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MANTENIR EDIFICABILITAT BENEFICI ECONÒMIC SISTEMA NO LUCRATIU

Com a un dels objectius principals, es 
planteja mantenir les edificacions ins-
dustrials existents al àmbit, intentant 
respectar al màxim la seva volumetria.

Un dels problemes que això comporta, 
és la considerable reducció de la edifi-
cabilitat que patirien les parcel·les que 
ja han estat requalificades.

Es planteja un sistema d’habitatge (HABI-
TATGE PER CESSIÓ D’ÚS) que no tingui 
l’objectiu d’especular amb l’habitatge i accepti 
la baixa edificabilitat de 0.8 respecte la de 1.3 
segons el planejament.

Conseqüentment, al reduir l’edificabi-
litat, es reduïria el benefici econòmic 
d’un possible promotor.

COMPROVACIÓ DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ

PARCEL·LA URBANITZACIÓ (20% de cessió) ESPAI LLIURE PRIVAT EDIFICACIÓ (0.8)

100 € / m2 10.000 m2

1 Milió

1000 € / m2 8.800 m2

8.8 Milions

150 € / m2 2.300 m2

345.000 € 

150 € / m2

11 Milions /  75 habitatges = 147.000 €

8.800 m2 / 75 =  80 m2 sòl privat
                          37 m2 espai comunitari per habitatge
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DIFERÈNCIES ENTRE HABITATGE CONVENICIONAL I COL·LECTIU

TITULARITAT

JERARQUITZACIÓ DELS ESPAIS

CIRCULACIONS

HABITATGE EN BLOC HABITATGE COL·LECTIU

COL·LECTIVITZACIÓ DELS SERVEIS 
/ SUPERFÍCIE INTERIOR

- Cada individu és propietari d’una part de l’edifici (propietat 
horitzontal)

- S’estableix un president que coordina els imprevistos que 
puguin sorgir.

- L’edifici és propietat de la cooperativa de la que els usuaris 
en formen part.

- Els usuaris aporten una quota d’ús, per les prestacions de 
l’edifici.

- Tothom es fa càrreg del manteniment en bon estat dels es-
pais comuns, ja que tots en són copropietaris.

- Els usuaris es coneixen amb anterioritat degut a que han 
participat de un procès de codiseny conjuntament, fet que 
facilita la convivència.

- S’estableixen unes normes que es defineixen conjuntament

- Cada habitatge té el seu propi conjunt de serveis, fet que 
provoca un sobredimencionament general de les instal·la-
cions de l’edifici.

- La superfície interior total queda reduïda pels serveis repe-
tits a cada habitatge.

- Volum compacte que busca la privatització i la intimitat

- Es planteja una col·lectivització dels serveis i subministres 
com a estratègia global de l’edifici per reduir els costos tant 
econòmics com energètics.

- Habitatge no jerarquitzat i obert a processos d’apropia-
cióper part dels usuaris.

- Possibilitat de definir la superfície d’habitatge segons les 
necessitats dels usuaris durant el procès de participació.

- Facilitat per el creixement de l’habitatge en cas de que les 
necessitats canviin.

- Les circulacions es concentren al vial per a accedir a l’habi-

tatge o bé a les zones comunes d’accés.

- Les circulacions són principalement verticals.

- Les circulacions sempre acompanyen els espais comunita-

ris amb l’objectiu de potenciar les relacions humanes

- Es potencia la comunicació entre les zones privades i les de 

ús col·lectiu.

PrivatPúblic

Col·lectiu

Apropiable

Privat

4.600 € / m2

690.000 € 

07

TOTAL
aprox

 =   

Compra parcel·la
+

Urbanització
+

Espai llire privat
+

Edificació

= 11 Milions   

- 1.875 € / m2 _ Cost m2 segons el Ministeri de Foment

- 1.193 € / m2 _ Cost habitatge de protecció oficial

- 2.300 € / m2 _ Cost habitatge promoció privada a Barberà

- 1.840 € / m2 _ Cost habitatge col·lectiu
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- En el recorregut fins a l’habitatge, es travessen diferents es-

pais concebuts per l’activitat col·lectiva, amb diferents graus 

de privacitat.

- Els espais apropiables són espais col·lectius, que es poden 

arribar a utilitzar com a una extensió de l’habiatge privat.

- Es potencia la privacitat dels espais minimitzant les zones 

de relació entre habitants.

- La connexió amb diferents parts de l’edifici és innexistent, 

limitant el tipus d’ús a públic o privat.
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