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1. Resum

A dia d’avui, les grans ciutats no disposen d’espai per a poder expandir-se horitzontalment sense 
que impliqui un baix impacte mediambiental en l’entorn immediat. Per tant, s’han de buscar 
solucions que permetin optimitzar al màxim els edificis que ja tenim, és a dir, allò que ja està construït. 

Cal tenir en compte que un dels principals problemes amb el que ens haurem d’enfrontar en un futur molt 
pròxim és el canvi climàtic. Aquest fenomen farà que nosaltres, com a arquitectes, haguem de trobar 
solucions eficients que puguin ser realitzades amb un baix cost energètic i que ajudin, en certa manera, a 
reduir la petjada ecològica.  

Aquest  treball es centra en la investigació i l’anàlisi de remuntes en les cobertes planes dels edificis existents 
de la ciutat contemporània en l’àmbit domèstic i quines estratègies d’ocupació han estat utilitzades. 

Per a poder dur a terme aquest treball, es realitzarà a través d’un estudi comparatiu de tres casos triats per 
l’alumne, en el que seran analitzats i contraposats des de diferents punts de vista. D’aquesta manera es 
pretén mostrar una part de la variada realitat i noves formes d’entendre la coberta dels edificis existents 
com un estrat en el que poder construir i habitar. A més a més, això ens permetrà demostrar la viabilitat i el 
potencial d’aquests tipus d’intervencions en coberta i les oportunitats de futur que poden arribar a tenir. 

Finalment, a nivell de conclusions veurem com l’ús de remuntes en les cobertes permet transformar i 
posar en valor els edificis que conformen la ciutat i on a més a més, tenen la capacitat de donar 
resposta a les necessitats de la ciutat contemporània. Es per això que, les addicions en coberta, tenen la 
virtut de completar l’edifici i a més a més ser elements transformadors des de un punt de vista funcional, 
formal i mediambiental. 

Paraules clau: 

Remunta, coberta, addició, optimització, habitatge, eficiència energètica, medi ambient, ciutat.
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1. Abstract

Nowadays, cities do not have enough space to expand horizontally without a low environmental impact on 
the immediate environment. Therefore, solutions that will allow to optimize the buildings which are already 
built must be found. 

It should be noted that one of the main problems which will be faced very shortly is climate change. This 
phenomenon will represent that we, as architects, will have to find efficient solutions that can be carried out 
at a low energy cost and that will help, in a way, to reduce the ecological footprint. 

This project focuses on the research and analysis of rooftop additions in the contemporary city on a domestic 
sphere and the employment strategies that have been used. 

To carry out this project, a comparative study will be carried out between three different cases chosen by 
the student, in which these will be analysed and contrasted from different points of view. 

The aim is to show a part of the varied reality and new ways of understanding the roof of existing buildings 
as a layer where we could build and live. In addition, this will allow us to demonstrate the viability and 
potential of these types of indoor interventions and the future opportunities they may have. 

Finally, as a conclusion, we see how building on the roofs of existing constructions allows us to transform 
and enhance the buildings that constitute the city and how they also could respond to the needs of the 
contemporary city. Therefore, the additions on the roof have the attribute of completing the building and 
to be transformative elements from a functional, formal, and environmental point of view. 

Key words: 

Rooftop addition, roof, optimization, housing, energetic efficiency, environment, city. 

6



Construir sobre construït.  
Estudi sobre les oportunitats de futur de les remuntes en edificis d’habitatges existents

 

 

CAPITOL I 

LA COBERTA HABITABLE 



Construir sobre construït.  
Estudi sobre les oportunitats de futur de les remuntes en edificis d’habitatges existents

2. Introducció

La voluntat de voler ocupar la coberta ha sigut una idea molt perseguida al llarg de la història, a través de la 
creació de jardins, terrasses o miradors en la part més alta d’un edifici. No va ser fins el segle XX, quan gràcies 
a l’evolució tecnològica soferta durant aquell període amb aportacions com els primers ascensors i 
el descobriment de noves tècniques constructives van fer que les cobertes planes es comencessin a 
desenvolupar amb una major intensitat i creativitat. 

Actualment, la densificació en les grans ciutats ha anat augmentant al llarg dels anys i com a resultat, l’espai 
consumit és molt superior als espais lliures dels que disposem. Per tant, es presenta com a una necessitat 
començar a reflexionar sobre que es pot fer per preservar les arquitectures existents en les ciutats 
contemporànies i posar-les en valor, però que a la vegada puguin aportar solucions que responguin a les 
necessitats més bàsiques dels habitants com pot ser la falta d’habitatge. 

Aquest treball té la voluntat de reflexionar sobre que pot aportar ocupar la coberta d’un edifici existent amb 
una remunta i observar quines estratègies d’ocupació s’han utilitzat. En el treball s’analitzarà i estudiarà la 
remunta des de un punt de vista arquitectònic, social i mediambiental i amb l’objectiu de poder valorar 
quines possibilitats de futur tenen aquest tipus d’intervencions en les grans ciutats. 

2.1 Justificació 

L’elecció de la temàtica escollida ve influenciada per una xerrada teòrica de l’assignatura de Projectes V, 
assignatura situada en el 4rt curs del Grau d’Arquitectura, en la que per primera vegada durant els estudis 
se’ns va exposar i explicar diferents projectes d'extensió d'habitatges a través de remuntes realitzades a 
la ciutat de Barcelona. Sense saber-ho, aquella xerrada va canviar completament la forma amb la que 
observava la ciutat. Vaig començar a aixecar el cap, i en conseqüència, vaig descobrir un nou món per 
explorar. 

El meu interès per la temàtica de les remuntes va anar augmentant considerablement, fent que 
molt sovint em plantegés diferents qüestions referents a àmbits tècnics, estructurals, formals, socials, 
entre d’altres. 

Per tant, la recerca vol ser una eina per a poder entendre quines tècniques, mecanismes i 
estratègies s’utilitzen per a construir en un estrat en el qual no solem fer-ho i analitzar quins són els 
seus beneficis i inconvenients per a la ciutat. 
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3. Objectius de la recerca

L’objectiu principal d’aquest treball d’investigació tracta d’analitzar la possibilitat d’habitar domèsticament 
la coberta de les ciutats contemporànies a través de remuntes en edificis d’habitatges existents i determinar 
quines estratègies d’ocupació s’han utilitzat. 

A més a més, al llarg del treball es tractarà d’abordar els següents punts que es defineixen a continuació: 

- Analitzar quina és la relació i el grau de dependència de la remunta respecte l'edifici adjacent.
- Estudiar la possibilitat d'extrapolar estratègies d'ocupació urbanes tradicionals en la coberta.
- Reflexionar sobre el valor històric, cultural i arquitectònic dels edificis preexistents on es col·locarà

la remunta.
- Analitzar i reflexionar si les remuntes poden ser una solució arquitectònica que dona resposta a la

falta d'habitatge.

3.1 Metodologia 

Per a poder abordar la temàtica escollida, s’ha estructurat el treball en tres capítols: 

En el primer capítol, mitjançant la lectura i consulta de diferents fonts (referenciades en la bibliografia), es 
realitza una investigació i estudi de l’evolució de la coberta al llarg dels anys, posant especial èmfasi en la 
voluntat d’ocupar i habitar aquesta. 

