món. 
• Valors i hàbits de la societat: 

1. Variació de les relacions familiars entre les generacions. 
2. Millora de la higiene personal 
3. Preocupació per l’ecologia 
4. Integració de persones amb discapacitats a la vida quotidiana i laboral 
5. Integració de les dones en el mercat laboral 
6. Variació d’horaris i d’edats escolars i laborals 
7. Augment d’activitats de lleure i oci 
8. Canvi dels hàbits de compra 
9. Exigència de més seguretat 
10. Defensa de la igualtat de sexes 
11. Generalització del bricolatge. 

2. Evolució dels grups de convivència: 
• Model de família nuclear amb un nombre menor d’integrants. 
• Augment del nombre de persones que viuen soles, parelles sense fills i famílies 

monoparentals. 
El canvi més important en la vida dels ocupants de la vivenda és el fet que moltes activitats que 
abans eren qualificades com a col·lectives com per exemple menjar o mirar la televisió han 
passat a ser activitats individuals de manera que es tendeix a desenvolupar individualment les 
activitats en general. A més la societat actual requereix, sobretot, més intimitat a les vivendes. 
Els principals canvis en la vida a la vivenda són: 

• La disminució de la taxa de natalitat ha repercutit en una disminució del nombre de 
membres que constitueixen una família i, conseqüentment, les habitacions tenen cada 
vegada un ús més individual. 

• Les relacions entre pares i fills són molt més liberals. 
• La progressiva incorporació d’equips i aparells: assecadora, congelador o microones. 
• La progressiva incorporació d’aparells audiovisuals per tota la vivenda 
• El culte i tractat del cos han generat una millora de la higiene corporal: la dutxa 

setmanal ha passat a ser diària. 
• Canvis importants en la manera de menjar per la preparació individual del menjar, àpats 

informals, falta de coincidència d’horaris, incorporació de la dona al mercat laboral, 
hàbit de menjar fora de casa els dies laborals, presència de la televisió al menjar... 

• La necessitat de disposar de més espai d’emmagatzematge derivat de l’augment de 
possessió de roba, la compra domèstica que passa de ser diària a setmanal, la pràctica 
d’esports (esquí, ciclisme...) que requereixen espai per guardar els elements necessaris. 

• Reciclatge: un cubell per a cada classe de rebuig 
• La substitució de les visites per les trucades telefòniques. 
• La demanda de major comoditat i benestar degut a la millora del nivell de vida. 
• la disminució de temps dedicat a activitats domèstiques. 
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3. L’oferta de vivenda 
S’han produït canvis considerables: 

• Increment del preu de les vivendes. Això repercuteix en la importància d’aprofitar 
l’espai que és moltes vegades escàs ja que les persones no poden permetre’s comprar 
vivendes de majors dimensions. 

• Augment del nombre de vivendes ocupades per poques persones: especialment dues. 
• Augment del nombre de vivendes de lloguer. 
 

Ocupació de la vivenda25 
A l’hora d’ocupar una vivenda és freqüent la transformació del seu espai per tal d’adaptar-la als 
gustos dels ocupants. Les transformacions més habituals són aquelles que no requereixen obres i 
per tant no comporten la despesa de grans quantitats de diners i eviten molèsties com ara el 
canvi de mobles, en la decoració... 
 
L’adequació de la vivenda al llarg del temps:26 
En una vivenda són habituals les petites reformes degudes, sobretot, a l’evolució dels seus 
ocupants i als avenços tecnològics per tal d’aconseguir una millora en les condicions de benestar 
i comoditat a la llar. La identificació de les persones amb el seu espai ajuden a no dur a terme 
reformes importants en les vivendes. Aquesta identificació és especialment important per les 
persones grans. Les reformes més freqüents a les vivendes són aquelles de les zones de serveis. 
 
Els marcs econòmic i legal:27 

1. El cost de la vivenda 
El cost de la vivenda és la suma de diversos costos entre els quals destaquen els costos referents 
al sòl i els referents a la construcció a més de la finançament28, impostos, llicències... 
El cost del sòl és el que més varia al llarg del temps. En els darrers anys és el que ha fet 
augmentar més el valor final de la vivenda depenent de la situació d’aquest sòl ja que és més car 
com més centralitzada sigui la zona on es trobi. El preu del sòl ha estat darrerament inclús més 
elevat que el de construcció. 
No obstant això, el preu de la construcció també ha augmentat. Amb la incorporació de noves 
màquines industrials que han millorat la qualitat però no han disminuït els costos. 
Com a resultat d’aquest encariment de la vivenda va sorgir al reducció de la superfície. 

2. La regulació de la formalització de la vivenda: 
La regulació de la formalització de la vivenda es du a terme mitjançant normatives: 

• normativa tècnica de l’edificació 
• normativa específica sobre la vivenda 
• normativa urbanística 

Les dues primeres normatives se centren especialment en la matèria que s’utilitza en la 
construcció. Les normes tècniques estableixen una regulació general de la vivenda i una 
                                                 
25 vegeu nota 16. 
26 vegeu nota 16. 
27 vegeu nota 16. 
28 Aportació dels recursos econòmics necessaris per al funcionament d'una empresa o la 
realització d'una activitat. 
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d’específica pels diversos usos dels edificis. La tercera, però,  regula l’edificació de la vivenda i 
l’ordenació del territori: classificació i qualificació del sòl i de les infraestructures del territori.  
Les solucions a la falta d’espai queden moltes vegades limitades per les condicions 
d’habitabilitat d’una vivenda i, en general, totes les normatives que la regulen. 



TEORIA  flexibilitat de l’espai 
 

 17 optimització de l’espai 

3.2. LA FLEXIBILITAT DE L’ESPAI: 29 

CONCEPTE: 

Hi ha diversos arguments que defensen la flexibilitat de la vivenda com ara: 
• la necessitat que una vivenda anònima s’adeqüi fàcilment a uns ocupants concrets 
• la possibilitat de millora i canvi en el transcurs del temps amb l’evolució dels ocupants 
• els canvis periòdics necessaris 
• la incorporació de nous equips degut a la seva popularització o altres causes 
• la necessitat que en un mateix espai es puguin realitzar diverses activitat. 

L’abundància d’espai proporciona la màxima flexibilitat: com més gran és una vivenda més 
flexible és Però les superfícies són limitades per raons econòmiques. Si es vol mantenir el preu 
d’una vivenda i incrementar-ne l’espai i, conseqüentment la flexibilitat, és necessari:  

• retallar el cost en la producció dels acabats per tal de mantenir el preu d’una vivenda al 
incrementar-ne la seva superfície. 

• destinar un mateix espai a diverses activitats sense haver de transformar-lo. 
• possibilitar la modificació dels elements divisoris interiors o bé suprimir envans per tal 

que els espais siguin polivalents. Així, per exemple, dos dormitoris petits es poden 
transformar en un de més gran o un menjador es pot independitzar de la sala d’estar. 

• incorporar panells mòbils que puguin unir i separar espais segons la voluntat de 
l’ocupant. El problema és la dificultat d’eficàcia d’aïllament d’aquests panells. 

• possibilitar la doble circulació en les zones de pas i així les peces poden adquirir una 
major varietat de funcions ja que s’eviten interferències amb altres usos o ocupants. 

• possibilitar la incorporació o exclusió d’espais. En les vivendes situades en edificis 
plurifamiliars és possible mitjançant el tancament de terrasses. Aquesta solució és fàcil 
de practicar en edificis d’una sola vivenda dins dels límits de la seva pròpia parcel·la. 
En cases adossades es practica mitjançant l’addició d’un pis o la construcció d’alguna 
peça al pati interior. A les vivendes que comparteixen un mateix edifici es limita perquè 
degut a dificultats com: l’encaixament de les diverses distribucions, l’elaboració d’un 
acord amb els veïns i també les complicacions legals que aquesta solució comporta. 

En general, totes les vivendes tenen un cert grau de flexibilitat que augmenta com més 
àmplia sigui la seva estructura, més organitzada i equilibrada la seva distribució i més 
senzilla la supressió d’envans o panells interiors. 

APLICACIONS: 

Encara que aquesta recerca de la flexibilitat es presenti com una tendència o com un 
problema actual, és un concepte evident al llarg de la història per la necessitat d’aconseguir 
que l’hàbitat domèstic fos cada cop més adaptable. 
En l’època moderna aquesta tendència va rebre sobretot la influència dels habitatges 
tradicionals japonesos caracteritzats per les portes corredisses que permeten una continuïtat 
entre l’habitatge i la natura afavorit per una escassetat de mobiliari. 

                                                 
29 cfr. Ignacio Paricio i Xavier Sust, La vivienda contemporánea i José Luis Moia, Cómo se 
proyecta una vivienda i htp://www.museuartsdecoratives.bcn.es/exposic/i2living.html 



TEORIA  flexibilitat de l’espai 
 

 18 optimització de l’espai 

3. Despatx. 

1. Transformació d’un espai en despatx o dormitori en només 30 minuts. 

• Adaptar              
• Combinar 

• Transportar 

 Entre la societat predomina una impressió que és necessària la incorporació 
d’organitzacions més flexibles en la vivenda. Aquesta impressió és la causa de la constant 
recerca de les propostes que afavoreixen una vida flexible. 
Algunes de les característiques que comparteix el mobiliari flexible és que es poden: 
• Muntar i desmuntar 
• Plegar i desplegar  
 
Les aplicacions d’aquesta flexibilitat es donen en tots els camps. Una de les més habituals 
és la transformació d’un espai per tal que adquireixi diverses funcions. 

Exemple: Prestige Congress Barcelona30: 

 

 

 

 

 

L’habitació pot transfromar-se en un despatx, un 
lloc per celebrar-hi reunions o un espai per a 
realitzar-hi presentacions: “un lloc on els seus 
somnis poden convertir-se en negoci”31            
Les habitacions gaudeixen d’un disseny modern i 
a més pràctic ja que estan pensades de tal manera 
que permet la transformació de l’habitació en un 
despatx. Aquest canvi s’aconsegueix al retirar els 
llits que ocupen l’espai central de l’habitació i 
disposar-los en forma de sofà. La taula que tenia 
la funció de tauleta de nit o per disposar-hi 
l’esmorzar, etc passa a ser el taulell de l’oficina i 
la resta d’elements es disposen de tal manera que 
amb menys de trenta minuts el servei de l’hotel 
transforma el dormitori en un despatx de treball 
molt útil per tots aquells que necessiten un lloc 
on dormir però també on treballar ja que la 
majoria dels clients són comerciants o 
treballadors que la feina els obliga desplaçar-se 
fins la fira “congress” de Barcelona, ubicada molt a prop d’aquest hotel de quatre estrelles. 

                                                 
30 imatges extretes de: Prestige Congreso Barcelona, revista. 
31 cfr: prestige congreso Barcelona. 

2. Habitació. 
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3.3. ANÀLISIS D’ACTUALITAT (REVISTES I DIARIS): 

 

• “Orden en 32 metros” 32 
En una superfície tan limitada33 com són 32 m² s’hi ha ubicat un espai quadrat de vidre 
transparent que funciona com a habitació separada de la resta de la vivenda. Aquesta, s’obre 
mitjançant portes corredisses i per tal de preservar la intimitat i regular l’entrada de llum, 
l’habitació es converteix en una caixa tancada de vidres corredissos que poden ser coberts per 
estors o cortines. La paret amb la que es recolza el llit té la doble funció de mirall al lavabo que 
està al darrere i decoració amb una fotografia a la part d’habitació de manera que dóna un toc 
original al limitat dormitori. Aquesta habitació està unida i a la vegada separada del lavabo a 
partir de la paret de doble funció (mirall i fotografia). El lavabo està situat a l’entrada de la 
vivenda. El taulell del lavabo és de ferro i travessa la separació de vidre per tal de transformar-
se en la tauleta de nit. El vàter i la dutxa estan en un racó interior del lavabo separades per una 
porta de vidre parcialment transparent. 
Per tal de contrastar espais la cuina, oberta al menjador, és d’un taronja intens. La taula del 
menjador té altura doble ja que funciona com a taula i com a suport per la televisió. 
El menjador és ubicat a la millor zona del pis on es troba el balcó i per on entra tota la llum.  
En espais tan reduïts qualsevol espai és aprofitable. Aquesta realitat s’evidencia, per exemple, 
en el racó de sota de la finestra que és aprofitat per a donar lloc a un escriptori de ferro que 
s’adapta a la forma de la paret. 
 

• “Espacios comunitarios” 34 
Per molts arquitectes la recerca d’espais exteriors d’estància i relació és un projecte important. 
 

• “Ganar metros por el suelo” 35 
La supressió d’envans i els canvis de nivell proporcionen un augment considerable en les 
vivendes. En aquest habitatge36 els tancaments són escassos i a més, mòbils, de vidre o bé d’un 
tipus de fusta molt utilitzada pel revestiment de paviments utilitzat també en aquesta vivenda 
tant en el terra com en les escales i la majoria de mobles. 
El fet que el llit pugui desplaçar-se mitjançant rodetes facilita la neteja d’aquest. 
La divisió de l’espai en tres nivells és una de les peculiaritats del projecte. 
La presència de petits espais que actuen com a patis interiors no només permeten l’entrada de la 
llum sinó que a més la decoració d’aquests amb plantes i flors contribueix a climatitzar de forma 
natural tot l’espai. 
Com és habitual en les vivendes innovadores actuals, el contrast és també present en aquest cas 
entre el plàstic i la fusta.  

                                                 
32 Magazine, 10 juny 2007 ; text de Mónica R.Oyuelo. 
33 Autor del projecte: estudi Loftbcn. 
34 Magazine, 13 maig 2007 ; text de Juan Carlos Sancho i Sol Maldridejos. 
35 Magazine, 18 febrer 2007, text de Begoña Corzo. 
36 Autor del projecte: Michele & Miquel. 
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Molt del mobiliari és mòbil així com el llit que pot desplaçar-se o la taula de cuina que pot 
plegar-se i integrar-se a la paret, o bé multifuncional com el banc de calaixos de l’estudi que és 
també l’escala o la barana del dormitori que constitueix també el taulell de planxar la roba. 
Tot i que aquesta vivenda és pobra en separacions, l’entrada de la casa s’amaga darrere d’unes 
cortines de plàstic de manera que es deixa passar la llum però contribueix a crear certa privacitat 
a la vivenda: la separa del carrer. 
 