Seguidament, en el segon capítol es desenvolupa una part més teòrica en el que ens permetrà establir els 
principis bàsics i definir les variables de disseny que s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar una 
remunta. 

En el tercer capítol, es realitzarà un estudi comparatiu a través de 3 projectes seleccionats per l’alumne en 
el que seran analitzats des dels mateixos punts de vista, per a posteriorment contraposar-los i poder 
extreure’n unes conclusions sòlides. A més a més, s’ha realitzat el redibuixat de tots els plànols de cada 
projecte i on també, s’ha realitzat una seqüència d’esquemes a mode d’axonometria per a poder explicar el 
estat original, el procés constructiu i l’estat actual de cada projecte. 

Finalment, es procedirà a l’elaboració d’unes conclusions segons els resultats que s’han obtingut a través de 
l’anàlisi comentat anteriorment, i on es farà una reflexió general en la que s’intentarà donar resposta a les 
qüestions i objectius marcats a l’inici del treball. 
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4. Base teòrica: Evolució de l’ocupació de la coberta i la seva habitabilitat

En aquest apartat tractarem de constatar quina ha estat l’evolució de la coberta durant la història de 
l’arquitectura, posant especial èmfasi en la voluntat d’ocupar aquesta. Aquest procés és molt important, 
sobretot per entendre els orígens, les evolucions que han anat sorgint i entendre el perquè l’esser humà te 
la necessitat de conquistar la part més alta d’un edifici.

4.1 La coberta com a resposta a les necessitats més bàsiques de l’usuari 

L’inici de l’ocupació de les cobertes per part dels éssers humans es remunta fa molts anys, és una tradició 
antiquíssima de la qual no es pot constatar un inici exacte, es per això que ens centrarem en com va sorgir 
la necessitat d’ocupar-les i quina va ser la seva evolució en aquest primer període. 

Tal i com defensa Joffrey Cook1, per a poder ocupar les cobertes des de l’exterior, s’havien de tenir en 
compte factors climàtics tan importants com la pluja i la temperatura, que venen determinats per la zona 
geogràfica, la latitud i orientació de la construcció. Resulta evident, anunciar que a menor pluja i a major 
temperatura, millors seran les condicions d’habitabilitat de la coberta.  

Com a resultat, podem establir una relació entre les condicions climatològiques i la forma de la coberta, i 
que per tant, en els climes càlids hi haurà una major incidència de la coberta plana com a resposta. Tal i com 
indica Ramón Graus, la seva construcció es reparteix en un gran marge climàtic: “del templado Mediterráneo 

al semidesértico Norte de África, del altiplano boliviano al seco Nuevo Méjico o de las estepas asiáticas a las 

estribaciones del Himalaya”.2 

Çatal Höyük (Fig. 1) va ser un antic assentament situat en el període del neolític (6500 a 5700 a.C) en Orient 
Pròxim, en el que destaca per ser un assentament d’edificis aglomerats entre ells, un al costat de l’altre, 
generat  a través de l’addició de noves cèl·lules habitables,  sense carrers ni passatges entre ells. Aquest fet, 
feia que els residents accedissin als seus habitatges per la coberta, per tant aquesta adquiria un valor d’espai 
públic que era inexistent en la cota inferior dels edificis.  Aquí, el límit entre lo púbic i lo privat queda 

1 Cook, J. 1997. “Climate”, Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. 
2 Graus, R. 2005.  “La cubierta plana, un paseo por su historia”.  

• 6500 a 5700 a.C

Lí
n

ia
 t

em
po

ra
l 

Fig. 1 

0

0

0

10



Construir sobre construït.  
Estudi sobre les oportunitats de futur de les remuntes en edificis d’habitatges existents

totalment difuminat, ja que la coberta adquireix un caràcter semi urbà (un espai públic no només de 
trànsit, sinó com a lloc on realitzar altres activitats. 

No es fins a partir de principis de segle X que podem veure com en els poblats de la Vall de M’Zab (Argèlia), 
la coberta té la capacitat de recrear un ambient domèstic (privat, recollit i protegit), però a la vegada 
descobert i a l’aire lliure a través de la definició dels seus límits amb ampits de 1,5m d’altura amb petites 
perforacions (Fig. 2). A més a més, en la coberta comencen a aparèixer diferents volums afegits que eren 
utilitzats com a locals o petits habitatges, aportant una diversitat espacial mai vista en la part més alta d’un 
edifici. Tal i com indica André Ravérau en el seu llibre, la coberta és entesa com a terrassa i adquireix un 
protagonisme essencial, convertint-se així en “el centro de lo alto”3. 

Si avancem en la línia temporal, ens topem amb l’exemple més extrem d’entendre la coberta com a un espai 
on es realitzen les accions més quotidianes. La casa tradicional de Bagdad (Iraq), situa la cuina i el forn de 
llenya a la coberta del habitatge (Fig.3), alliberant així aquesta de males olors i fum. A més a més, en 
els períodes de més calor, s’utilitzava també com a habitació a l’aire lliure, buscant una mica de frescor en 
les nits caloroses d’estiu. 

Com a conclusió d’aquest apartat, podem extreure’n que hi ha un primer període en el que l’ésser humà 
ocupa la part més alta de l’edifici com a resposta directe a les necessitat més bàsiques que li sorgeixen, on 
cada exemple mostrat anteriorment vol deixar constància de l’evolució domèstica que va patint la coberta 
al llarg dels anys i que la seva ocupació va condicionada segons el seu ús, forma i condicions climatològiques 
de l’entorn. 

3 Ravérau, A. 1981. “Le M’Zab, une leçon d’architecture”.  
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4.2 La coberta com a espai de contemplació o recreació 

Si avancem en el temps, veiem com la coberta  es comença a ocupar d’una forma més recreativa, un lloc on 
poder situar vegetació a les cotes més altes dels edificis. N’és un clar exemple la Torre Giunigi  (Fig. 4) a Lucca 
(Itàlia), on es vol situar uns roures en la part més alta d’una torre de defensa de 120m d’altura, una actuació 
mai vista fins el moment i que encara predomina avui en dia entre nosaltres. Els constructors de l’època van 
col·locar vegetació en la coberta de la torre amb l’objectiu principal de conquerir les altures i on aquesta 
s’esdevenia com a un reclam per a que la gent puges al punt més alt de la ciutat. 