• “Continuidad espacial” 37 
Un clar exemple de vivenda unifamiliar que ofereix continuïtat espacial és la de l’arquitecte 
Amador Vinyals. 
Aquest tret característic de la vivenda és fa evident, per exemple, en la configuració de la cuina 
– office i el menjador com a un únic espai caracteritzat per l’entrada de molta llum i amb 
combinacions suaus però molt encertades de tons i colors marrons i blancs entre el mobiliari, el 
paviment i els envans. 
Els envans de la vivenda han estat substituïts per grans panells de vidre. 
La casa està principalment dividida en dues zones. Aquesta divisió, però, no és marcada per 
parets sinó per la composició diversa de les parets principals: la paret d’obra vista és la que 
divideix la vivenda. 
El principal responsable de l’organització de la circulació és un moble de mitja alçada gris que 
condueix fins el menjador i la cuina. 
La continuïtat de l’habitatge es trenca únicament amb l’espai reservat al lavabo, tancat i separat 
de la resta d’ambients. 
 

• “La venta de viviendas en España se reduce un 7,23% en el 2006, según los 
registradores” 38 

El mercat immobiliari es troba en una situació decreixent ja que el nombre de vivendes venudes 
va disminuir l’any 2006 un 7,23% 39respecte l’any anterior. 
A Espanya, el 57,2% de vivendes venudes no eren de nova construcció així que, tot i que tant 
les vivendes noves com les ja usades van patir una disminució en el nombre de vivendes 
venudes, aquelles de nova construcció foren les que patiren més el descens ja que se’n veneren 
un 10,1% menys. El 2005, en canvi, s’havia produït un augment en el nombre de vivendes 
venudes d’aquest tipus: increment del 5,5% respecte el 2004. 
Les comunitats espanyoles on més es va accentuar aquest descens foren: Cantàbria, Aragó i el 
País Basc i Navarra fou l’única comunitat que experimentà un increment en les ventes. 
A Catalunya, la demanda de vivendes noves va decaure un 25,02% assolint així la posició 
màxima en el descens de demanda d’aquesta tipologia d’habitatges. 
Cal també destacar el nombre de compradors estrangers (d’entre els quals els britànics foren els 
més actius seguits dels equatorians, marroquins i romanesos) ja que configuren l’adquisició 
d’un 8,97% de les vivendes d’Espanya. 

                                                 
37 Magazine, 4 febrer 2007; text de Mar Requena. 
38 La Vanguardia, 12 juliol 2007; Rosa Salvador. 
39 Dades de: Colegio de Registradores de la Propiedad. 
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• “Golpe a los minipisos” 
Los vecinos de Verdi llevaban 15 años denunciando los cubículos.  40 

Pisos il·legals als districte de Gràcia. 
S’han registrat en aquest districte 25 minipisos sense cèdula d’habitabilitat nascuts de la 
restauració d’antics locals o naus industrials en estudis, pràctica molt normalitzada en aquests 
carrers. 
També se n’han registrat catorze més al carrer Verdi sense cèdula i se’n preveu la clausura de 
d’onze més al carrer Jaén però la diferència es troba en les condicions de vida en cadascun dels 
casos. En els minipisos del carrer Verdi aquestes són pèssimes. Els del carrer Jaén les 
condicions són molt millors. Els del carrer Verdi estaven formats per un petit lavabo i en la 
majoria de les vivendes d’un únic espai i sense ventilació. A més aquests “habitatges” no 
respectaven les mesures de seguretat referents a les instal·lacions de gas butà ja que les cuines 
no estaven ventilades. 
Els inquilins pagaven una mitjana de 300 euros al mes per pisos que no arribaven a 30 m² i 
sense llum natural. Aquest problema, tot i ser molt denunciat pels veïns del districte, s’allargà 
més de quinze anys el procés de reconeixement d’aquests minipisos com a il·legals. 
Però el problema és que aquesta no és l’única il·legalitat existent al mercat immobiliari sinó que 
n’hi ha nombroses més que encara no han estat identificades. 

                                                 
40 Vivir, La Vanguardia, 11 juliol 2007, Silvia Angulo. 
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3.4. “UN LLOC PER VIURE”: 

"Un lloc per viure" consta de tretze capítols de 40 minuts de durada cadascun. En cada capítol 
es narren tres o quatre històries. En conjunt, són més de trenta històries que expliquen diferents 
casos de diverses persones relacionat sempre amb el seu habitatge.. i també es tracta el món de 
les reformes i de l'interiorisme.  

En aquesta programa hi intervé l'arquitecte Francesc Pla donant consells per estimular la 
curiositat o el coneixement i per afavorir la reflexió sobre la situació actual de l'habitatge a 
Catalunya.  Durant el transcurs d’aquest programa, han sorgit idees interessants diverses 
relacionades amb l’objecte d’estudi del meu treball. 

CAPÍTOL  1:  Creixement i sostenibilitat:  

Els darrers anys, a Catalunya la tipologia de cases unifamiliars ha incrementat considerablement 
com a model urbanístic predominant. És el model de ciutat dispersa davant de la ciutat 
compacta tradicional i més sostenible. 

CAPÍTOL 3:  El reciclatge de materials en la construcció 

És eficaç per tal de contribuir al desenvolupament sostenible de la naturalesa. 

CAPÍTOL 4:  Pisos per a joves41 i   Treballar el vidre.42 

Aquests pisos, de quaranta metres quadrats, permeten utilitzar tot l'apartament com a espai únic. 
D'aquesta manera, els quaranta metres quadrats es poden entendre no solament com un pis petit 
però també com una sala gran.  

Hi ha una manera diferent de treballar el vidre utilitzant teixits, materials vegetals o metàl·lics.  

CAPÍTOL 5:  Parets mòbils pels canvis: 

La vida de les persones canvia al llarg dels anys per circumstàncies diverses, com pot ser el 
creixement de la família o bé el decreixement d’aquesta... Però aquests canvis no han de 
comportar necessàriament a un canvi de casa si el projecte inicial ha estat ben ideat. Molts dels 
projectes que tenen en compte aquesta realitat, com el de l'arquitecte Carles Gelpí, i proposen 
tenir parets mòbils. 

 

                                                 
41 Els arquitectes Coll-Leclerc, BCN. 
42 fàbrica de vidres Cricursa, de Granollers. 
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CAPÍTOL 6:  Decoració: paper pintat, L’emmagatzematge en les cases i La mesura de les 

coses. El llibre de Neufert 

Hi ha diferents maneres de donar color a les nostres cases com per exemple empaperar. amb 
diverses formes, colors i materials.43                                                                                                  
En un habitatge mitjà, entre un 15 i un 25% de la superfície interior està destinada a armaris. Per 
aquesta raó no és estranya la recuperació del traster tal com estan els preus dels pisos.               
La mesura dels mobles i dels àmbits d'un habitatge prenen com a patró el cos humà. L'arquitecte 
alemany Ernst Neufert, en el llibre "Art de projectar en arquitectura", es va dedicar a recollir i 
ordenar les mesures de tot el que ens envolta. 

CAPÍTOL 7:  Habitatges prefabricats44 i Aixetes i estalvi45 

El muntatge en sec, sense ciment, és més sostenible.                                                             
L'aigua és un bé escàs. Per això, a l'hora de parlar d'aixetes hem de pensar en com estalviar 
aigua. Una bona solució és la fabricació d’aixetes que incorporen diferents mecanismes 
d'estalvi. 

CAPÍTOL 8:  La fusta: la indústria sostenible i Condensadors de serveis. Fort Pienc 

La fusta és la matèria primera que es fa servir en la construcció que és renovable i no fa malbé 
el medi ambient.  
Els barris poden tenir els seus serveis repartits o concentrats. Un exemple de serveis concentrats 
és el del barri de Fort-Pienc, a  Barcelona. 

CAPÍTOL 9:  L'ascensor: acord entre veïns i Terrats col·lectius46 

Posar d'acord una comunitat de veïns per posar ascensor a l'edifici no sempre és fàcil. De 
vegades només depèn de la voluntat dels veïns però hi ha edificis on les dificultats van més 
enllà. Sempre que sigui necessari un acord entre veïns la situació es complica, així com en el 
tancament de terrasses.  

El terrat és l'espai comú d'un edifici més desaprofitat per la comunitat de veïns. El terrat pot 
tenir diferents usos i pot ser utilitzat com a zona comunitària. 

                                                 

43 col·lecció Tres Tintas Barcelona 

44 els mòduls d'habitatges Compact-habitat. 
45 L'empresa Hansgrohe. 
46 planteja un projecte de l'arquitecta Eva Prats. 
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3.5. PROPOSTES I SOLUCIONS: 

Nombrosos estudis i investigacions s’han dut a terme i continuen efectuant-se per tal de 
presentar solucions i propostes eficaces que responguin a la necessitat d’optimitzar l’espai sense 
elevar el cost de la vivenda. Els arquitectes busquen idees innovadores pel màxim aprofitament 
de l’espai afrontant les limitacions econòmiques i de normativa i les restriccions sobre la 
superfície edificada o el terreny: busquen una mateixa solució: aprofitar un espai limitat 
respectant les normatives de manera que sigui assequible en quant a l’economia. Aquesta 
recerca la duen a terme mitjançant diversos mètodes i tècniques ja que el procés és costós i les 
innovacions són essencials en aquest camp. Algunes de les propostes són: 
 

1. Idees innovadores47 
Els especialistes busquen una ampliació de les superfícies millorant la distribució dels 
espais i suprimint envans o elements innecessaris. Busquen també l’originalitat i 
expressivitat a partir de la combinació de materials, formes i inclús contrastos entre estils 
arquitectònics. Per a aquestes vivendes cal també dissenyar un mobiliari a mesura perquè 
s’ajusti a l’espai disponible i a les necessitats dels ocupants.  
És freqüent la “fusió” del mobiliari de la cuina amb el de la sala d’estar o el del dormitori 
amb el de la sala de bany creant un conjunt de materials i estils. 
 
2. La cuina48 
La cuina era abans un espai més aviat recercat i no gaire estètic. Avui en dia, en canvi és un 
espai agradable i moltes vegades fusionat amb la sala d’estar. No obstant això, sempre va bé 
alguna porta corredissa per si es vol separar els espais. És cada vegada més freqüent la 
desaparició del menjador o fusió amb la sala d’estar o amb la cuina. 
 
3. Estudi49 
Si hi ha un estudi o àrea de treball va bé que aquesta pugui aïllar-se per tal de poder 
concentrar-se a l’hora de treballar. Però si l’àrea de treball no requereix silenci o 
concentració absoluts no cal que sigui un espai tancat. Fins i tot es pot fer continuar el 
taulell a la cuina per poder preparar-hi aliments o esmorzar-hi. 
 
4. Separacions:50 
Per tal de suprimir envans, és freqüent la substitució d’aquests per panells mòbils. El 
problema és que aquests panells no són sempre efectius ja que no aïllen completament dels 
sorolls i els olors. 
Una altra solució és la separació d’espais mitjançant mitjos murs o “barra americana” de 
manera que poden tenir, a la vegada, la funció pròpia d’un seient o de magatzematge. 

                                                 
47 cfr. Cristina Paredes Benítez, Making the most out of space. 
48 cfr. Marcus Field, Lofts. 
49 vegeu nota 3. 
50 cfr. Marcus Field, Lofts i cfr. H. Werner Rosenthal, Structure. 
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També és freqüent la separació per canvis de nivell, per lleixes o per diversos mobles 
disposats de diverses maneres. 
Evidencia el canvi d’una zona a una altra la reforma en la disposició de les rajoles del terra 
o bé el canvi de tons de les parets. 
Una innovació efectiva en aquest camp és la concepció volumètrica de la vivenda. Així és 
possible, mitjançant un sostre alt, la presència d’una plataforma per disposar-hi, per 
exemple, el dormitori. 
 
5. Sensació d’espai51 
Crear una sensació de continuïtat de l’espai és un recurs molt emprat ja que és una solució 
possible que no incrementa el cost de la construcció. S’aconsegueix mitjançant disposicions 
concretes del mobiliari, combinacions de tons i colors, substitució d’uns materials per una 
altres... de manera que afecta, principalment, a la decoració de la vivenda. En són exemples: 

• La presència del blanc, del vidre i de miralls que contribueix a crear una 
sensació de continuïtat de l’espai. El blanc, com els colors clars, el vidre i els 
miralls són especialment utilitzats per la seva capacitat de reflectir la llum i de 
crear sensació d’amplitud. Els colors vius, en canvi, transmeten energia. El 
contrast de colors i materials atorga dinamisme. 

• Espais oberts i finestres abundants que proporcionen espai i permeten l’entrada 
de llum natural. També contribueixen a l’entrada de llum parets amb forats o bé 
finestres interiors. 

 
6. Doble funció del mobliari:52 
El mobiliari pot adquirir en certs casos múltiples funcions com per exemple: 

• Els mitjos murs, a part d’efectuar la funció de separar espais, pot també adquirir 
la funció de seient o bé de lleixa per posar-hi objectes i a sota s’hi poden posar 
calaixos. 

• Escales que adquireixen la funció de lleixes 
• Tancament del forat dormitori – sala d’estar amb una porta corredissa que deixa 

veure l’estudi. 
• Armaris que funcionen com a parets. 

 
7. Falta d’espai:53 

A principis del segle XIX l’emigració massiva del camp a les ciutats provocada per la 
industrialització  va donar lloc a un canvi radical en l’estil de vida de la societat. 
Actualment, l’augment de la població i la seva creixent concentració en grans nuclis 
urbans ha proporcionat l’aparició de vivendes de dimensions cada vegada més reduïdes. 
L’aparició d’aquest tipus de vivendes o residències és degut principalment a l’augment 

                                                 
51 vegeu nota 5. 
52 vegeu nota 5. 
53 cfr. Cristina Paredes Benítez, Espacios pequeños. 
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del preu de la vivenda, que ha provocat que molts joves considerin l’opció de viure en 
un apartament petit.  
A més a més, la creixent falta de sòl edificable redueix considerablement les 
possibilitats que la població, que es troba en un creixement constant,  pugui disposar 
d’habitatges a menys que es redueixi les dimensions de les vivendes. 
Econòmicament parlant, els costos de les vivendes es reduiria si s’invertís no tant en la 
quantitat i les dimensions com en la qualitat. A més les vivendes petites redueixen el 
consum d’energia. Per tant, últimament, la tendència de construir vivendes petites s’ha 
convertit no només en una necessitat sinó també en una manera de vida alternativa. 
S’ha après a descobrir el  plaer i a reconèixer el potencial de viure en un espai petit. 
Actualment, el nou estil de vida contemporània, ple de creativitat i originalitat, gira al 
voltant d’aquests espais: llocs que adquireixen la forma d’apartaments, dúplex, lofts i 
vivendes en les quals és possible posar en pràctica nombroses solucions innovadores per 
a espais limitats: mobiliari multifuncional, zones combinades, estances de doble funció, 
taules mòbils, portes corredisses... 

 
8. Instal·lacions 

La creació de terres modulables ha esdevingut una proposta molt acceptada. Es basa en 
la ubicació de les canalitzacions d’aigua, gas i electricitat sota terra, però el desmuntatge 
és fàcil i permet establir un punt de sortida de manera ràpida. 
Aquesta solució fa possible l’ampliació o bé la transportació de les zones de serveis a un 
altre espai ja que sinó la idea de flexibilitat es limita a la possibilitat de transformacions 
més reduïdes que no impliquin un canvi en les instal·lacions. 
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3.6. COMPARACIÓ DELS DOS DECRETS54 

DECRET 1999 – DECRET 2003 

 

1. DEFINICIONS DECRET 28/1999 DECRET 259/2003 

complet  reduït  

MÍNIMS 1 sala, 1 o més 
habitacions i 1 
cambra higiènica. 

1 sala i 1cambra 
higiènica. No conté 
habitació. 

sala, una cambra higiènica, un equip de cuina 
i ha de permetre la instal·lació directa d’un 
equip de rentat de roba. 

 habitatge de nova 
construcció  

habitatge usat habitatge de nova 
construcció 

habitatge usat 

superficie útil 
mínima 

12 m² 10 m² 14 m² 10 m² 

estrangulament 
no inferior a 

1,40 m 1,40 m 1,40 m 1,40 m 

Admetre la 
inscripció d’un 
quadrat de  

2,40 m x 2,40 m en 
planta 

2,40 m x 2,40 m en 
planta 

2,70 m x 2,70 m en 
planta 

2,40 m x 2,40 m en 
planta 

Obertura en 
façana directa o 
a través de 
galeria (mínim) 

0,80m-1,80m 
d’alçària.0,80m² de 
superfície  

0,80m-1,80m 
d’alçària.0,80m² de 
superfície 

0,80m-2,0 m 
d’alçària. 1,40m² de 
superfície 

0,80m - 2,00m 
d’alçària - 0,80m² de 
superfície  

Ventilació a pati 
de parcel·la 

   admesa 

Obertura a 
l’exterior o 
ventilació 
obligatòria 
d’una altra peça 
a través 
d’aquesta 

No permesa No permesa No permesa No permesa 

Aparell higiènic No No No No 

SA
LA

 

Equip obligatori 
de cuina  

No si té superfície 
inferior a 16m² 

No si té superfície 
inferior a 14m² 

No si té superfície 
inferior a 16m² 

No si té superfície 
inferior a 14m² 

Superfície útil 
mínima 

6 m² 5 m² 6 m² 5 m² 

Admetre 
l’inscripció d’un 
quadrat de 

1,90 m x 1,90 m en 
planta 

1,80 m x 1,80 m en 
planta 

1,90 m x 1,90 m en 
planta 

1,80 m x 1,80 m en 
planta 

H
AB

IT
AC

IÓ
 

Obertura en 
façana directa o 
a través de 
galeria 

0,80m–1,80m 
d’alçària– 0,40m² 
(mínim) 

0,80m–1,80m 
d’alçària– 0,20m² 
(mínim) 

0,80m–2,00m 
d’alçària– 0,60m² 
(mínim) 

0,80m–2,00m 
d’alçària– 0,20m² 
(mínim) 

                                                 
54 dades extretes de:  

- Bernat Masó i Carbó i Francesc Cifra i Gironès, decret 28 / 1999 nivell d’habitabilitat 
objectiva exigit als habitatges. 

- https://www.coac.net/privat/Girona/Oct/habitabilitat/default.html. 



TEORIA  comparació dels dos decrets 

 28 optimització de l’espai 

H
AB

IT
AC

IÓ
 

Aparell higiènic No 
 

No No No 
 

DECRET 28/1999 DECRET 259/2003  
 
 habitatge de nova 

construcció 
habitatge usat habitatge de nova 

construcció 
habitatge usat 

Equip obligatori 
de cuina 

No No No No 

Equip de rentat 
de roba 

  No No 

Possible 
independització 

Sí Sí Sí Sí 

Possible 
independització 

Sí Sí Sí Sí 

Ventilació a 
l’aire lliure 

Directa o per 
conducte (d’activació 
mecànica o, si és 
vertical, pot ser 
estàtica) 

Directa o per 
conducte (d’activació 
mecànica o, si és 
vertical, pot ser 
estàtica) 

Directa o per 
conducte (d’activació 
mecànica o, si és 
vertical, pot ser 
estàtica) 

Directa o per 
conducte (d’activació 
mecànica o, si és 
vertical, pot ser 
estàtica) 

C
AM

BR
A 

H
IG

IÈ
N

IC
A 

Contingut Wàter, dutxa o 
banyera 

Wàter, dutxa o 
banyera 

Wàter, dutxa o 
banyera 

Wàter, dutxa o 
banyera 

 
    GALERIA 

Finestral que dóna directament a l’aire lliure. 
Superfície en alçada ≥ superfície en planta de 
la galeria 

Finestral que dóna directament a l’aire lliure. 
Superfície en alçada ≥ superfície en planta de 
la galeria 

Definició Porta o finestra practicable Porta o finestra practicable 

O
BE

R
T

U
R

A Superfície Del seu pas obert o de la seva superfície 
translúcida 

Del seu pas obert o de la seva superfície 
translúcida 

ACCÉS A 
L’HABITATGE 

Porta que comunica l’habitatge amb 
l’exterior i d’ús exclusiu del mateix habitatge 

Porta que comunica l’habitatge amb 
l’exterior i d’ús exclusiu del mateix habitatge 

Inclou superfície dels seus espais interiors amb 
alçada ≥ 1,50 m i de l’escala interior. 

superfície dels seus espais interiors amb 
alçada ≥ 1,50 m i de l’escala interior. 

SU
PE

R
FÍ

C
IE

 Ú
TI

L 

IN
TE

R
IO

R
 

No inclou Superfície ocupada pels tancaments (interns i 
perimetrals / fixos o mòbils), terrasses i altres 
elements exteriors, elements estructurals 
verticals, canalitzacions o conductes amb 
secció ≥ 0,01 m² 

Superfície ocupada pels tancaments (interns i 
perimetrals / fixos o mòbils), terrasses i altres 
elements exteriors, elements estructurals 
verticals, canalitzacions o conductes amb 
secció ≥ 0,01 m² 

 

SUPERFÍCIE ÚTIL 

S’expressa separant la part de superfície 
interior de la de superfície d’espais exteriors 
d’ús privatiu. Destinats a la higiene i 
l’evacuació del cos humà 

S’expressa separant la part de superfície 
interior de la de superfície d’espais exteriors 
d’ús privatiu. Destinats a la higiene i 
l’evacuació del cos humà 

 

FORMAT DE LA TAULA: 
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Les superfícies mínimes que es regulen en les disposicions analitzades s’han d’entendre 
referents a la superfície útil interior. 
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4. Aproximació a l’habitatge mínim: 
Finalitzada la recerca i redacció d’informació, en aquest apartat podrem centrar-nos en un 
exemple de l’aplicació directa d’aquesta teoria per tal d’aconseguir l’habitatge mínim.  
La Fira Construmat és un certamen que reuneix cada dos anys els professionals i empreses de la 
construcció per tal de donar a conèixer les novetats en processos, materials i serveis, solucions i 
propostes... una fira del futur de la construcció. 
En aquest apartat analitzarem les propostes d’APTM de Construmat 2005. 
Són sis propostes diferents plantejades per professionals que treballen en la recerca de 
l’aprofitament màxim d’espais mínims. 
Després, analitzarem diversos fragments periòdics relacionats amb l’edició de Construmat 2005 
a partir de resums de les idees principals de cadascun dels articles. 
Però aquests no són els únics fragments analitzats sinó que també n’apareixen de Construmat 
2007 (seguiment a partir del diari de la última edició de la fira) però les propostes no han pogut 
ser redactades per la falta d’informació d’aquestes. La causa és que al ser una fira tan recent, 
són poques les publicacions a les quals he pogut accedir per tal d’obtenir-ne informació. 
 

4.1. CONSTRUMAT 2005 

FIRA CONSTRUMAT: 

Durant l’any 2005 , un dels seus principals objectius fou investigar possibles solucions de 
vivendes amb dimensions mínimes per tal de constituir habitatges legals, pràctics i assequibles 
econòmicament parlant. 
El resultat foren sis projectes d’apartaments mínims que donen solucions al problema complint 
els requisits esmentats. Algunes de les propostes es basen en: 

• Habitatge plurifamiliar en una ciutat densa: En l’àmbit de ciutat densa el projecte 
APTM pretén donar especial importància a la convivència veïnal. L’habitatge ha d’estar 
ubicat dins d’un edifici plurifamiliar, amb serveis comuns compartits per tal de 
disminuir costos i ampliar la superfície individual. En habitatges de lloguer, freqüents 
en l’actualitat, cal tenir en compte la possibilitat de transformació dels espais de 
l’habitatge així com l’adaptació d’aquests a situacions concretes i canviants. 

• Noves tipologies:  Dades indiquen que les dificultats de les persones a accedir a un 
habitatge per falta de recursos són elevades i creixents. Les causes són la manca de sòl i 
de promocions públiques, la inexistència d’una veritable política social d’habitatge, la 
inflació del sistema immobiliari, l’arribada massiva d’immigrants, l’augment del risc de 
marginació degut a l’envelliment i a la dificultat d’emancipació dels joves... 

Per això el projecte APTM va decidir centrar-se en un objectiu concret: debatre el canvi 
tipològic de l’habitatge i incorporar una major flexibilitat i en les solucions tenint en compte les 
condicions socials actuals. Per tant busca és crear un espai mínim habitable amb un pressupost 
reduït mitjançant reflexió i investigació per tal de poder donar una resposta a la demanda 
creixent de pisos econòmics. En el camp energètic es pretén una conservació, eficiència i 
reducció d’energies convencionals per tal de substituir-les per altres de netes i renovables. 
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• Mòdul 4:  

 
 
 

 

LES PROPOSTES: 

1. “DOUBLE HOUSE” 55 

Proposta basada en la necessitat d’afegir als 
espais tradicionals de l’habitatge espais no 
definits, lliures per a l’ús. Pretén aconseguir 
l’aprofitament màxim eixamplant els espais 
vitals. També possibilita la vida cap a 
l’exterior sense sortir de casa amb la 
construcció de balcons o terrasses basant-se 
en la realització d’un espai genèric amb 

interior – exterior diferenciats en una superfície mínima de 36 m² amb capacitat d’evolució , 
extensió i adequació. Aquest mòdul forma part d’un conjunt de dimensions semblants a les d’un 
edifici urbà corrent. La base de l’habitatge està composta per tres elements o espais diferenciats: 
 · Espai tancat de 6m x 6m amb una alçada de 5m on s’inclouen cuina i bany. Hi ha una 
plataforma que forma una planta intermèdia de 2,5m d’alçada. 
 · Espai obert de transició entre l’espai comú i el privat no inclòs en la superfície habitable pel 
qual s’accedeix a l’apartament: intermediari entre la zona comunitària i l’habitatge. 
 · Balcó de 2 - 3m  per  12m de longitud on es prolonguen els espais interior-exterior. 
Aquest mòdul de base permet evolucions i canvis per tal d’adaptar l’habitatge als diversos 
ocupants. El principal canvi es basa en la creació d’una planta intermèdia sobre part de la 
superfície o sobre tota ella aprofitant l’alçada de l’habitatge (5m). La planta intermèdia té una 
estructura desmuntable i lleugera. La construcció utilitza materials que exigeixen poc 
manteniment i afavoreixen el desenvolupament sostenible. 
Diferents agrupacions possibles a partir de la planta bàsica: 

• Mòdul 1: 

 
 

PIS PILOT 56 

Aquesta proposta es centra en la construcció 
d’apartaments de 30 m² per a joves a partir d’una 
unitat amb major volum que el que és habitual (per 
tal de guanyar en volum en comptes de fer-ho en 
superfície) i amb la idea d’un conjunt compacte al 
voltant d’un nucli central. 
Aquest tipus de vivendes admeten la presència 
d’un espai exterior com a hort, reflex de la vida 

                                                 
55 Proposta de: Lacaton i Vassal. 
56 Proposta de: Abalos i Herreros. 

• Mòdul 2: 

          

• Mòdul 3: 

(3 vegades mòdul 1) 
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mediterrània. Els interiors de la vivenda estan formats per parets i sostres de formigó, amb poc 
mobiliari, paper pintat i amb terres blancs. Les instal·lacions són registrades des dels 
passadissos i arriben fins a l’hort. Els passadissos contenen un sistema de ventilació creuada del 
conjunt. També té elements que reflecteixen el desenvolupament sostenible com per exemple el 
disseny de la presència d’un col·lector solar fotovoltaic al sostre de l’edifici amb un jardí 
col·lectiu i tres espais interiors (bugaderia, gimnàs i sala col·lectiva). 
 

2. “CONTAINER HOUSING” 57 
Aquesta, no és una proposta d’un objecte 
arquitectònic específic sinó d’una tipologia 
genèrica. 
El sistema proposa diferents unitats de superfícies 
diverses des de 30 m² destinades a joves, parelles o 
solters fins a 90 m² per a unitats familiars. Aquesta 
proposta estudia l’agrupació d’aquestes unitats 
bàsiques en els diversos tipus d’edificis. 