No es fins a mitjans de segle XVIII que des de Alemanya, Paul Jakob Marpinger (cap de construcció de la 
ciutat de Dresde) introdueix internacionalment la coberta plana (que ell defineix com “altana”) com a solució 
arquitectònica als problemes de l’època que vivien. La utilització d’aquesta permetia un estalvi en l’ús de 
fusta, es reduïa el risc d’incendi i de plagues. A més a més, permetia situar jardins en altura, i on es podien 
desenvolupar les activitats més quotidianes com estendre la roba o realitzar les activitats més sorolloses o 
que provocaven males olors. També s’esdevé com a espai on realitzarien activitats en companyia i lloc 
d’estudi i meditació per els intel·lectuals. Per tant, la altana alemanya es converteix, segons Marpinger, en 
la solució ideal per corregir els edificis de la ciutat. (Fig. 5) 

La altana però, ja existia des de feia alguns anys a Venècia, on consistien en l’addició de unes construccions 
lleugeres per a poder fer accessible les cobertes inclinades dels palaus urbans del centre de la ciutat. Aquest 
tipus de construcció es pot considerar com la primera vegada que es realitza una remunta lleugera, emprant 
la fusta com a material principal de la construcció, implicant així una menor sobrecàrrega a l’estructura de 
l’edifici. Tot i que la funció principal era habilitar un espai per poder estendre la roba, poc a poc es va anar 
convertint en un espai de solàrium, un espai on poder descansar i estar amb companyia. (Fig. 6)  

Per tant, es pot establir que l’ús en les altanes comentades anteriorment coincideix, ja que tenen com a 
objectiu comú fer habitables les cobertes. 

Cal destacar que, la coberta deixa de tenir només una voluntat domèstica. S’exploren nous usos en ella, 
intentant fer-la habitable des d’altres punts de vista comentats anteriorment, però sobretot enfocats a ser 
espais on realitzar activitats amb un alt grau de socialització. A més a més, comencen a aparèixer les primeres 
construccions lleugeres en edificacions existents, implicant un inici en el desenvolupament i exploració de 
l’habitabilitat de les cobertes que augmentarà amb l’arribada de la Revolució Industrial.  
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4.3 La Revolució Industrial com a punt d’inflexió 

La Revolució Industrial s’esdevé com a punt d’inflexió en el desenvolupament de les cobertes i el seu ús, 
gràcies en bona part a la revolució que pateixen els materials, els processos constructius i les innovacions 
tecnològiques que van anar sorgint al llarg del segle. 

A finals del segle XIX es va realitzar la Exposició Universal de París on, per primera vegada, es va mostrar al 
món l’ascensor (Fig. 7), element tecnològic fonamental per entendre l’evolució de les cobertes i els àtics. La 
seva presència va anar guanyant terreny en els edificis, fent que l’ordre jeràrquic amb el que es distribuïen 
normalment els edificis de l’època, s’anessin invertint i convertint poc a poc l’àtic, en la part més desitjable 
per a propietaris i classe burgesa per habitar. Cal recordar en aquells temps, les plantes nobles es situaven 
en les part baixes dels edificis, però aquestes cada vegada s’estaven fent més fosques, sorolloses i amb un 
contacte massa directe amb el carrer.  

En la part alta dels edificis es descobreix doncs, unes característiques que eren desconegudes fins al moment 
en l’habitatge urbà: tranquil·litat, aire més net i vistes. Els àtics, passen de ser zones amb condicions 
d’habitabilitat molt baixes a convertir-se en la nova planta noble. 

Si en l’interior de l’edifici va ser l’ascensor l’encarregat de revolucionar-ne la seva configuració, en l’exterior 
la gran innovació ve amb els descobriment de nous materials i tècniques constructives. L’aparició del formigó 
i elements bituminosos s’entenen com a dos dels principals factors per a què el desenvolupament de la 
coberta sigui possible. Citant les paraules de Coignet, es començava a imaginar per a les cobertes usos 
impensables fins al moment: “no solo el extradós de las grandes cúpulas del teatro podría servir de cubierta, 

sino que se añadiría a este tipo de construcción una ventaja por completo desconocida hasta nuestros días, 

es decir, que la parte superior del teatro podría transformarse en una verdadera plaza pública, un jardín, el 

gran foyer al aire libre...”. 4 

En l’any 1926, Le Corbusier formularia en un manifest publicat en l’Esperit Nouveau els cinc punts per a una 
nova arquitectura, que eren una sèrie de conceptes teòrics exposats de manera sintètica i condensats en 
cinc punts claus que revolucionarien l’arquitectura i servirien com a els principis per al disseny en el futur. 
És al 1927, quan Le Corbusier publica a l’Architecture Vivante la “Théorie du toit-jardin” on n’extreu que el 

4 Collins,P. 1959. “Concrete. The vision of a New Architecture”.  
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formigó armat ha de ser nou mètode constructiu per a la realització d’una coberta homogènia i plana, 
aplicable a tot tipus de clima, rebutjant així les cobertes amb cert grau d’inclinació. (Fig. 8) 

Com bé indica Ramón Graus, Le Corbusier anunciava: ¨la azotea debe recuperar el espacio de suelo perdido 

al construir el edificio y, evidentemente, debe ser un jardín, un lugar de uso que recupere la cultura al aire 

libre. ¨ 5 

Una de les remuntes més importants de l’època va ser la que va realitzar Le Corbusier a Charles Beistegui en 
un edifici existent de Paris als anys 30 (Fig. 9). El projecte partia de les restriccions normatives de la ciutat, 
que obligaven a fer que la construcció es s’anés escalonant a mesura que es pujava en altura. Le Corbusier 
va optar per un joc volumètric de tres terrasses a diferents altures, i on cadascuna d’elles s’hi realitzava un 
tipus d’activitat en concret, però entre elles estaven relacionades mitjançant escales. Podem observar que 
la primera terrassa que trobem té la qualitat de terrassa-balcó, entesa com una prolongació immediata de 
les estances interiors. Seguidament, trobem una terrassa a una altura superior en la que incorpora elements 
vegetals. Finalment, ens trobem amb la terrassa més alta on s’ubica el solàrium, construït a partir del joc 
surrealista per part de l’autor intentant representar una habitació a cel obert (incorpora mobiliari, moqueta 
i una llar de foc, clarament en un context poc habitual). A més a més, tal i com hem vist anteriorment als 
poblats de la Vall de M’Zab, incorpora un mur de 1,5m d’altura que intenta delimitar l’espai mantenint el 
nivell de domesticitat de la terrassa, a cel obert, però a resguard de les mirades externes. 

Per tant, aquesta remunta té la voluntat de crear el màxim nivell de domesticitat, a través del joc de terrasses 
a diferents altures on s’hi desenvolupen diferents activitats en elles, però que a la vegada permet realitzar a 
l’usuari una ascens a mode de promenade arquitectònica fins la seva culminació, el solàrium. 

Tot això també es pot observar a la perfecció l’any 1952 amb l’obra de Unité d’Habitation a Marsella  (Fig. 
10) de Le Corbusier, on la coberta es converteix  en un gran espai que habitar i on s’hi poden desenvolupar
diferents activitats, com si es tractes de la coberta d’un transatlàntic, o com deia Le Corbusier, un
“paquebote”. El punt de trobada per als habitants de l’edifici no es situa en el carrer, sinó en el sostre de la
Unité. Hi podem trobar espais com la guarderia, la piscina a l’aire lliure o la pista que segueix el perímetre
de la coberta, fent de la coberta un espai dedicat per a les necessitats dels humans. La coberta s’entenia
com un espai on viure, habitar i poder recrear-se.

5 Graus, R. 2005. “La cubierta plana, un paseo por su historia”, pàg. 25 
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4.4 El paisatge de la coberta urbana en les ciutats occidentals

Les cobertes urbanes van passar a tenir una nova configuració en l’edifici contemporani que encara perdura 
avui en dia, on les cobertes semblen només destinades a acollir tots aquells aparells necessaris en l’edificació 
per a poder garantir les condicions de confort en l’interior dels habitatges.  