 
3. “CHICKEN” 58 

Aquesta proposta exemplifica el prototip econòmic 
d’habitatge mínim amb capacitat d’agrupació per 
possibilitar nuclis residencials de muntatge fàcil i 
flexibles. Per tant, l’objectiu és abaratir costos però 
fent possible la personalització de l’habitatge a partir 
de la seva autoconstrucció mitjançant una estructura 
desmuntable d’acer , biguetes de fusta... que poden 
ser muntats en un temps reduït amb la maquinària i 

el material auxiliar necessari. Tot i que aquesta proposta en un principi va dur-se a terme al barri 
de Poblenou de Barcelona, fou posteriorment prohibida pel seu Ajuntament.59 
 
HABITACLE 60 

Aquesta proposta es l’ampliació en volum i la 
creació d’un únic espai amb ambients diferenciats 
no per envans sinó mitjançant: 
 · L’alçada. Separa espais sense dividir-los: la zona 
humida té el sostre més baix que la zona principal 
cosa que crea entrades de llum i espais més 
recollits. El de la zona de nit s’eleva 80cm. Sota 
aquesta zona elevada es configura un espai 

                                                 
57 Proposta de: Gustau Gili Galfetti. 
58 Proposta de: Santiago Cirugeda. 
59 El Periódico, 4.10.2005 
60 Proposta de: Jorge Cortés, Santiago García-Gasco i Borja García. 
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d’emmagatzematge. La concepció d’un mateix espai per a diverses activitats es produeix també 
a la zona elevada on el llit o la taula desapareixen per deixar espai al dormitori o a l’estudi...  
Es proposa un mòdul versàtil61 i multifuncional en el qual el concepte d’“habitatge mínim” 
desapareix per donar pas a altres conceptes com ara l’amplitud, l’aprofitament màxim o la 
maximització de l’habitatge mínim per oferir qualitat de vida. 
 · Les textures: canvi de textures per marcar el canvi d’un espai a un altre. 
A més, l’habitatge es pot acumular tant en horitzontal com en vertical i generar blocs 
d’habitatges que s’adaptin a emplaçaments i zones diversos. 
 

4. CAIXES 1 – 2 – 3 62 

Aquesta proposta pren com a objectiu 
principal la recerca de la flexibilitat en el 
futur de l’habitatge ateses les tipologies 
de vida de la societat actual.  
L’aprofitament energètic per aconseguir 
sistemes sostenibles, materials reciclables, 
reutilitzables i renovables i la senzillesa 
del muntatge permeten un projecte més 
ecològic i assequible. 
L’edifici està obert a l’exterior però la 
coberta protegeix de la pluja. L’aïllament 

tèrmic i acústic és independent a cada habitatge, per la qual cosa pot variar l’eficàcia segons el 
pressupost. Es tracta d’un edifici amb accessos oberts a l’exterior de manera que se’n pot 
enjardinar l’entorn o l’interior. El disseny permet la creació de diverses tipologies d’habitatge i 
modificacions al llarg del temps.  
Es parteix d’un habitatge tipus que consta de tres mòduls (30 m²), al qual s’afegeixen altres 
mòduls iguals (10 m²). 
La flexibilitat de distribució és aportada per la configuració de l’espai en “caixes mòduls” de 10 
m² de manera que no hi ha un únic model d’habitatge. Aquesta solució l’aplica l’arquitecte al 
seu projecte perquè defensa que el lloc on hem de viure ha d’adaptar-se a les nostres necessitats 
futures i el sistema de mòduls soluciona els possibles canvis d’habitatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Susceptible d'ésser girat. 
62 Proposta de: Miquel Suau Martorell. 
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PREMSA63 I COMENTARIS: 

 
1. Història de l’habitatge de l’home, Rue de Nations64 

« L’habitatge mínim és un “cri de guerre” contra la cultura burgesa i contra la ideologia 
arquitectònica burgesa, un toc d’alarma per  a una arquitectura socialista i proletària, i una 
solució socialista al problema de l’habitatge”  

• La recerca d’habitatges de dimensions mínimes és una necessitat. 
 

2. “El pis minvant”. La polèmica sobre l’habitatge de protecció oficial de 30 metres 
quadrats.65 

La ministra de l’Habitatge María Antonia Trujillo, va obrir la caixa de trons en parlar de la 
possibilitat de construir pisos de protecció oficial de 30 metres quadrats. És això un habitatge 
digne? Experts, polítics i associacions de consumidors no es posen d’acord, però en el mercat ja 
n’hi ha milers. I es venen bé, tot i que poden costar 30 milions de pessetes. 

• Tot i que segueixi essent un tema de polèmica, els pisos de 30 m² ja estan en el 
mercat. Mentrestant, es continua discutint la dignitat d’aquests habitatges. 

 
3. Reacció desmesurada:66 

(...) Tertulians i comentaristes de tots els colors s’espantaven a la ràdio perquè les famílies 
havien de viure en aquestes capses de sabates. Si ho he entès bé, són cases per a joves, sols o en 
parella, no per a famílies amb fills. És una cosa força comuna en altres països, on també és 
normal que els joves s’independitzin en entrar a la universitat. I creguin-me, quan per fi tens la 
teva caseta, aquests 30 metres quadrats són el teu castell.  

• Alguns pensen que els pisos de 30 metres quadrats són una bona idea però 
sempre que siguin per a joves, sols o en parella, no per a famílies amb fills. 

 
4. “El pis minvant” . Dignitat i espai.67  

(...) En el mercat immobiliari, una unitat de 160 val menys que quatre de 40, per exemple. Així 
que la fragmentació és una praxi freqüent. “No ho haurien de permetre. S’especula i els preus 
pugen”, opina l’Alejandro. “Vaig escollir aquest pis perquè, tot i ser petit, té els ambients ben 
separats. Si convido uns amics no he de ficar-me al llit després amb olor de fum i menjar...” 
explica. “Aquí estic bé, però està clar que no és una solució definitiva”, afegeix. 

                                                 
63 APTM. 
64 K.Teige, The Minimum Dwelling (1932), The MIT Press, 2002. 
65 El País, 17 d’abril de 2005. “El pis minvant”. Antonio Jiménez Barca  ”. La polèmica sobre 
l’habitatge de protecció oficial de 30 metres quadrats. 
66 El País. Cartes al director, 15 d’abril de 2005. Paloma López García, Madrid. Reacció 
desmesurada. 
67 El País, 17 d’abril de 2005. “El pis minvant” Andrea Rizzi. Dignitat i espai. La vida en 30 m². 
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L’espai és una qüestió relativa. La dignitat de l’habitatge és una equació amb moltes variables, i 
les crítiques radicals que cauen sobre les hipòtesis de construir minihabitatges de protecció 
oficial sonen més a lluita política que a diàleg constructiu i interès de la ciutadania. 

• Hi ha persones que creuen que el més important d’un habitatge és que tingui els 
espais ben separats i diferenciats. Però l’inconvenient d’aquesta opció és que es 
perd espai amb envans, portes... i a la vegada s’augmenta el cost de construcció. 
En quant a la discussió sobre els pisos de protecció oficial de 30 m², experts 
creuen que més que buscar el bé i interès de la ciutadania és una lluita política. 
Molts joves que viuen en minihabitatges creuen que és una solució adequada 
però tenen molt clar que no és solució definitiva per formar-hi una família. 
 

5. APTM68 
“això de l’APTM es un experiment que no podem aplicar a altres edificis d’habitatges que 
estem construint. La idea aquí és reorganitzar les tipologies, incorporar nous conceptes 
energètics, oferir volum en lloc de superfície i revalorar els espais comuns” Ábalos considera 
que s’ha de revisar la normativa perquè els estils de vida dels ciutadans han canviat molt i cal 
més flexibilitat per adaptar-se a les noves situacions familiars i socials. 

• L’APTM pretén reorganitzar les tipologies dels habitatges incorporant-hi nous 
conceptes energètics i guanyar espai en volum en comptes d’ocupar més sòl en 
superfície. Busca una optimització que potencia els espais comuns i un elevat 
grau de flexibilitat per adaptar-se a les actuals situacions tant familiars com 
socials. Però alguns arquitectes creuen que no va més enllà d’un simple projecte 
perquè és impossible aplicar aquesta reorganització de les tipologies als 
habitatges que es construeixen. 

 
6. “El pis minvant”. Els arquitectes busquen solucions69 

“Per què ens esquincem ara les vestidures?”, clama Ignaico Paricio, defensor dels 30 metres, 
però de lloguer, temporal i de protecció oficial. “L’habitatge de lloguer és el que ha de ser petit; 
en canvi, hem d’aconseguir que la casa de compra sigui més gran. El perill és que el criteri 
d’habitatge familiar vagi evolucionant com una casa cada cop més petita.” 

• Alguns arquitectes com és el cas d’Ignacio Paricio defensen els minihabitatges 
de 30 m² però només en habitatges de lloguer, temporal i de protecció oficial de 
manera que siguin els habitatges familiars els que augmentin en dimensió. 

 
7. El Govern incita el debat dels minipisos socials de lloguer:70 

(...) un dels casos més extrems és el de València, que permet, des de l’any 1991 construir 
apartaments lliures de només 24 m², un menys que a Extremadura (25) o dos menys que a 
Galícia (26). A Astúries els permeten de 28, i a la Rioja i Catalunya, de 30. Sempre per a uns 

                                                 
68 El país. Cultura, 23 de març de 2005. 
69 El país, 17 d’abril de 2005. “El pis minvant” Ana Panataleoni. Els arquitectes busquen 
solucions. 
70 El Periódico, 14 d’abril de 2005. Salvador Sabrià. El Govern incita el debat dels minipisos 
socials de lloguer. 
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casos determinats i limitats. Ignaicon Paricio va facilitar aquestes xifres en intervenir en la taula 
rodona sobre les propostes d’APTM per reclamar que el “debat” sobre els minipisos es faci 
“amb claredat i sense hipocresia”. 

• Els minipisos són una realitat: A València, es permet des de l’any 1991 la 
construcció d’apartaments lliures de només 24 m², a Extremadura de 25, a 
Galícia de 26, a Astúries de 28 i a la Rioja i Catalunya de 30. 

 
8. “És clar que ens agradaria viure en un xalet, però això és el que hi ha “71 

El Cristian i la Marta ronden els 30 anys i fins fa poc pagaven un lloguer de 600 euros per un pis 
de 40 m² al centre de Barcelona. El passat novembre van accedir a un pis de protecció oficial de 
35 m² - més una plaça d’aparcament - també al centre, pel qual paguen 200 euros al mes. “Va 
ser com si ens toqués la loteria”, explica la Marta, que detalla els serveis comunitaris de 
l’immoble, des de la bugaderia fins a un ampli aparcament per a bicicletes. La idea és estalviar 
tot el que es pugui per a l’entrada d’un pis. Pel que fa a l’espai: el que es pugui. És clar que ens 
agradaria viure en un xalet amb piscina, però això és le que hi ha”, diu el Cristian. 

• Les parelles busquen vivendes per poder viure-hi còmodament i de manera 
independent. Sempre són preferibles els habitatges luxosos i amb grans 
dimensions però aquests no són habituals degut al seu elevat pressupost. 

 
9. Habitatges de 30 m²:72 

Promoure habitatges de 30 m² és bàsicament correcte. No és cap invent nou i sempre que se 
sotmeti a determinats paràmetres, soluciona la demanda d’un segment concret i limitat de la 
població. Molts arquitectes així ho hem entès i per tant no estem en contra d’aquest tipus 
d’habitatges. Però no creiem en absolut que això resolgui el problema de l’habitatge, que cada 
dia és més gran, i encara no veiem propostes per resoldre’l. 

• Els habitatges de 30 m² són acceptats per tots aquells arquitectes que creuen que 
aquests habitatges solucionen el dret de cada un dels ciutadans a un habitatge. 
No obstant això, no es creu que aquests pisos siguin la solució al problema 
vigent dels habitatges però sí una bona alternativa. 

 
10. El problema de l’habitatge. Minipisos socials.73 

No entenc la polèmica dels pisos de 30 m². Jo crec que és una bona solució per a  una o dues 
persones, ja que a més de l’espai del pis disposen de serveis comunitaris com ara rentadora o 
assecadora, per no parlar d’una major intimitat. O potser no recordem que molta gent 
comparteix pisos per poder pagar el lloguer i no sempre toca aquesta extensió per persona. A 
més és una solució que funciona a altres països. Em sembla que la majoria de joves hi estem 
d’acord. 

                                                 
71 El país, 14 d’abril de 2005. Economia. “La polèmica de l’habitatge”.CP. Barcelona. “És clar 
que ens agradaria viure en un xalet, però això és el que hi ha “. 
72 ABC, 2 de gener de 2006. Paloma Sobrini. 
73 El Periódico, 15 d’abril de 2005. Opinió dels lectors. Cartes rebudes sobre la proposta del 
Govern . Ignasi Álvarez. Barcelona. El problema de l’habitatge. Minipisos socials. 



APROXIMACIÓ A L’HABITATGE MÍNIM  construmat 2005 

 37 optimització de l’espai 

• La majoria de joves estan d’acord amb aquest tipus d’habitatges on es disposen 
de serveis comunitaris. Defensen aquesta idea fent referència a aquells joves 
que comparteixen pis per poder pagar el lloguer. 

 
11. Màxims beneficis:74 

L’important és que generin espais perquè no es tracta de viure dins del contenidor, sinó 
d’utilitzar-los per generar espai a dins, a sobre i al voltant. Aquesta solució ja ha estat aplicada 
en altres països. 

• Cal optimitzar molt bé l’espai perquè l’habitatge aporti els  màxims beneficis. 
12. “El pis minvant”. Canvis:75 

“La modernitat comporta canvis. I per a una situació transitòria, com és el cas de joves que 
volen viure en la seva primera casa, preferentment de lloguer, és raonable. I apunta una dada: 
“Si dividim el nombre de metres quadrats edificats pel nombre d’habitants d’Espanya surten... 
30 metres quadrats per cap! Exactament el que fa un minipis, això que no cal alarmar-se. 

• Els joves que volen viure en la seva primera vivenda, que habitualment és de 
lloguer, es conformen amb minihabitatges. Les dimensions d’aquests no han de 
ser tan preocupants ja que si es divideix el nombre de m² edificats pel nombre 
d’habitants a Espanya surten 30 m² per cap: el que mesura un minipis. 

 
13. “El pis minvant”. Creixement: 76 

A Espanya, només el 0,4% dels pisos té menys de 30 metres quadrats. Però aquesta xifra s’eleva 
fins a l’1,2% a Madrid. I la tendència va creixent: a França el percentatge arriba a l 4% i a París 
voreja el 10%. És a dir, els pisos seguiran minvant. Responen a una necessitat creixent: la de 
persones que viuen soles. Ara bé, una gran part dels solitaris francesos són joves, ja que a 
França, el 50% del menors de 21 anys ja viu pel seu compte. A Espanya,el 70% dels joves 
menors de 30 anys viu amb els seus pares. 