Les cobertes passen a ser espais que no són aptes per al seu aprofitament, un espai residual que no es capaç 
de donar cabuda a l’àmbit domèstic bàsicament degut a la alta ocupació per part de la maquinària i pel soroll 
generat per aquestes.  

Paral·lelament, a partir dels anys 50 es comença a desenvolupar una pràctica d’autoconstrucció de 
barraques en les cobertes dels barris més pobres de Hong Kong (Fig. 11). Tal i com  defensen Wu & Canham 
(2009), permet als integrants de la comunitat poder viure en el centre de la ciutat que és on normalment hi 
ha millors oportunitats de treball. Aquests tipus d’assentaments il·legals mitjançant la construcció de 
barraques, estan organitzats en torn a les circulacions verticals de l’edifici, evitant la modificació de lo 
preexistent en la coberta.  

Aquests tipus de construccions mostren l’escàs espai que queda per explotar en les ciutats de gran densitat 
i que són la resposta dels habitants de la ciutat en front una de les seves necessitats principals: l’habitatge.  

Podríem dir que aquests tipus de comunitats són un clar exemple de la capacitat de la coberta d’un edifici 
per a ser considerat un espai a poder habitar incorporant volumetries a l’edifici preexistent.6 

Aquest fenomen també el podem veure en la ciutat de Barcelona, on durant els anys 60 va estar sotmesa a 
unes de les majors onades migratòries mai viscudes fins al moment. Les successives ordenances municipals 
van anar modificant l’edificabilitat de les finques successivament, fent de les remuntes, una “solució” en 
front a un context de pobresa social tant d’habitatge com de materials constructius, però que a l’hora, va 
donar peu a l’especulació excessiva i l’esgotament de l’edificabilitat de moltes finques de l’Eixample. (Fig.12) 

Tal i com s’exposa en el Congrés REHABEND7, les tècniques constructives i les tendències arquitectòniques 
de les remuntes de Barcelona venen influenciades per la seva època de construcció. En l’estudi que es 
presenta, se n’extreu que a principis del s. XX, les remuntes tenien un alt grau de mimetització respecte 

6 Canham, S. i Wu, R. 2009. Portraits from Above: Hong Kong’s informal rooftop communities 
7 Colom, E; Cornadó, C; Díaz, C. 2016. “Caracterización sintética de las actuaciones de adición de plantas en los edificios históricos del ensanche de Barcelona”.
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l’edifici existent, però que a mesura que passa el temps, amb l’aparició de noves tècniques i llenguatges 
arquitectònics, es detecten més variacions volumètriques i estilístiques. 

Si ve les primeres remuntes es construïen desmuntant la coberta existent i elevant els murs de fàbrica 
mitjançant una regularització de la base, no va ser fins a principis dels 40 quan es va començar a utilitzar 
cèrcols perimetrals (Fig. 13). Aquests es situaven en la coronació dels murs existents amb l’objectiu 
d’anivellar i regularitzar l’assentament de la nova estructura, a més de més de garantir el bon repartiment 
de les càrregues. 

La major part de les memòries tècniques de projectes no definien la tècnica de reforç que s’utilitzava en els 
fonaments de l’edifici, però tot i així, es feien inspeccions dels fonaments a través de cales.  

Cèrcol perimetral que garantia el 

repartiment de càrregues provinents de la 

nova construcció. 

Mur de la remunta 

Edifici existent 

• 1960
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4.5 Les remuntes, un món per explorar

Al 1976, es van realitzar uns estudis sobre el potencial d’habitar les cobertes de Manhattan durant un 
període de temps determinat per part de Haus-Rucker Inc. (delegació novaiorquesa del col·lectiu de 
Düsseldorf Haus-Rucker Co.) i com a conseqüència, es va elaborar un projecte utòpic en el que el objectiu 
principal era l’ocupació de la coberta de la ciutat contemporània, anomenat Rooftop Oasis Project (Fig. 14). 

La proposta consistia en la construcció de diferents volums de gran escala sobre els edificis existents en el 
que es proposava crear una ciutat en altura, amb edificacions de tot tipus i connectades a través de carrers 
en altura. Totes aquestes edificacions quedaven englobades sota un prisma que seria l’encarregat de 
controlar el microclima interior d’aquesta ciutat en altura.  

Tal i com afirma Akikko Busch en el seu llibre publicat al 1991: “ aunque reciclar el espacio de las azoteas no 

es la cura de todos los males urbanos, el hecho de vincular las necesidades de ocio, educación o empresariales 

con un nuevo entendimiento de la cubierta urbana tiene un futuro más grande del que nadie puede 

predecir.“.8 

A part d’aquests projectes utòpics, en la mateixa ciutat ja començaven a aparèixer les remuntes en les 
cobertes urbanes, intentant donar solució a la falta d’espai per a poder construir. Paul Rudolph va construir 
el seu propi apartament sobre un edifici històric al centre de Manhattan al 1973 i en el que va tenir en 
compte dues línies de treball que encara mantenim avui en dia: la relació del nou volum respecte a 
l’edificació existent i les tècniques de construcció que s’empraran. 

Partim d’un edifici històric on s’hi vol incorporar una remunta de 4 nivells, en el que Rudolph decidiria 
experimentar amb els materials industrials. Primer de tot, es van realitzar modificacions prèvies a l’edifici 
existent, com el reforç i reconstrucció d’alguns murs que no asseguraven l’estabilitat estructural de l’edifici. 

8 Busch, A. 1991. “The Art of Going Through the Roof”.  
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A més a més, es va reconstruir la façana posterior amb acer i vidre, creant grans entrades de llum natural. 
Posteriorment, s’adhereix la nova volumetria en la que s’utilitza una estructura esquelètica d’acer 
combinada amb panells de formigó, fent així una construcció més lleugera que descarregaria tot el pes 
addicional mitjançant els murs de càrrega de l’edifici existent. (Fig. 15) 

Fent un salt històric, ens situem al segle XXI on les intervencions que es comencen a realitzar ja són a més 
petita escala i que acaben sent la solució que està donant resposta als alts preus dels pisos en el centre de 
les ciutats. Parteixen d’un mètode constructiu lleuger i modular (steel framing), en el que es busca un alt 
grau de prefabricació en el volum a adherir i tant la reducció dels costos com la petjada mediambiental, però 
que a la vegada aporti beneficis tant en l’edificació existent, com a l’entorn urbà. 

En són un clar exemple l’estudi de “La Casa por el Tejado”, on han realitzat diversos projectes tant en l’àmbit 
nacional com en el internacional, i que basen els seus projectes en l’addició de volums prefabricats en edificis 
existents (Fig. 17) on encara no s’ha esgotat l’edificabilitat màxima permesa.  

Després d’aquest breu repàs temporal de com s’ha habitat la coberta al llarg dels anys, s’abordarà  l’estudi 
d’investigació proposat en aquest treball, començant a establir els principis que s’han de tenir en compte a 
l’hora de fer una remunta.  
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6500 a 5700 a.C 
Çatal Höyük, ocupació 

coberta plana com 

accés habitatges. 

900  
Poblats Vall de M’Zab. 

Diversitat programàtica en 

coberta + control clima i 

privacitat gràcies als límits 

construïts. 

1300  
Torre dei Guinigi (Itàlia). 
Portar la vegetació a una 
cota molt alta. Voluntat de 
conquistar les altures. 

1700  
Altana alemanya (Paul 
Jakob Marpinger). 
Construcció en les 
cobertes dels edificis 
existents. 

1700  
Altana veneciana (Venècia) 
Construcció lleugera per fer 
habitable la coberta 
inclinada 

1867 
Revolució Industrial. 
Invenció del primer 
prototip d’ascensor.  
Inversió en organització 
interna d’un immoble. 

1930  
Àtic Beistegui (Paris). Le 
Corbusier fa remunta 
en edifici existent. 3 
terrasses relacionades 
entre elles amb ús 
diferenciat.  

1952 
Unité d’Habitation 

(Marsella). Le Corbusier 
interpreta la coberta com 
un gran espai col·lectiu 
dedicat a les necessitats de 
l’home.  

1952 
Remuntes il·legals, barraques 

(Hong Kong). Remuntes 
il·legals a les cobertes del 
centre de la ciutat com a 
resposta dels habitants 
enfront a la pobresa i 
necessitats bàsiques.  

1976 
Projectes utòpics 

(Manhattan). Estudi 
sobre habitabilitat 
cobertes de la ciutat. 
Projecte utòpic no 
construït, una ciutat 
sobre una ciutat. 

1973 
Remunta en edifici històric 

(Manhattan). Paul Rudolph 
realitza una remunta en edifici 
històric al centre de la ciutat.  

Actualitat 
Remunta (Barcelona). 
La Casa Por el Tejado 
realitza projectes de 
remuntes prefabricades 
i lleugeres esgotant la 
edificabilitat màxima de 
la parcel·la. 

COBERTA COM A 

RESPOSTA A LES 

NECESSITATS BÀSIQUES. 

COBERTA COM A ESPAI DE 

CONTEMPLACIÓ O RECREACIÓ 
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL COM A PUNT 

D’INFLEXIÓ 

LES REMUNTES, UN MÓN PER 

DESCOBRIR 
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5. Variables de disseny d’una remunta

En aquest capítol ens centrarem en les diferents variables que s’han de tenir en compte per al disseny de la 
remunta, analitzant els principals elements que condicionen el projecte tant en la coberta com en 
l’estructura de l’edifici existent. 

5.1 Condicionants de la coberta en l’edifici preexistent 

En aquest apartat, explorarem quins són els tipus de condicionants que ens trobarem a l’hora de realitzar 
una remunta, prenent com a base de la nova construcció la coberta de l’edifici preexistent. La coberta, al 
igual que ho faria una parcel·la en el sòl urbà, conté diversos elements que les caracteritzen i que 
influencien de forma directa en la construcció d’elements arquitectònics en elles. 

Classificarem els elements condicionants en funció de la capacitat de poder ser modificats o alterats, 
establint el següent criteri: 

1. ELEMENTS NO MODIFICABLES: Es classificarà com a element no modificable aquell que difícilment 
pugui ser alterat o modificat. En són un clar exemple els conductes de les instal·lacions i ventilació, 
patis llum, entre d’altres. Condicionen directament a la forma de la nova volumetria i la relació amb 
l’edifici existent.

2. ELEMENTS MÒBILS: Es classificarà com a element mòbil aquell que no es consideri indispensable i 
es pugui reubicar en un altre posició diferent a la original. També es pot suprimir en el cas que es 
consideri oportú. Un cas exemplificador podria ser la supressió o reubicació de la maquinaria 
encarregada del confort a l’interior de l’edifici.

3. ELEMENTS MODIFICABLES: Es classificarà com a element modificable aquell que es preexistent en 
la construcció, però que amb l’addició d’un nou volum passa a ser modificat sense alterar la seva 
posició inicial. En pot ser un clar exemple els badalots d’accés a la terrassa dels edificis.
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5.2 Condicionants estructurals en l’edifici preexistent 

Si ve en l’apartat anterior s’han analitzat els condicionants que ens podem trobar en coberta, és 
important entendre també la repercussió en quant a càrregues de la nova construcció en l’edificació 
preexistent. Es molt important analitzar si l’edifici en qüestió té les capacitats estructurals necessàries 
per suportar el nou volum, ja que si no s’hauran de valorar reforços estructurals.  

En el Document Bàsic de Seguretat Estructural del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) podem veure com es 
defineixen uns valors genèrics referents al pes propi de les cobertes planes utilitzades habitualment amb 
valors que oscil·len entre els 4,90 kN/m2 fins els 6,55 kN/m2. El pes propi final de la coberta plana vindrà 
determinat per la seva composició i el sistema constructiu emprat.9 

A més a més del pes propi de la coberta, s’ha de tenir en compte les càrregues que van associades a l’ús 
que se li dona a la coberta. Aquests valors característics de sobrecàrrega d’ús estan definits en la Taula 3.1 
del DB SE-AE, en el que ja inclouen variables de sobrecàrrega com el transit de persones, mobiliari, 
maquinària, entre d’altres. En el cas que ens ocupa, el valor del pes de sobrecàrrega en ús residencial és de 
2 kN/m2. 

Amb aquests valors esmentats amb anterioritat, podem determinar la càrrega màxima que, en cap cas, 
s’ha de superar amb l’addició del nou volum. 

Com a conseqüència d’aquestes exigències estructurals a complir, el nou volum ha de ser dissenyat amb un 
entramat estructural lleuger, basat en la utilització de materials com la fusta o l’acer i  amb el disseny de 
components prefabricats de fàcil muntatge en obra.  

9 VV.AA; 2019. “CTE. Documento básico de Seguridad Estructural. Acciones en la edificación”

      https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SE/DBSE.pdf 
      https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SE/DBSE-AE.pdf  

Fig. 19 
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A més a més, és imprescindible garantir l’estabilitat de la remunta i la unió d’aquesta amb l’edifici. Per 
assegurar una connexió sòlida s’utilitzen dos mètodes: 

- Sense entramat base: La remunta es situa directament sobre la coberta, on prèviament s’han afegit
l’aïllament, una capa de compressió i s’ha impermeabilitzat correctament. Aquesta opció només és 
vàlida quan s’ha analitzat la capacitat estructural de la coberta de suportar les noves sol·licitacions 
del nou volum i només requereix d’alguns reforços estructurals en punts concrets.

- Amb entramat base: La opció més utilitzada. Es col·loca un entramat en la base de la remunta, que
actua com a base de fonaments de la remunta i té la funció principal de distribuir uniformement les 
càrregues i traslladar-les als elements estructurals de l’edifici preexistent que tenen capacitat per 
absorbir-les i transmetre-les fins als fonaments. Això permet que l’estructura de la remunta no hagi 
d’estar alineada amb la de l’edifici, permetent una major llibertat a l’hora del disseny formal i 
estructural del nou volum. Finalment, entre aquest entramat i la coberta original queda un petit 
espai que ens ajudarà a millorar l’aïllament acústic i a més a més, es pot utilitzar aquest espai buit a 
mode de terra tècnic, per a poder passar-hi canonades i cablejat necessari.