• Creix cada vegada més el percentatge de minihabitatges i es preveu que els 
pisos seguiran minvant. No obstant això, mentre que a països com França el 
50% dels menors de 21 anys ja viuen pel seu compte; a Espanya només el 30% 
de menors de 30 anys viu independitzats dels seus pares. 

 
14. La vida en 30 metres77 

L’arquitecte sevillà (Santiago Cirugeda) està acostumat a treballar en projectes que s’escapen de 
les premisses de l’urbanisme convencional i freqüent i de l’experimentació artística i la filosofia 
social. El seu projecte per a l’APTM és l’únic que quedarà construït almenys un any, al barri 
barceloní de Poblenou. Cirugeda ha ocupat espais públics amb contenidors i ha construït 
pròtesis en façanes, patis, cobertes i solars. El seu projecte és desmuntable: “porta més enllà el 
sistema dels ous Kinder i els mobles Ikea”.. 

• Santiago Cirugeda és un arquitecte que ja ha treballat diverses vegades en 
projectes que no compleixen les premisses convencionals de l’urbanisme. Ell ha 

                                                 
74 El País, Cultura, 23 de març de 2005. 
75 El país, 17 d’abril de 2005. “El pis minvant” Antonio Jiménez Barca. 
76 El país, 17 d’abril de 2005, “El pis minvant” Antonio Jiménez Barca. 
77 El Mundo, 11 d’abril de 2005. Begoña Gómez. La vida en 30 metres. 
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basat la seva obra en l’ocupació d’espais públics amb contenidors... per tal 
d’optimitzar l’espai i fer amè i divertit l’habitatge. 

 
15. Sí als minipisos però en sòl públic.78 

Beth Galí considera que la propietat del sòl és un tema clau en aquest debat. Galí accepta la 
proposta de Trujillo, però amb condicions: que el sòl sigui públic. “Si no és a base de comprar 
sòl per part de l’Administarció, és negatiu”, apunta. “Aquesta proposta no pot servir per 
consolidar sòl a un preu molt alt . L’Administració hauria de fer una compra massiva del sòl i 
després fer propostes de promoció”-. 

• Alguns com Beth Galí recolzen Trujillo en l’acceptació de pisos de 30 m²  
sempre que sigui en sòl públic comprat per l’Administració a  preu assequible. 

 
16. “El pis minvant.” Solucions:79 

(...) Luis González-Gallegos, especialitzat en buscar solucions imaginatives per aprofitar cada 
metre de superfície defensa la idea: “Una casa de 30 metres flexible, en la qual els llits 
s’amaguin en el buit d’un passadís elevat, és més habitable per a una sola persona que un pis de 
50 metres amb moltes habitacions.” I conclou: Es traca de trencar aquest cercle tancat en què 
caminen molts joves lligats als seus pares fins que poden lligar-se a la hipoteca.” 

• Luis González-Gallegos defensa la importància de l’optimització de l’espai a 
partir, sobretot, de la supressió d’espais diferenciats per envans o murs, idees 
originals i innovadores, mobiliari que s’amaga o mòbil... mirant, sobretot, de 
cares als joves que volen independitzar-se. 

 
17.  “El pis minvant”. Ikea:80 

(...) Segons l’Institut Nacional d’Estadística, a Espanya hi ha gairebé 7.000 minipoisos amb 
quatre persones o més dins. En aquests casos, no menys important que el continent és el 
contingut. Des de finals dels noranta, Ikea va posar en marxa un projecte per investigar 
l’aprofitament de l’espai. El resultat va ser un catàleg del 2003 amb idees per multiplicar l’espai 
en tres cases de dimensions diferents (22, 35 i 55 m²). “Aportem solucions apilables, 
extensibles, penjants i movibles; sempre pensant en tres dimensions”, explica Sofía Rodríguez, 
directora de màrqueting d’Ikea, la multinacional sueca dedicada al moble de la llar. 

• La idea d’aprofitament de l’espai és objecte d’una recerca constant per part de 
molts arquitectes i especialistes. La multinacional sueca Ikea també contribueix 
en aquesta recerca i un exemple és el catàleg publicat el 2003 on proposava 
possibles solucions per tal de multiplicar l’espai. 

 
18. Els minipisos, revisitats.81 

El que s’ha plantejat en la passada edició de Construmat com un experiment s’ha convertit en un 
debat recurrent i confús. Experimentar és sempre digne d’elogi i necessari, però la primera 

                                                 
78 La Vanguàrdia. 14 d’abril de 2005. R.Montilla. Sí als minipisos però en sòl públic. 
79 El País, 17 d’abril de 2005. “El pis minvant. “ Antonio Jiménez Barca. 
80 El país, 17 d’abril de 2005 “El pis minvant” . Ana Pantaleoni. 
81 El país, 22 de maig de 2005. Josep Maria Montaner. 
Els minipisos, revisitats. 
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confusió és no diferenciar el que és experimental del que és real; pensar que les casetes del 
projecte APTM que es podien visitar a Construmat eren models per ser construïts. La segona, 
malintencionada, ha estat posar en boca de la ministra de l’Habitatge, Maria Antonia Trujillo, 
una proposta que no va pronunciar (queda molt clar si es tornen a escoltar les seves 
declaracions). Una cosa és que li semblessin bé els experiments que va veure a Barcelona, i que 
fins i tot proposessin la invitació a finançar-los, i una altra de molt diferent és que manifestés la 
voluntat de promoure’ls des del Pla de l’Habitatge.(...) 
Els miniapartaments poden ser una excepció, un cas límit que serveixi per experimentar. En 
alguns casos poden ser propostes valuoses i que poden servir per alguns sectors: una part de la 
franja de persones que viuen soles, el percentatge de les quals continua augmentant, sempre que 
ho acceptin lliurement i que no tinguin intenció que en el seu hàbitat entrin més persones; certs 
grups de joves i parelles que accepten aquest tipus de vida més innovador i a la japonesa. Però 
pretendre que sigui una solució generalitzable i plantejar la possibilitat que l’habitatge protegit 
es farà des d’aquesta lògica és una aberració. Per tant, minipisos com a habitatges massiu?, no 
gràcies. Experiments per posar a prova els límits? Molts més, si us plau. 

• Les propostes de l’APTM no s’han de prendre com a bases per a construir nous 
habitatges sinó que s’han de quedar únicament a nivell d’experimentació. 

 
19. Micropisos enormes82 

Necessitem urgentment més habitatges, no a preu de mercat, pensats per a la vida actual. (...) 
Això dels 30 metres quadrats era el menys important, es tractava de fer cases diferents, més 
eficients i mutants, i per descomptat més barates, perquè el mercat no les ofereix. No som tontos 
ni ximples, és clar que les preferim de 150 meteres, però no podem pagar-les, i a més no ens 
agraden les del mercat, encara que fossin més barates. 

• El vertader objectiu és idear cases diferents, més eficients, mutants, flexibles i 
més barates ja que les que ofereix el mercat són massa cares per la majoria de 
joves que volen independitzar-se. 

 
 

SEGUIMENT CONSTRUMAT – DIARI 

 

• “Construmat promou l’habitatge flexible i polivalent i la construcció sostenible” 83 
1. L’objectiu: 

La proposta de la quinzena edició de la fira construmat és la dels habitatges 
flexibles, modulars i polivalents i l’edificació sostenible. Aquest objectiu 
recercat per diversos arquitectes s’ha evidenciat en les seves propostes amb una 

                                                 
82 El Periódico, 15 d’abril de 2005. Juli Capella, arquitecte. 
Micropisos enormes. 
83 El Punt, Economia, 15 maig 2007, Eva Garcia Pagán. 
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estructura mínima de cuina i de bany . També existeix la proposta de mobles 
fàcils de muntar i desmuntar, envans mòbils i terres tècnics84. 

2. La proposta: 
La proposta d’APTM és la de l’habitatge polivalent amb envans que es mouen i 
s’amaguen i que permeten el pas de la llum. 
A R4House les empreses de construcció presenten els seus materials i eines de 
treball que respecten el medi ambient de manera que contribueixen en la creació 
de l’habitatge sostenible. 
 

• “Sobre todo, un espacio para la reflexión” 85 
1. Missatge: 

Construmat és el principal punt de reflexió de la construcció espanyola ja que és 
on s’uneixen l’oferta i la demanda del mercat. 

2. Futur de la construcció: 
La construcció es troba davant d’un canvi de tendència i és per això que a la fira 
de la construcció s’ha intentat recollir les diverses propostes possibles que 
poden dirigir el sector com és el cas de la vivenda sostenible (R4House), o bé 
l’habitatge polivalent (APTM) o la innovació dels productes (Casa Barcelona). 

3. Dones en la construcció: 
El sexe, entre professionals, no té importància sinó que adquireix un paper 
secundari mentre que el que s’observa és la vocació de servei i l’esperit 
emprenedor.  

4. Qualitats o objectius per organitzar Construmat: 
- Incrementar la força de Construmat com a plataforma comercial. 
- Assegurar la competitivitat. 
- Mantenir-se com a certamen líder. 
- Consolidar-se com a espai per la reflexió. 

 

• “Construmat premia el conjunto de viviendas Illa de Llum de Diagonal Mar” 86 
1. Premi d’edificació: 

El conjunt de vivendes Illa de la Llum a Diagonal Mar (Barcelona) fou el 
projecte premiat per la seva adaptació a les condicions de la zona en la dotzena 
edició de Construmat. Els arquitectes que van dissenyar el projecte són: Ignacio 
Paricio, Lluís Clotet, Javier Baquero, Jordi Julián i Ricardo Vázquez. 

2. Disseny: 
Tota la instal·lació de l’edifici es troba a la part central d’aquest de manera que 
quan hi ha algun incident que requereix una reparació no cal efectuar obres dins 
de la vivenda. L’estructura i les instal·lacions, a més, presenten aspectes 

                                                 
84 Terres tècnics: les canalitzacions d’aigua, gas i electricitat van sota terra, però el desmuntatge 
és fàcil i permet establir un punt de sortida de manera ràpida. 
85 cfr La Vanguardia, Economia, Construmat 2007, entrevista a Pilar Navarro (directora de la 
fira), 19 maig 2007, Cristina Fontgivell. 
86 La Vanguardia, Economia, Construmat 2007, 19 maig 2007, Cristina Fontgivell. 
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innovadors de manera que fan possible els canvis en el transcurs del temps: 
vivenda que s’adapta a les necessitats dels seus ocupants. 

3. Edifici: 
Conjunt de promoció pública amb un disseny que inclou terrasses.  

4. La normativa: 87 
Encara cal millorar en molts aspectes però la normativa pren un protagonisme 
exagerat: “la profesión es muy esclava de las normas, preferiría hacer las cosas 
como quisiera y que, en todo caso, después las examinaran.” 88 

                                                 
87 Opinió de l’arquitecte Ignacio Paricio que comparteix amb molts altres especialistes. 
88 cfr. Ignacio Paricio. 
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5. Pràctica: 
Per tal de fer més entenedora la part pràctica del treball l’he estructurada en tres apartats principals i 
cadascun d’aquests té els mateixos subapartats: 
Apartats: 

• HABITATGES ENTRE 25 I 50 m². 
• HABITATGES ENTRE 50 I 75 m². 
• HABITATGES ENTRE 75 I 100 m². 

 
 
 
 
 
Observarem les característiques de cadascun dels apartats a partir de l’anàlisi dels plànols. Després, les 
dades obtingudes són tractades en taules on hi ha anotades no només les mesures de al superfície 
d’estar, superfície de pas, superfície de serveis i zona de nit (també superfície total), sinó també el 
percentatge que cada un d’aquests espais representa respecte la superfície total. A més, també hi 
consten el nombre de dormitoris, l’any de construcció i alguns comentaris. Els arquitectes autors de 
cada un dels habitatges no han estat inclosos ja que no és el que preval en l’anàlisi realitzat: el que 
realment interessa són les dimensions per veure els recursos practicats i no l’arquitecte. 
Els resultats d’aquesta taula han estat interpretats en gràfics per tal de fer més visuals i assimilables els 
resultats obtinguts. Així apareixen diversos gràfics: el principal de cadascun dels apartats que 
interpreta les dades d’una manera general i després uns altres gràfics que concreten els resultats 
d’aquests apartats segons els nombre de dormitoris. Així, hi haurà quatre gràfics pel primer apartat 
(general, un dormitori, dos dormitoris- no hi ha vivendes analitzades de tres dormitoris en aquest 
apartat), el segon (general, un dormitori, dos dormitoris i tres dormitoris) i el tercer (general, un 
dormitori, dos dormitoris i tres dormitoris). 
El format de la taula és el mateix per cadascun dels tres grups de plànols. És per això que només 
apareix una única vegada, després del quadre del primer grup. En les següents taules se segueix el 
mateix format. 

 

 

 

 

 

 

            Subapartats: 

• PLÀNOLS 

• TAULA 

• FORMAT TAULA 

• GRÀFICS 

• INTERPRETACIONS



PRÀCTICA  interpretacions 

 43 optimització de l’espai 

 

 

 

 

 

 

5.1. 25 – 50 METRES QUADRATS 

 

PLÀNOLS 89: 

En aquest apartat veurem  vint-i-vuit habitatges entre 25 i 50 m². D’aquests, vint-i-sis tenen un únic 
dormitori, dos en tenen dos i no n’hi ha cap que en tingui tres. Aquesta observació és molt lògica ja 
que en dimensions tan petites resulta molt difícil la incorporació de dos dormitoris i impossible la 
incorporació de més de dos. 
La majoria dels habitatges presenten panells mòbils que fan possible la separació d’espais. Els serveis 
solen trobar-se de forma compacte és a dir, formant un únic nucli. 
Veurem que la superfície d’estar és en la majoria dels edificis la major. La superfície de pas és moltes 
vegades inexistent com la zona de nit. Aquesta manca de superfície destinada a zona de nit és degut a 
que moltes vegades l’espai destinat al llit no es troba separat de la zona d’estar sinó que en forma part. 
En els habitatges de dos dormitoris, les superfícies de pas augmenten ja que hi ha més espais als que 
accedir. De totes maneres, les circulacions són a vegades inexistents. En la majoria dels casos només 
apareix superfície de pas a l’entrada de la vivenda. 
 

• Llegenda dels plànols 
SUPERFÍCIE ESTAR: (sala d’estar, etc.)  
SUPERFÍCIE PAS (corredors, pasadissos, sense parets…) 
SUPERFÍCIE SERVEIS (CUINA+BANYS) 
ZONES COMUNES DELS EDIFICIS 
ZONA NIT 
 

 

                                                 
89 cfr. Friederike Schneider et al; Atlas de plantas: viviendas. 
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QUADRE D’HABITATGES DE 25 A 50 m² 
Es presenta un quadre on s’hi classifiquen els habitatges del primer grup (de 25 a 50 m²). La taula 
presenta format Excel i mida DIN A3. Per tal d’accedir-hi, cal que premeu el vincle: 
Vegeu:    quadre de 25 a 50 m² format Excel 
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FORMAT DE LA TAULA: 

Cal tenir en compte que les terrasses no estan incloses en la superfície de l’habitatge. 
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En certes circumstàncies és possible el tancament d’aquestes però per tal de realitzar aquest procés cal 
anteriorment acordar-ho amb la comunitat de veïns i demanar permís a l’Ajuntament per tal que el 
procés sigui legalment vàlid. 
S.C: serveis concentrats: els equips sanitaris i les zones de serveis (pertanyents a la cuina i els lavabos) 
es troben en un nucli compacte per tal de compartir totes les instal·lacions possibles i fer més eficaç 
l’aprofitament de l’espai. 
ENVANS MÒBILS: separació d’espais: referent a la possibilitat de tancament, majoritàriament per 
panells mòbils o per envans lleugers o que no arriben fins al final, no toquen el sostre... de certs espais 
de la zona d’estar per tal d’usar-ho com a dormitori o com a estudi. 
ESTUDI (Z.E): estudi separat de la zona d’estar per envans i porta però que es troba més en contacte 
amb la sala d’estar que amb la zona de nit. 
ESTUDI (Z.N): estudi separat de la zona de nit per envans i porta però que es troba a la zona de nit o a 
prop d’aquesta. 
En certs casos hi ha un taulell incorporat o bé al dormitori o bé a la sala d’estar però sense que estigui 
separat d’aquest mitjançant envans i serveix també com a zona de treball. 
ESPAI ÚNIC: vivendes que es constitueixen com un espai únic i on només es troben separades o 
aïllades les superfícies de serveis. Dormitori i superfície d’estar comparteixen, per tant, un únic espai 
de manera que aquestes vivendes solen estar destinades a persones que viuen soles. 
LLEGENDES: 

• Llegenda del quadre: 
un dormitori 
dos dormitoris 
tres dormitoris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓ GRÀFICA DELS RESULTATS OBTINGUTS 
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HABITATGES ENTRE 25 I 50 m²: 
Es presenten uns gràfics on s’interpreten els resultats obtinguts dels plànols dels habitatges del primer 
grup (de 25 a 50 m²). Els gràfics presenten format Excel i mida DIN A3. Per tal d’accedir-hi, cal que 
premeu el vincle: 
Vegeu:    gràfics de 25 a 50 m² format Excel 
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INTERPRETACIÓ DEL QUADRE I DELS GRÀFICS: 

 

DADES ESPECÍFIQUES: 

1. Habitatges entre 25 i 50 m²: (28) 
La majoria dels habitatges analitzats entre aquestes dimensions són vivendes que no disposen 
d’una zona de nit o d’una habitació separada com a dormitori. És habitual en aquest tipus 
d’habitatges la presència de panells mòbils que possibilitin la separació d’espais. Els serveis solen 
estar reunits formant un nucli compacte al mig de la zona d’estar o  bé en un racó. D’entre els vint-
i-vuit plànols analitzats, un 56,7% de la seva superfície total pertany a la superfície d’estar, un 
7,9% a la superfície de pas, un 21,9% a la superfície dels serveis i un 10,5% a la zona de nit. De 
manera que la superfície d’estar s’imposa desmesuradament sobre la resta d’espais i la segueix la 
dels serveis i posteriorment la destinada a la zona de nit i la dels passos. 
Són un tipus de vivendes destinats principalment a persones joves o parelles i aquesta és una de les 
raons per les que dormitori i sala d’estar formen part d’un mateix espai. Són habitatges cada 
vegada més freqüents i creixents en el mercat immobiliari degut a la inflació d’aquest. Els preus 
que ofereixen es presenten com a un impediment als joves a independitzar-se ja que no disposen 
del capital suficient per pagar la inversió inicial que suposa un habitatge i el seu posterior 
manteniment. És per això que la solució per la qual s’ha optat és a reduir els preus d’aquests però 
això suposa també una disminució en l’espai i, per tant, la creació d’aquests habitatges de 
superfícies mínimes. 
Algunes descripcions de plànols d’aquest tipus són: 

• 1 dormitori (26) 
La majoria dels habitatges de dimensions entre 25 i 50 m² estan constituïts per un únic 
dormitori. En aquests casos, el 57,1% dels metres quadrats de superfície són ocupats per la 
superfície d’estar que moltes vegades incorpora el dormitori; un 7,7% pertany a la 
superfície de pas: passadissos, distribuïdors i entrada a l’habitatge; el 22,1% correspon a la 
superfície que ocupen els serveis (la majoria formant un nucli compacte concentrat) i un 
10% de la superfície total és ocupat per la zona de nit. El 3.1% restant pertany a aquella 
superfície ocupada per envans, habitacions de dimensions mínimes o trasters... 
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• 2 dormitoris (2) 
La causa dels pocs casos de dos dormitoris en aquest espai és la falta de metres quadrats: 
en dimensions tan mínimes és molt difícil la incorporació de més d’un dormitori que 
compleixi les condicions necessàries per tal de proporcionar als ocupants suport i 
benestar. 
Aquests habitatges estan repartits de manera bastant similar als d’un dormitori amb el 
predomini de la superfície d’estar amb un 50,5% sobre el total. Un 10,4% pertany a la 
superfície de pas, un 20,2% a la superfície de serveis i un 17,3% a la zona de nit. 
Per tant, es conserva el predomini de la superfície d’estar superant la meitat dels metres 
quadrats totals tot i que disminueix el seu valor a mesura que creix el de la zona de nit fet 
que és obvi ja que si creix el nombre de dormitoris ha de créixer necessàriament el valor 
de la superfície dedicat a aquests i per tant el seu percentatge sobre el total. La superfície 
de serveis és la segona zona que ocupa més espai amb un valor molt semblant a ambdós 
casos. Després es troba la zona de nit i per últim la superfície de pas que també augmenta 
en els habitatges amb dos dormitoris perquè augmenten el nombre d’espais diversos i això 
porta a un necessari augment de superfície destinada a la circulació d’una habitació a una 
altra. 
• 3 dormitoris (0) 
En dimensions tan petites és impossible la incorporació de tres dormitoris. 

 
DESCRIPCIÓ D’ALGUNS PLÀNOLS CONCRETS:90 
 

•  REF. 4 i 81 (habitatges entre 25 i 50 m² i habitatges entre 75 i 100 m²) 
Els extrems de les ales curtes del bloc estan ocupades per vivendes dúplex de cantonada. 
El passadís oblic  connecta l’entrada amb la sala d’estar, la zona d’estar amb la de dormitoris i el bany, 
l’WC i la cuina amb la zona central. 
El menjador oblic, que amplia visualment la sala d’estar, connecta amb la cuina i la galeria. Els petits 
apartaments d’una habitació amb vistes al carrer poden integrar-se per formar una sola vivenda de 
dimensions més grans. Els pisos grans de les ales est i oest tenen un rebedor - saló i uns distribuïdors 
oberts que comuniquen amb els dormitoris i els banys. Dues galeries iguals, disposades de forma 
simètrica respecte l’espai central, prolonguen l’espaiós rebedor cap al carrer. La planta és simètrica 
estructuralment tot i que les seves peces tenen funcions diferents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 atlas de plantas. 
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5.2. 50 – 75 METRES QUADRATS  

 
PLÀNOLS:: 

En aquest apartat veurem  cinquanta-dos habitatges d’entre 50 i 75  m². D’aquests, vint-i-sis 
tenen un únic dormitori, vint-i-cinc en tenen dos i un en té tres.  
La superfície d’estar segueix essent la majoritària i per tant segueix un esquema molt semblant 
al dels habitatges entre 25 i 50 m². 
La zona de nit creix respecte l’anterior apartat, conseqüència evident que deriva del creixement 
del nombre de dormitoris ja que als habitatges de més de dos dormitoris aquests es troben 
gairebé sempre separats de la superfície d’estar. Així doncs, la zona de nit augmenta prenent 
espai de la superfície d’estar de tal manera que la zona de nit passa a ser la segona superfície 
més gran després de la d’estar. A més, la solució que uneix sala d’estar i dormitori ja no és tan 
eficaç perquè normalment aquests habitatges són destinats a un major nombre d’ocupants i, per 
tant, són vivendes que requereixen un augment en el grau d’intimitat. Aquesta intimitat 
s’aconsegueix únicament amb separacions. 
La superfície de pas segueix essent poc considerable. 
L’escassetat de vivendes de tres dormitoris segueix essent conseqüència del mateix problema 
anteriorment mencionat: les dimensions són molt petites i fan molt difícil la incorporació de tres 
o més dormitoris. 

     

• Llegenda dels plànols 
SUPERFÍCIE ESTAR: (sala d’estar, etc.)  
SUPERFÍCIE PAS (corredors, pasadissos, sense parets…) 
SUPERFÍCIE SERVEIS (CUINA+BANYS) 
ZONES COMUNES DELS EDIFICIS 
ZONA DE NIT 
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QUADRE D’HABITATGES DE 50 A 75 m² 
Es presenta un quadre on s’hi classifiquen els habitatges del segon grup (de 50 a 75 m²). La 
taula presenta format Excel i mida DIN A3. Per tal d’accedir-hi, cal que premeu el vincle: 
Vegeu:    quadre de 50 a 75 m² format Excel 
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INTERPRETACIÓ GRÀFICA DELS RESULTATS OBTINGUTS 
HABITATGES ENTRE 50 I 75 m²: 
Es presenten uns gràfics on s’interpreten els resultats obtinguts dels plànols dels habitatges del 
segon grup (de 50 a 75 m²). Els gràfics presenten format Excel i mida DIN A3. Per tal 
d’accedir-hi, cal que premeu el vincle: 
Vegeu:    gràfics de 50 a 75 m² format Excel 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 



PRÀCTICA  interpretacions 

 62 optimització de l’espai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓ DEL QUADRE I DELS GRÀFICS: 

 

DADES ESPECÍFIQUES: 

2. Habitatges entre 50 i 75 m²: (52) 
A partir de l’estudi de 53 plànols d’una superfície útil entre 50 i 75 m² he arribat a certes 
conclusions: La superfície d’estar segueix essent la majoritària amb un valor del 45,4%. Un 
9,9% és ocupat pels passos, un 20,4% pels serveis i un 22,9% per la zona de nit.  
Per tant, segueix un esquema molt semblant al dels habitatges d’entre 25 i 50 m² ja que la 
superfície d’estar supera exageradament la resta dels espais amb un domini que ronda 
aproximadament la meitat de la superfície total. El canvi es produeix entre la zona de nit i la 
superfície de serveis de tal manera que una creix considerablement i l’altra decreix 
lleugerament. La superfície de pas segueix essent la d’un valor més reduït. 

• 1 dormitori (26) 
Els habitatges d’un dormitori segueixen essent la majoria tot i que es troben molt 
igualats amb els de dos dormitoris. En aquests, els valors de les superfícies són: un 
51,2% pertany a la sala d’estar, un 9,4% a la de pas, un 20,1% als serveis i un 
17,3% a la zona de nit. Així doncs, conserva la mateixa estructura que els habitatges 
entre 25 i 50 m² ja que la sala d’estar supera la meitat, la segueix la de serveis, 
després la zona de nit i per últim la superfície de pas. El canvi es troba en la zona de 
nit que augmenta el seu valor. 
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• 2 dormitoris (25) 
Els habitatges de dos dormitoris segueixen l’esquema següent: un 40% està destinat 
a la superfície d’estar, un 10,2% a la de pas, un 20,7% a la de serveis i un 28,3% a 
la zona de nit. Tot i que segueix predominant la superfície d’estar, s’observa un 
augment considerable en el nombre de metres quadrats destinats a la zona de nit que 
es constitueix com a segon espai amb més superfície seguit de la dels serveis que es 
mantenen i de la dels passos. 
• 3 dormitoris (1) 
Les dimensions segueixen essent molt petites i, per tant, és molt difícil la 
incorporació d’un altre dormitori (el tercer). No obstant això, ha estat possible 
l’anàlisi d’un d’aquests que mostra que: un 30,7% està destinat a la superfície 
d’estar, un 16% als passos, un 21,3% als serveis i un 32% a la zona de nit. El canvi 
que es produeix és una reforma lògica: la zona de nit esdevé la dominant ja que en 
augmentar el nombre de vivendes augmenta la superfície destinada a aquests. De 
totes maneres, la seva superfície ronda uns valors molt semblants a la de la 
destinada a l’estar. Els serveis es mantenen i la superfície de pas augmenta ja que 
augmenten el nombre de passadissos perquè hi ha més espais als quals es poden 
accedir (per exemple, més dormitoris). 
Que el dormitori formi part de la superfície d’estar ja no és una solució pràctica ja 
que l’increment d’ocupants (evident si s’observa l’increment de dormitoris) 
comporta una millora en el respecta a la intimitat i, per tant, la creació d’habitacions 
individuals aïllades. 

 
DESCRIPCIÓ D’ALGUNS PLÀNOLS CONCRETS:91 
 

•  REF. 33 i 105 (habitatges entre 50 i 75 m² i habitatges entre 75 i 100 m²) 
El perfil de l’edifici envolta una antiga edificació. L’edifici obre i plega els seus braços cap a 
dintre de formes diverses i dóna com a resultat unes habitacions lluminoses, amb bones vistes i 
una gran altura dels terrats: les vivendes situades sota la coberta arriben a tenir fins a 8 m 
d’altura. L’accés a les vivendes fins a la tercera planta es realitza mitjançant les caixes d’escala 
de dues vivendes per replà 
Organització general: nucli de cuina / bany al centre, sala d’estar amb balcó o galeria a un costat 
i dormitoris a l’altre. Els dormitoris estan connectats entre si mitjançant una porta de 
comunicació. 