La superposició dels dos cossos (remunta i edifici) realitzada a través d’un entramat base ens 
aporta dos avantatges que cal tenir en compte: La independència estructural i la reversibilitat de la 
intervenció realitzada. 
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5.3 Sistemes constructius industrialitzats i lleugers 

Per a construir un edifici convencional s’utilitzen una gran quantitat de recursos. Els materials emprats en 
la construcció, l’alt consum d’energia, l’alta quantitat d’aigua que s’utilitza (i es malgasta) o els residus que 
es generen, fan del la construcció d’edificis amb sistemes constructius convencionals una operació amb un 
alt impacte ambiental. 

Es per això que, tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior, les addicions en coberta més recents 
tendeixen a utilitzar sistemes de construcció modulars i industrialitzats (steel frame o timber frame), on 
es té per objectiu principal completar l’edifici amb un nou volum lleuger, però que a més a més sigui 
ha de ser construcció eficient i sostenible energèticament.  

El timber frame és un tipus de construcció lleugera que parteix d’una estructura formada per muntants de 
fusta (verticals i horitzontals) que conformen tot l’esquelet intern de l’edificació i que posteriorment 
s’omple de material aïllant i es reforça amb panells OSB o fusta contraxapada en ambdues cares 
conformant així el mur estructural. 

El steel frame deriva del tipus de construcció lleugera anomenat anteriorment, on només canvia el 
material base (fusta per acer). Els muntants de fusta es substitueixen per perfils de tipus C, L, omega, Z i U 
d’acer galvanitzat. S’acaba conformant l’estructura amb la combinació d’aquests perfils amb plaques 
de guix laminat o fusta contraxapada. Tal i com succeïa amb el timber frame, el material emprat també és 
lleuger, hi ha un alt grau de prefabricació de les peces i a més a més, el seu muntatge en obra és senzill. 
Cal afegir que l’acer, es pot utilitzar per a llums més grans. 10 

També ens podem trobar casos en que es realitzin en la fàbrica unitats tridimensionals amb mesures ISO, 
aptes per al transport convencional per carretera, que com a conseqüència directa acaben potenciant 
l’estandardització del procés de disseny.  

10 Melet,E; Vreedenburgh, E. 2005. “Rooftop Architecture. Building on an elevated surface”. pàg 87 i 98 
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Els sistemes constructius industrialitzats amb perspectiva ecològica 

Els sistemes industrialitzats permeten treballar amb menys materials (acer i fusta principalment), fent que 
es generin menys residus i siguin molt més fàcils de reciclar. Cal destacar que, la reversibilitat de les 
remuntes permeten recuperar alguns materials al final de la vida útil de l’edifici. 

Per a poder quantificar l’afirmació anterior, ens basarem en els resultats obtinguts en la tesina d’en 
Gerardo Wadel11, en el que partint de la metodologia proposada per l’autor podrem realitzar una 
comparativa numèrica segons el tipus de material emprat. 

En l’estudi que ens ocupa, es realitzarà la comparació d’una construcció convencional (de formigó armat) 
amb construccions modulars de fusta i acer en les 3 fases principals d’un edifici: fase de extracció dels 
materials, fase de construcció de l’edifici i fase de l’enderroc d’aquest. 

Tal i com podem observar en les gràfiques adjuntes, en la fase d’extracció veiem com la fusta és el 
material que menys processat industrial necessita i que com a resultat, els seus valors de consum 
energètic per a la seva elaboració i emissions de CO2 són inferiors als altres materials. 

Durant la fase de construcció, veiem com la construcció tradicional parteix amb un clar desavantatge per 
el simple fet de treballar in situ a l’obra. S’ha de tenir en compte que amb els sistemes modulars, durant la 
fase de construcció només s’ha de col·locar a l’obra l’element prefabricat (ja sigui d’acer o fusta) 
minimitzant així tant el consum d’energia, les emissions de CO2 i els residus generats en obra. 

Finalment, resulta evident que hi ha un major impacte mediambiental del sistema convencional respecte 
als modulars d’acer i fusta derivat per l’alt consum d’energia empleada i emissions generades a l’hora 
d’enderrocar l’edifici. 

Tal i com indica Gerardo Wadel, els materials utilitzats en cada sistema durant la fase de construcció té 
una relació directa amb la generació de residus com de la capacitat de reciclar aquests en la fase 
d’enderroc, tal i com ho mostra l’últim gràfic.  

11 Wadel, G. 2009. “La sostenibilidad en la arquitectura industrialitzada: la construcción modular ligera aplicada a la vivienda”. Capítol 7 – pàg. 228 fins 233. 

Fig. 23 
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Per altra banda, també es pot reduir la petjada ecològica a durant la fase de disseny aplicant estratègies 
bioclimàtiques al projecte de la remunta, on per exemple, s’optimitzen les instal·lacions i els materials per 
a fer que l’edifici necessiti menys consum d’energia per arribar a les condicions òptimes de confort.  

A més a més, el fet de col·locar un nou volum en la coberta pot anar lligat d’una millora del edifici 
receptor, ja sigui des del punt de vista mediambiental com estructural, fent del conjunt una 
construcció més sostenible i renovada. 

Per a concloure aquest apartat, s’ha pogut observar com els sistemes industrialitzats lleugers i modulars 
són una opció idònia per a poder realitzar remuntes sense superar la càrrega màxima de l’edifici, i a més a 
més, el nou volum ha estat realitzat pensant en la reducció del seu impacte mediambiental. 
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6. Estudi dels casos d’exemple

En aquest últim capítol, ens centrarem en l’estudi de tres casos exemplars triats per l’estudiant. L’objectiu 
principal serà realitzar un anàlisi dels projectes i una posterior comparació d’aquests. Es posarà especial 
èmfasi en l’estratègia d’ocupació utilitzada en cada projecte i es valorarà cada cas  segons la relació formal, 
funcional, estructural i social de l’addició respecte al volum preexistent. 

6.1 Classificació tipològica 

Per a poder realitzar una comparació adequada, es realitzarà prèviament dues classificacions en la qual es 
categoritzarà la remunta segons: l’estratègia d’ocupació superficial i el seu grau d’interacció d’aquesta amb 
l’edifici adjacent. 

Segons l’estratègia d’ocupació superficial 

- Parasitaria: La intervenció presenta una ocupació parcial minúscula i força una relació temporal o
permanent entre els cossos, que no sempre es mútuament beneficiosa.

- Ocupació parcial: La intervenció presenta una ocupació parcial de la superfície edificable en coberta.
Disposa d’espais exteriors que dotaran de diversitat programàtica en coberta.

- Ocupació total. La intervenció ocupa la totalitat de la superfície edificable en coberta. Tot el buit es
ocupat per el nou volum.

- Absorció: La intervenció es capaç de sobresortir de la coberta, absorbint part de l’edifici original.
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Segons el grau de interacció entre volums 

Tal i com defensa Melet (1997), les remuntes sovint són catalogades com a construccions parasitàries, però 
l’autor defensa que la interacció dels dos volums no és parasitària sinó més aviat simbiòtica.  