•  REF. 40 i 41 (habitatges entre 50 i 75 m²) 
Les plantes incorporen una successió contínua d’espais, d’est a oest: banc de treball, cuina 
orientada a l’est, sala d’estar, galeria a l’oest. La zona de dormitoris està organitzada 
paral·lelament a la zona d’estar - menjar. A les vivendes de la tercera planta, l’escala baixa 
directament des de l’entrada de la vivenda (quart pis) fins la sala d’estar, convertint-la així en un 
espai de pas. Però una paret paral·lela a les escales permet crear un passadís que connecta amb 
el dormitori, el bany i el rebost i proporciona una circulació de retorn a la sala d’estar. Les 
                                                 
91 atlas de plantas. 
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vivendes de l’àtic tenen un estudi addicional (o dormitori) que dóna a la galeria i les terrasses a 
la coberta. 

•  REF. 71 (habitatges entre 50 i 75 m²) 
El nucli de l’edifici està ocupat pels passadissos d’accés a cada dues plantes i les escales 
interiors dels dúplex, banys i cuines. Ús de la profunditat de l’edifici. Tots els espais 
d’estar/menjar estan orientats al nord, mentre que les zones de dormitoris donen al sud. La sala 
d’estar, amb balcó, té vistes sobre el riu Tàmesis, la cuina oberta, situada a la zona més fosca de 
la sala d’estar, està separada d’aquesta per un panell semicircular que no arriba al teulat. El 
disseny de les finestres dels dormitoris de la façana sud, evita la penetració directa del sol. Les 
vivendes de l’últim pis gaudeixen d’espaioses terrasses en coberta. 

5.3. 75 – 100 METRES QUADRATS 

 

PLÀNOLS: 

En aquest apartat veurem  quaranta-dos habitatges d’entre 75 i 100  m². D’aquests, només dos tenen un 
únic dormitori, vint-i-set en tenen dos i tretze en tenen tres. Aquest increment en el nombre de vivendes 
amb tres dormitoris es deriva de l’augment de dimensions dels habitatges. 
Aquest augment en les dimensions també repercuteix en un increment de separacions i d’espais diferenciats 
on s’hi du a terme una activitat específica. De totes maneres, la superfície destinada a la zona d’estar 
segueix predominant seguida de la zona de nit, que creix considerablement. 
 

• Llegenda dels plànols 
SUPERFÍCIE ESTAR: (sala d’estar, etc.)  
SUPERFÍCIE PAS (corredors, pasadissos, sense parets…) 
SUPERFÍCIE SERVEIS (CUINA+BANYS) 
ZONES COMUNES DELS EDIFICIS 
ZONA DE NIT 
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QUADRE D’HABITATGES DE 75 A 100 m² 

Es presenta un quadre on s’hi classifiquen els habitatges del tercer grup (de 75 a 100 m²). La 

taula presenta format Excel i mida DIN A3. Per tal d’accedir-hi, cal que premeu el vincle: 

Vegeu:    quadre de 75 a 100 m² format Excel 
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INTERPRETACIÓ GRÀFICA DELS RESULTATS OBTINGUTS 

HABITATGES ENTRE 75 I 100 m²: 
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Es presenten uns gràfics on s’interpreten els resultats obtinguts dels plànols dels 

habitatges del tercer grup (de 75 a 100 m²). Els gràfics presenten format Excel i mida 

DIN A3. Per tal d’accedir-hi, cal que premeu el vincle: 

Vegeu:    gràfics de 75 a 100 m² format Excel 
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INTERPRETACIÓ DEL QUADRE I DELS GRÀFICS: 

 

DADES ESPECÍFIQUES: 

3. Habitatges entre 75 i 100 m²: (42) 
Dels quaranta-dos plànols analitzats un 40,6% de la superfície total està destinat a la superfície 
d’estar, un 10,3% a la de pas, un 16,2% a la de serveis i un 30,8% a la zona de nit. 

• 1 dormitori (2) 
En dimensions tan elevades la presència d’un únic dormitori no és gaire freqüent a 
menys que sigui en habitatges destinats a ocupants amb un nivell econòmic elevat. 
Aquests tipus d’habitatges, al disposar de tant d’espai, consten de zones separades i 
diferenciades per a cada funció i amb una àmplia zona de nit o dormitori. 
L’esquema que segueixen aquest tipus d’habitatges és: un 40,6% està destinat a la 
superfície d’estar, un 10,3% a la de pas, un 16,2% als serveis i un 30,8% a la zona 
de nit. Tot i que perdura el predomini de la superfície d’estar, creix 
considerablement el de la zona de nit mentre que els passos i serveix es mantenen. 
• 2 dormitoris (27) 
Constitueixen la majoria dels habitatges d’entre 75 i 100m². Aproximadament un 
45,9% de la superfície útil total pertany a la sala d’estar, un 14,3% a la de pas, un 
16,5% als serveis i un 18,5% a la zona de nit. En aquest cas, zona de nit i nombre de 
dormitoris estableixen una relació inversament proporcional en comparació amb els 
habitatges d’aquestes mateixes dimensions però d’un dormitori. La raó és la ja 
esmentada anteriorment: normalment les persones que disposen de vivendes 
d’aquestes dimensions amb un únic dormitori disposen d’una habitació gran i 
diferenciada de la resta de la vivenda gairebé tan important com la sala d’estar ja 
que el dormitori adquireix diverses funcions i no únicament la de dormir.  
• 3 dormitoris (13) 
L’augment en la superfície útil d’aquests habitatges respecte els de 25 – 75 m² 
comporta el possible augment en el nombre de dormitoris. 
En aquests casos, el 38,4% de la superfície total pertany a la superfície d’estar, el 
8,8% a la de pas, el 16,5% als serveis i el 34,7% a la zona de nit. 
La superfície d’estar es manté com la dominant però la zona de nit adquireix també 
un fort protagonisme. La superfície de serveis i de pas es mantenen constants. 

 
DESCRIPCIÓ D’ALGUNS PLÀNOLS CONCRETS:92 
 

•  REF. 81 i 4 (habitatges entre 75 i 100 m² i habitatges entre 25 i 50 m²) 
Els extrems de les ales curtes del bloc estan ocupades per vivendes dúplex de cantonada. 
El passadís oblic  connecta l’entrada amb la sala d’estar, la zona d’estar amb la de dormitoris i 
el bany, l’WC i la cuina amb la zona central. 

                                                 
92 atlas de plantas. 
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El menjador oblic, que amplia visualment la sala d’estar, connecta amb la cuina i la galeria. Els 
petits apartaments d’una habitació amb vistes al carrer poden integrar-se per formar una sola 
vivenda de dimensions més grans. Els pisos grans de les ales est i oest tenen un rebedor - saló i 
uns distribuïdors oberts que comuniquen amb els dormitoris i els banys. Dues galeries iguals, 
disposades de forma simètrica respecte l’espai central, prolonguen l’espaiós rebedor saló cap al 
carrer. La planta és simètrica estructuralment tot i que les seves peces tenen funcions diferents. 

•  REF. 91 (habitatges entre 75 i 100 m²) 
Ús del vidre: façana del pati envidriada, finestres de cantonada, façana de la caixa d’escales 
envidriades que permeten la màxima obtenció de llum natural a l’interior de l’edifici. Les 
vivendes, de planta aproximadament quadrada estan organitzades al voltant d’un nucli compacte 
format per cuina, bany i WC i la resta de la planta pot deixar-se totalment lliure o subdividir-se 
en habitacions mitjançant panells corredissos. 

•  REF. 96 (habitatges entre 75 i 100 m²) 
Solar triangular molt allargat a les vores del riu. Blocs lineals al llarg dels carrers amb 
ramificacions laterals que creen patis interior. La façana del riu és llisa i uniforme i té 5 plantes. 
Les del costat del carrer residencial tenen 3 i 4 plantes i es van separant en volums individuals. 
La porta de la caixa d’escales dóna lloc a una àmplia galeria que funciona com a entrada i com a 
espai obert. Després del petit rebedor es troba la sala d’estar amb sortida a la galeria. La zona de 
dia (sala d’estar,cuina, menjador) s’orienta al carrer i la zona de nit (dormitoris) al pati. 
Les habitacions secundaries (cuina, bany i traster) s’ubiquen a la línia divisòria entre les 
vivendes. 

•  REF. 97 (habitatges entre 75 i 100 m²) 
La cuina obliqua i els banys divideixen una sala contínua en rebedor, passadís d’accés a les 
habitacions que donen al carrer i sala d’estar - menjador. 
En les altres vivendes, hi ha una separació entre zona de dia i zona de nit mitjançant altres 
elements. El bany central està lleugerament inclinat respecte la resta d’estances. 

•  REF. 104 (habitatges entre 75 i 100 m²) 
Les plantes de les vivendes es disposen de forma simètrica al voltant del nucli d’accessos 
central. Les vivendes disposen de dos passadissos: el passadís o rebedor d’entrada està situat 
entre la gran sala d’estar i la cuina (amb un racó de menjador amb una finestra). 
L’accés al segon passadís, paral·lel al primer (del qual està separat mitjançant un bany central 
amb doble entrada des d’ambdós passadissos) es realitza des de la sala d’estar i condueix als dos 
dormitoris, un d’ells amb terrassa. 
El bany (amb zona d’armaris) se situa a la posició central i s’hi pot accedir pel rebedor i pel 
passadís dels dormitoris, per tant proporciona a la vivenda un segon recorregut de circulació. 

•  REF. 105 i 33 (habitatges entre 75 i 100 m² i habitatges entre 50 i 75 m²) 
El perfil de l’edifici envolta una antiga edificació. L’edifici obre i plega els seus braços cap a 
dintre de formes diverses i dóna com a resultat unes habitacions lluminoses, amb bones vistes i 
una gran altura dels terrats: les vivendes situades sota la coberta arriben a tenir fins a 8 m 
d’altura. L’accés a les vivendes fins a la tercera planta es realitza mitjançant les caixes d’escala 
de dues vivendes per replà 
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Organització general: nucli de cuina / bany al centre, sala d’estar amb balcó o galeria a un costat 
i dormitoris. 

•  REF. 109 (habitatges entre 75 i 100 m²) 
Els estudis i els lofts sorgeixen com a simples variants de les vivendes. 
Cada caixa d’escala disposa del seu propi ascensor i disposa també d’una zona d’entrada de 
proporcions àmplies (amb una sala comunitària) que dona accés a dues vivendes per replà. Una 
de les vivendes utilitza l’amplitud de la caixa d’escales com a habitació addicional. Els panells 
poden disposar-se, dins la casa, segons el que vulgui l’usuari a diversos llocs predeterminats: la 
cuina pot unir-se a la sala d’estar per a formar una peça única, i la posició dels panells dels 
dormitoris poden alterar.-se. Només resta fix el nucli sanitari compost per cuina, bany, WC i un 
traster petit.  
Els dormitoris estan orientats al pati i les habitacions de la zona de dia estan orientats al carrer. 
L’accés a totes les habitacions de la vivenda es realitza mitjanant un ampli passadís o 
distribuïdor. 
Excepte la cuina, totes les altres estances disposen de balcó (també el bany). Aquest fet fa que 
l’habitatge sigui molt lluminós i obert. 

•  REF. 113 (habitatges entre 75 i 100 m²) 
El bloc més llarg queda interromput per un carrer transversal. Als extrems de les plantes baixes 
dels edificis hi ha locals comercials. Hi ha sis tipus de planta diferents: 
Distinció clara de les rutes de circulació o de separació de la vivenda entre zones de dia (zones 
públiques) i zones de nit (zones privades): planta de tres habitacions, els passadissos de les 
zones de dia i de nit es tallen ortogonalment. El primer, que comença des del rebedor, travessa 
el passadís dels dormitoris orientats al pati (i que també tenen accés a la cuina, als banys i a 
l’WC) i acaba a la sala d’estar que s’obre cap a la cuina. 
La cuina és el centre de la vivenda i té com a mínim dues connexions: amb el passadís dels 
dormitoris i amb la sala d’estar amb la disposició a la planta inferior de: cuina i a la planta 
superior: sala d’estar, dormitori, bany; o tipus: cuina i sala d’estar al nivell inferior i tres 
dormitoris i bany al nivell superior 
La subdivisió de l’espai es realitza mitjançant els nuclis de cuina i de bany.  

•  REF. 118 (habitatges entre 75 i 100 m²) 
Les caixes d’escala proporcionen accés a cada dues a dues vivendes normals (d’una sola planta) 
i dos dúplex. Les dues formes de vivenda es combines de manera que els dúplex tinguin 
orientació sud exclusivament i les vivendes d’una sola planta gaudeixen de doble orientació. A 
totes les vivendes hi ha dos banys, les vivendes d’una sola planta tenen una terrassa orientada al 
sud i els dúplexs tenen dues terrasses, una a cada planta. Les vivendes de planta baixa disposen 
de jardins privats. 
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6. Conclusions 
Amb aquest treball de recerca he arribat a diverses conclusions basades en la interpretació de la 
teoria redactada al treball i les dades obtingudes: Aquestes conclusions les he estructurades en 
diversos apartats principals subdividits, a la vegada, en altres subapartats. 
Les principals conclusions són les basades en la flexibilitat de l’espai però també n’apareixen de 
relacionades amb les zones comunitàries dels habitatges, les obtingudes dels plànols, taules i 
gràfics, i altres conclusions o idees més generals. 
Mitjançant aquestes, es reafirma la meva hipòtesi però a més també s’obtenen altres afirmacions 
o solucions molt pràctiques i eficaces ja que, al ser un tema molt actual i de molta polèmica, 
s’han proposat una gran immensitat de solucions. 

 
CONCLUSIONS: 
La flexibilitat és present en la majoria d’habitatges: 
Gairebé tots els habitatges disposen de cert grau de flexibilitat. Com més gran és l’espai del què 
es disposa més alt és aquest grau. Però el problema de l’espai en l’habitatge ha portat als 
arquitectes i especialistes a investigar possibles solucions que aportin flexibilitat sense disposar 
d’espais grans. És per això que sovint s’associa aquest terme a l’aprofitament de la superfície ja 
que en habitatges de grans dimensions aquesta recerca de flexibilitat és innecessària. 
Així doncs s’associa flexibilitat a la possible transformació d’una mateixa zona en diversos 
espais diferents on s’hi puguin dur a terme múltiples activitats. Per aconseguir aquesta 
flexibilitat i, conseqüentment, aconseguir un major aprofitament de l’espai es procura: 

• La supressió d’envans o altres separacions: 
Idea que reafirma la meva hipòtesi. No obstant això, cal tenir en compte que aquest aspecte 
és un entre molts i per tant la idea plantejada al principi hauria de ser complementada. 
Aquesta supressió d’envans i separacions comporta a l’absència de zones de pas evident en 
els projectes d’habitatges actuals on es procura guanyar espai principalment a la superfície 
d’estar a partir d’eliminar aquestes superfícies de pas i envans. Solució que ha revolucionat 
el mercat immobiliari i ha dut a terme una reforma en els anteriors plantejaments de 
l’habitatge encara que, com tots els canvis, és un procés llarg i lent ja que suposa no només 
l’adaptació dels arquitectes a aquest nou plantejament de la vivenda sinó també la de tota la 
societat evident de forma específica a les persones grans resistents al canvi i a totes aquelles 
persones conservadores i amb una capital econòmic mitjà - alt que troben absurd el canvi. 
Però aquest canvi és impulsat principalment pels joves que s’independitzen o les parelles 
que busquen una vivenda on viure però que no disposen de gaire capital i, per tant, impulsen 
qualsevol canvi o reforma que els permeti disposar d’una vivenda. 
La reducció i supressió de zones de pas es pot dur a terme mitjançant: 
1. Eliminació d’aquests envans o separacions i per tant construir una vivenda que en un 

únic espai disposa de totes les zones essencials i amb la presència de separacions 
mínimes o únicament aquelles estrictament necessàries com pot ser la dels lavabos. 
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Moltes vegades, per tal de mantenir aquesta separació d’espais encara que sigui només 
visualment es fa mitjançant canvis de nivell de manera que per passar d’una habitació a 
un altre com per exemple del dormitori a la sala d’estar,  s’han de pujar o baixar alguns 
graons: aquests diferents nivells i plataformes atorguen profunditat i altura a l’espai. És 
una solució freqüent sobretot en  joves o parelles. 

2. Substitució dels envans per panells mòbils de manera que les separacions continuen 
essent presents només si els ocupants ho volen. D’aquesta manera una mateixa vivenda 
pot ser presentada com un únic espai polivalent o bé com un espai amb zones 
diferenciades. Però el principal problema d’aquesta solució es presenta quan és aplicada 
a vivendes destinades a famílies o a diversos estudiants ja que moltes vegades aquests 
panells efectuen únicament una part de la seva funció: distingeixen espais però no aïllen 
totalment del soroll o de les olors i per tant es produeixen interferències d’activitats, és a 
dir, dificulta la possibilitat d’aïllar-se en una habitació per tal d’estudiar mentre en una 
altra estança es mira la televisió, o altres casos. Per tal que compleixin ambdues 
funcions, és necessària una construcció més complicada que comporta un preu més 
elevat. Aquest augment en el cost de l’habitatge no soluciona el problema plantejat i, 
per tant, no és una solució eficaç. Cal remarcar que aquesta solució no es presenta com 
un problema quan la vivenda és per una sola persona o bé per una parella però sí quan el 
nombre d’ocupants creix com també l’exigència de major intimitat o aïllament. 

• Vivenda “inacabada”:93 
Aquesta solució permet la incorporació, amb el transcurs del temps, de millores. 
Es deriva de la realitat que la inversió inicial és sempre limitada i busca únicament 
aconseguir tota la superfície habitable possible, una localització urbana adequada i els 
elements essencials de la vivenda que constitueixen les zones d’aquesta: zona de serveis, de 
nit, d’estar... amb els seus elements corresponents: equipament sanitari, refrigeració... 
Per tal de posar en pràctica aquesta proposta cal: 

1. Un projecte previsor que tingui en compte les mesures necessàries per tal de 
possibilitar diverses i múltiples variacions o millores posteriors. 

2. Una oferta d’equips prefabricats i constructors d’elements secundaris que permetin 
millorar les vivendes a costos raonables. 

• Presència d’elements que atorguen una sensació d’espai i amplitud: 
És també essencial combinar les tècniques de construcció i decoració amb aspectes de caire 
més psicològic. D’aquesta manera pot aconseguir-se amb un espai limitat, crear diverses 
sensacions. Això pot obtenir-se mitjançant nombrosos elements com: 

1. Parets de vidre o finestrals i miralls: proporcionen sensació d’amplitud i lleugeresa. 
2. Reduir el nombre de mobles. 
3. Contrastar materials i utilitzar colors vius per atorgar dinamisme a la vivenda. 
4. Presència de colors clars per tal que reflecteixin la llum. 
5. Construcció de parets que no arriben al sostre per tal de fer possible la presència 

d’una finestra superior contínua al llarg de l’habitatge. D’aquesta manera 
s’aconsegueix una percepció de l’espai total de la casa. 

                                                 
93 proposta de Xavier Sust. 
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• Atribuir a un mateix element o moble diverses funcions: 
Permet estalviar espai buscant que un mateix element compleixi la funció de varis, mitjançant: 

1. Mobles que fan de paret 
2. Escales, llits i taulells que comporten també un espai d’emmagatzematge o bé la 

incorporació d’altells als armaris. 
• Distribució adequada del mobiliari: 

La decoració de l’habitatge mitjançant la disposició de cada moble en el seu espai adequat 
és una tasca important però que és freqüentment infravalorada. Cal tenir en compte que 
depenent de la disposició del mobiliari un mateix espai pot donar sensació d’ordre o bé de 
desordre, d’elegància o de deixadesa, d’espai o de falta d’aquest... i aquests mobles poden 
fins i tot separar un mateix espai en diverses zones: cal ajustar el mobiliari a l’estil de vida 
de l’ocupant. Alguns exemples de distribució adequada del mobiliari són: 

1. Disposició d’aquests arran de la paret per tal de disposar d’espai lliure. 
2. Presència de llits desplegables que faciliten la distribució espacial i mobilitat. 

• Transformacions:94 
Presència d’una única habitació multifuncional que es transforma segons les necessitats de 
l’usuari des d’un panell de control central. 

• Terres modulables:95 
O terres tècnics en els quals les canalitzacions d’aigua, gas i electricitat van sota terra, però 
el desmuntatge és fàcil i permet establir un punt de sortida de manera ràpida. 

 
Zones comunitàries: 
És una proposta poc clara ja que no ha adquirit una resposta unànime: no és acceptada per 
tothom. Tot i que hi ha molts arquitectes que en defensen la seva eficàcia n’hi ha d’altres que no 
creuen que sigui una solució adequada. 
Pel que fa als ocupants de les vivendes, la solució és majoritàriament acceptada pels joves ja 
que són més partidaris de les activitats col·lectives i de compartir amb la comunitat veïnal. No 
obstant això, els nuclis familiars i persones grans són més partidaris de disposar de més espai al 
seu habitatge i no dedicar-lo a activitats comunitàries ja que molts creuen innecessària aquesta 
relació entre els habitants de les vivendes veïnes i defensen que l’únic que comparteixen és un 
mateix edifici i estructura però que aquest fet no comporta que hagin de compartir també 
moments d’oci o de lleure o bé instal·lacions com equips de rentat de roba. 
Aquestes zones comunes, en els edificis on són una realitat, solen ser contenidors o bé 
bugaderies i l’objectiu és que si aquests serveis quotidians i necessaris en tot tipus d’habitatge 
esdevenen comunitaris, repercuteix necessàriament en un guany en la superfície útil de cada 
vivenda ja que no cal que constin d’un espai destinat a aquests serveis. 
Però les zones comunitàries no són només aquests serveis esmentats sinó que són presents a tots 
els edificis ja que quan es parla de zones comunitàries es fa referència també als accessos a cada 
vivenda i, per tant, als ascensors, escales i passadissos d’accés a cada un dels habitatges. Com 
que aquests elements han de ser presents en tot tipus d’edificis, cal buscar solucions per tal que 

                                                 
94 proposta Construmat 2007 
95 proposta Construmat 



CONCLUSIONS 

 78 optimització de l’espai 

ocupin el mínim espai possible. És per això que una solució molt útil és la de concentrar les 
escales i l’ascensor en un mateix espai al qual pugui accedir-se des de tots els habitatges i així 
no sigui necessària la construcció de més ascensors i escales, elements que ocupen una àmplia 
superfície. Per tal que això sigui possible, cal que els accessos a l’ascensor i les escales es faci 
mitjançant un passadís que comuniqui amb vivendes de manera que resti més superfície per les 
vivendes. Moltes vegades la creació d’aquests passadissos comporten la creació de petites 
terrasses per tal de separar la zona comunitària d’aquella exclusivament privada (la vivenda en 
qüestió) i per això és una solució més popular entre joves. Aquestes terrasses poden, a gust dels 
seus ocupants, o bé presentar-se com una zona més separada de la zona comuna (amb algun 
panell o plantes que actuïn com a separació) o bé com a més pertanyent a aquesta. 
 
Interpretacions de la taula: 
· Desaparició de la zona de nit: En els habitatges petits i sobretot destinats a joves. 
· Supressió de separacions: Les superfícies de pas són moltes vegades inexistents. 
· Concentració dels serveis: Formen un nucli compacte de manera que comparteixen totes les 
instal·lacions possibles. 
· Creixement de la zona d’estar: Com a conseqüència de totes les idees anteriors: la 
desaparició de la zona de nit, supressió d’envans, i concentració de serveis proporcionen a la 
sala d’estar un espai d’unes dimensions considerablement majors. 
· Presència de panells mòbils: Tot i que ja han estat esmentats els seus problemes per a 
vivendes destinades a diversos ocupants són una solució molt acceptada i generalitzada per a 
aquells habitatges destinats a un únic ocupant o a una parella ja que, en el primer cas, no 
necessita que les zones estiguin separades perquè hi viu una única persona i en el segon cas, al 
ser una parella, es pensa que tampoc és essencial aquesta separació ja que la majoria d’activitats 
les efectuen plegats i la intimitat és més aviat compartida de manera que el problema de 
l’aïllament d’aquests panells no resulta un desavantatge en aquests casos.  

 
Altres idees: 
Com major és el nombre de dormitoris major és la zona de nit i la superfície de pas i menor és la 
superfície d’estar. 
Com més limitada és la superfície total, menor és el nombre de dormitoris i més elevat resulta el 
percentatge pertanyent a la superfície d’estar (sobretot a les vivendes que es configuren com un 
espai únic és a dir, sense un dormitori aïllat de la superfície d’estar). 
Segueix essent molt subjectiva la possibilitat o dignitat d’aquests habitatges de dimensions 
mínimes i com en qualsevol proposta sempre hi haurà qui hi estarà a favor i qui hi estarà en 
contra. Generalment s’opina que és una bona solució si s’entén com a habitatge provisional, 
però no si s’entén com un ambient on formar-hi una família. Els decrets d’habitabilitat 
contemplen únicament que en qualsevol habitatge ha d’haver-hi una sala, cambra higiènica, 
equip de cuina i possible instal·lació d’equip de rentat de roba però les mesures mínimes no són 
contemplades explícitament de manera que poden ser considerats legals. El problema és, són 
dignes? Aquest interrogant genera una gran barreja d’opinions. Personalment, i a partir de les 
diverses opinions i argumentacions llegides, crec que és una solució adequada però únicament si 
és en un sentit temporal, ja que no és una llar adequada per fer-hi créixer una família. Així 
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doncs el principal interrogant queda sense resoldre ja que admet diverses interpretacions i 
respostes, no és quelcom objectiu o que admet una única solució. 
 

7. Agraïments: 
 

M’agradaria dedicar aquestes breus pàgines a les persones que més m’han ajudat en la tasca de 
realització del treball. És per això que en faig esment: per mostrar el meu més sincer agraïment: 

 En primer lloc, m’agradaria donar les gràcies a la tutora del meu treball Eva Garrido 
perquè s’ha preocupat pel meu treball en tot moment i m’ha donat consells per tal d’una 
millor elaboració. A més, sempre m’ha suggerit propostes interessants i pràctiques. 

 En segon lloc, a Joan Fontàs, tutor de la universitat de Girona (Beca Botet i Sisó) que 
també ha portat el seguiment del meu treball. Juntament amb la meva tutora, m’han 
aconsellat i ajudat en el pla de treball, la metodologia i la concreció de la visió del tema. 

 En tercer lloc, a la meva companya Georgina Llorens, que fou qui em donà la idea del 
tema que més endavant, encara que amb algunes modificacions, esdevindria el nucli del 
meu treball. Tot i que en un principi fou un simple comentari, acabà per ser objecte de 
moltes hores i esforços ja que sense la seva idea, aquest treball mai hagués existit. 

 En quart lloc, a la meva família que en tot moment m’ha recolzat en la realització del 
treball i m’ha facilitat la feina. 

 Al personal del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de la demarcació de Girona i 
concretament al de la biblioteca que em van permetre no només utilitzar els seus serveis 
sinó que també van aconsellar-me a escollir els llibres més adients pel meu treball.  

 També voldria donar les gràcies a totes les companyes que m’han recolzat, animat i 
proposat solucions en les adversitats que se’m presentaven durant l’elaboració del 
treball. 

 I fer esment de totes aquelles persones que han llegit el treball o que simplement n’han 
ullat alguns apartats: espero que així hagi aconseguit fer créixer, encara que sigui d’una 
manera diminuta, l’interès en l’àmbit de l’arquitectura i els hagi portat a plantejar-se la 
importància de la vivenda en les nostres vides ja que fins que una persona (deixant de 
banda aquells estudiosos i/o professionals que s’hi dediquen) no es troba en una situació 
crítica habitualment no es planteja la dignitat d’aquestes vivendes mínimes. Així doncs, 
m’agradaria portar-los a reflexionar perquè hi ha molts interrogants que estan encara per 
resoldre i a la vegada us animo a plantejar-vos-els no només per fer créixer els vostres 
coneixements sinó també perquè aprengueu a valorar diverses formes de vida i/o estils, 
a posar-vos al lloc d’aquells que tenen un pressupost tan escàs que no poden ni 
permetre’s un habitatge digne... Observar la vida des de diversos punts de vista i valorar 
les pròpies comoditats és sempre enriquidor. 

 
A tots vosaltres, mil gràcies ja que sense la vostra ajuda la realització d’aquest treball no hagués 
estat possible. 
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