Aquestes relacions entre individus extretes del món de la biologia ens permet realitzar un paral·lelisme amb 
el món de l’arquitectura i que a més a més ens ajuden a definir el grau de interacció entre dos cossos.  

“Una interacció parasitària només aporta perjudicis al cos receptor, mentre que la interacció simbiòtica 
entre dos cossos aporta beneficis com perjudicis al col·lectiu d’individus implicats.”12 

Per tant, seguint amb la nomenclatura emprada per l’autor, s’utilitzarà el següent criteri per a poder definir 
quin és el grau d’interacció de la remunta respecte l’edifici preexistent: 

- Grau de simbiosi BAIX: La remunta és totalment independent del volum original en tots els àmbits 
essencials: formal, estructural i funcional. Tot i que sempre que es realitza una addició hi ha una 
relació mínima entre els volums (accessibilitat interna, programa, entre d’altres), la remunta queda 
totalment desvinculada del cos al que s’adhereix, fent del conjunt un element amb dues parts molt 
diferenciades, no hi ha una cohesió formal ni una unitat de conjunt.

- Grau de simbiosi MITJÀ: Considerarem un grau mitjà quan la remunta funcioni de forma 
independent del volum original, però depengui d’ell per temes d’accessibilitat o de les instal·lacions 
bàsiques per poder habitar la coberta. En aquest cas, la remunta podria ser col·locada en altres 
cobertes sense que l’edifici adjacent es vegi clarament perjudicat. Per tant, la remunta obté més 
beneficis dels que rep l’edifici original, però que no significa que aquest no n’obtingui.

- Grau de simbiosi ALT: La remunta no es pot realitzar en un altre emplaçament.  Classificarem aquí 
totes aquelles remuntes que tenen la virtut de completar l’edifici tant formalment com 
funcionalment i que amb la seva unió fan del conjunt una unitat que treballa de una forma 
cohesionada i unitària. La intervenció en coberta és capaç de millorar les prestacions inicials de 
l’edifici original i s’aporten beneficis de forma mútua.

12 Melet,E; Vreedenburgh, E. 2005. “Rooftop Architecture. Building on an elevated surface”. pàg 78 
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6.2.1 Didden Village, Rotterdam. MVRDV. 

El primer cas d’estudi que es durà a terme és el de Didden Village, un projecte realitzat al 2006 per l’estudi 
neerlandès MVRDV a Rotterdam (Països Baixos).  

El projecte explora la re densificació de la ciutat de  en la part superior d’un habitatge unifamiliar històric de 
la ciutat i que conté un taller en la planta baixa. L’edifici és d’obra de fàbrica amb els maons amb tonalitat 
fosca, llenguatge que es repeteix en tot l’entorn en que l’envolta. Principalment, la remunta es realitza per 
necessitat d’augmentar l’espai del que disposava la família Didden en aquell moment, incorporant dos 
volums en la coberta que passaran a ser els nous dormitoris. 

ESTRATÈGIA D’OCUPACIÓ EN COBERTA 

L’estratègia d’ocupació emprada en aquest projecte, podria ser una analogia de les ciutat-jardí, on es 
caracteritza per uns volums edificats aïllats que no ocupen la totalitat de la superfície existent, deixant així 
espais exteriors lliures que poden ser aprofitats per l’usuari per realitzar altres tipus d’activitats.  

En el projecte que ens ocupa, les habitacions actuen com a dos volums separats entre ells, però que a l’hora 
estaran connectats cadascun amb l’edifici original a través de les escales de cargol que els porten a la planta 
inferior. 

La remunta està limitada en el seu perímetre per un mur en el que apareixen certes obertures, que han estat 
ubicades estratègicament i que garanteixen la privacitat dels usuaris, tal i com es feia en les cobertes dels 
poblats de la Vall d’Mzab. La coberta té la capacitat de recrear un ambient domèstic (privat, recollit i 
protegit), però que a l’hora és capaç amb les seves obertures d’emmarcar les vistes sobre la ciutat.  

A més a més, s’incorporen elements com arbres, taules, dutxes a l’aire lliure i bancs on emfatitzen la 
capacitat d’habitar la coberta a través dels seus usos, i fent de la remunta un petit poble en altura. Tots els 
elements estan acabats amb un revestiment de poliuretà de color blau, creant així “un nou cel” tal i com 
indiquen els autors. 13 

13 Descripció del projecte extreta de: https://www.mvrdv.nl/projects/132/didden-village 
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Àrea de la coberta: 216 m2 

Àrea d’ocupació: 82 m2 – 38% 

Fig. 26 - Emplaçament 

Fig. 27 i 28 – Imatges del projecte 
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ESTAT ORIGINAL DE LA COBERTA 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la coberta conté diversos elements que les conformen i que 
influencien de forma directa en la construcció d’elements arquitectònics en elles. En el cas de la remunta a 
la família Didden, s’observa en la coberta plana un element no modificable que afecta directament a la 
disposició dels nous volums a adherir: el conducte de les instal·lacions.  

Aquest conducte condicionarà d’una forma directa al disseny de la remunta, ja que els serveis s’hauran de 
situar entorn aquest conducte i per tant, limitarà la posició dels cossos que es volen situar en coberta. 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

Es realitzen les obertures necessàries en el forjat per garantir les connexions verticals que uniran de forma 
interna la remunta i l’edifici original. Aquestes unions estan resoltes a través de la instal·lació d’unes escales 
de cargol de fusta prefabricades. A més a més, s’incorporen dues bigues de formigó prefabricat per reforçar 
la coberta. Posteriorment, es procedeix a la impermeabilització i l’aïllament tèrmic d’aquesta. 

Es col·loca sobre aquesta un entramat metàl·lic, que actuarà com a base de fonaments de la remunta. El seu 
objectiu és distribuir uniformement les càrregues que provenen dels nous volums adherits i traslladar-los als 
elements portants de l’edifici adjacent.  

Per tant, podem veure que només s’han realitzat demolicions parcials de l’estructura existent per motius de 
distribució, sense que hi hagi una gran modificació de l’estructura original.  

Tot aquest entramat queda revestit exteriorment amb taulers de fusta contraxapada de bedoll, cobrint així 
tota la superfície de la coberta. Pel que fa a les volumetries de la remunta, els plans verticals es conformen 
a través de panells prefabricats de fusta contraxapada de bedoll i es completen amb cobertes a dos aigües 
gràcies a la instal·lació de les unitats tridimensionals prefabricades del mateix material acabades en el taller. 

Podem observar que s’han considerat diverses estratègies amb l’objectiu de reduir costos i el temps durant 
el procés de construcció, gràcies al alt grau de prefabricació dels elements que conformen la remunta. A 
més a més, la utilització de contraxapats de fusta de bedoll garanteix que la intervenció sigui lleugera, punt 
imprescindible a l’hora de realitzar una intervenció d’aquests tipus. 

Fig. 29 – Estat original 

Fig. 30 – Procés constructiu 
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GRAU DE SIMBIOSI 

L’edifici preexistent es veu completat amb un volum en la seva part superior que es diferencia clarament a 
través del color respecte el seu entorn. L’acabat de poliuretà de color blau de tots els elements que conté la 
remunta, a part de garantir la seva impermeabilitat i durabilitat, és capaç d’interaccionar significativament 
amb el volum original i desvincular-se formalment. Per tant, la remunta té una capacitat comunicativa 
altíssima, ja que és capaç d'establir un nou diàleg amb l'entorn i convertir-se en un element icònic dins de 
la trama urbana de Rotterdam.

El grau de simbiosi de la remunta respecte l’edifici adjacent és baix. Presenta una independència 
estructural clara, gràcies a l’estructura de vincle inferior. A més a més, la remunta opta per un 
llenguatge totalment deslligat del seu entorn immediat tal i com s’ha pogut comprovar anteriorment. 
Finalment, funcionalment si que hi ha una major relació, ja que s’entén la remunta com una extensió de 
l’habitatge i que està dirigida al mateix grup de persones que conviuen en l’edifici. 

L’edifici preexistent no rep cap millora en les seves infraestructures, simplement s’adeqüen per a que 
aquestes tinguin la capacitat portant suficient per suportar el pes del nou volum adherit. 

Cal destacar que la intervenció té una alta capacitat migratòria, és a dir, la remunta podria ser 
implementada en qualsevol altre coberta de la ciutat ja que aquesta actua com un volum totalment 
independent al original.

Fig. 31 – Estat actual 
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6.2.2 Addició de 33 habitatges a Beauregard, Poissy. Virtuel Architecture 

El segon cas d’estudi és centra en l’addició de 33 habitatges en tres edificis realitzats per l’arquitecte 
Charles-Gustave Stoskopf l’any 1957 (Blanche de Castille, Foucault i Ronsard), situats en el barri 
residencial de Beauregard, Poissy (França) i realitzat per l’estudi francès de Virtuel Architecture. 

El barri residencial de Beauregard està ubicat a molts pocs metres del Riu Sena i la Ville Savoye de 
Le Corbusier, i on els edificis tractaven de donar resposta a les necessitats d’habitatge que requeria 
l’activitat de les fàbriques Simca. 

La intervenció que es realitza en els tres edificis consta de dues fases: la rehabilitació i adequació del 
volum original i l’addició de 33 habitatges en les seves cobertes. Per tant, es busca millorar les 
prestacions originals de l’edifici, i a la vegada, intentar donar una resposta social en front la falta d’habitatge 
de la zona. 

La rehabilitació dels edificis preexistents té per objectiu millorar les condicions i qualitats del volum 
original a través de la incorporació d’ascensors, l’addició en façana d’una estructura de fusta que crea 
balcons exteriors de 6 m2  per als allotjaments originals i millora de les prestacions tèrmiques (abans de la 
intervenció, el consum tèrmic era molt elevat: 200-280 kWh / m2). 

ESTRATÈGIA D’OCUPACIÓ EN COBERTA 

En aquest cas, l’estratègia d’ocupació emprada podria ser una analogia d’habitatges unifamiliars adossats 
en el sentit longitudinal del volum, on cada unitat està conformada per diferents elements prefabricats de 
fusta totalment acabats en el taller. Cada unitat està composada per diferents mòduls (mòdul de 
dormitori, mòdul sala d’estar i mòdul humit) en els que acaben definint els dos tipus de tipologies 
d’habitatges (T3 / T4).  S’ocupa parcialment la superfície de la coberta, però la remunta sobresurt respecte 
la línia de façana.  

Al desplaçar els volums, permet generar en la part posterior una passarel·la de 1,5m d’amplada per poder 
accedir als habitatges i garantir la connexió interna amb l’edifici original. En els extrems de l’edifici, 
la passarel·la té una dimensió major, dotant a la coberta d’espais exteriors comunitaris. 

Entre habitatges, apareix un volum de menors dimensions el qual s’hi genera la connexió vertical interior 
amb l’ampliació de les escales preexistents fins la coberta.  
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Fig. 32 - Emplaçament 

Àrea de la coberta: 640 m2 

Àrea d’ocupació: 481 m2 – 75% 

Fig. 33 i 34 -  Imatges del projecte 
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ESTAT ORIGINAL DE LA COBERTA 

L’edifici original està constituït amb una coberta inclinada, conformada per unes gelosies metàl·liques que 
descansaven sobre els murs portants de l’edifici. 

La problemàtica en aquest cas va ser que aquesta coberta no era capaç de suportar directament els mòduls 
prefabricats que se li volien adherir per la part superior, es per això que es va decidir reforçar l’estructura 
existent.  

A més a més, la coberta original conté diversos elements mòbils com els shunts de ventilació, maquinaria 
corresponent al control tèrmic a l’interior de l’edifici o les antenes parabòliques on la seva modificació o 
supressió és possible. 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tal i com ja s’ha anunciat en l’apartat anterior, es realitza un reforç en l’estructura existent per a poder 
suportar i distribuir les noves carregues provinents de la remunta. Es col·loquen elements de fusta sobre la 
superfície de la coberta i elements de formigó en façana, amb l’objectiu principal de disminuir les càrregues 
sobre els murs portants. Posteriorment, s’instal·la sobre els elements de fusta una biga principal de fusta 
que s’encarregarà de suportar els mòduls prefabricats de fusta. A més a més, es garanteix la continuïtat de 
les escales fins la part superior de l’edifici mitjançant l’ampliació de l’últim tram d’escales preexistent. 
Finalment, es col·loquen uns tirants de fusta que ajudaran a suportar la passarel·la d’accés als habitatges. 

Una vegada condicionada correctament la coberta, els mòduls prefabricats de fusta ja poden ser col·locats 
en les seves respectives posicions a través d’acoblaments ràpids, senzills i en sec. Aquests es conformen 
en taller i són transportats amb camions fins la ubicació. Les cobertes de cada unitat es van acoblar a part 
en obra, i on posteriorment es van elevar i instal·lar a cada habitatge. 

Podem observar que l’estratègia constructiva per la que s’ha optat en aquest projecte modifica diversos 
elements, tant en coberta com en façana, per a poder assegurar correctament la transmissió de càrregues. 
A més a més, gràcies a l’alt grau de prefabricació i materials emprats, ajuden a reduir els costos i temps de 
construcció. La remunta és capaç de reduir fins a un 75% de consum energètic / habitatge respecte a les 
unitats d’habitatge de l’edifici adjacent.  

Fig. 36 – Procés constructiu 

Fig. 35 – Estat original 
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GRAU DE SIMBIÒSI 

En aquest projecte, la remunta es pot entendre com una intervenció que busca completar l’edifici 
intentant aportar beneficis socials i mediambientals. L’edificació original obté una imatge renovada, més 

propera als temps que vivim, però sense perdre l’essència que la caracteritzava. La remunta té la virtut 

de completar l’edifici per la part superior tot i que formalment es nota una diferenciació entre els 

volums. Hi ha una voluntat d’unitat i cohesió en el global de la intervenció gràcies a la utilització de la 

fusta en la remunta i en la façana de l’edifici adjacent. 

Podem catalogar la remunta amb un grau de simbiosi mitjà. Si ve la remunta pot funcionar de 

forma independent des de un punt de vista estructural, aquesta necessita dels serveis bàsics com 

l’accessibilitat i instal·lacions de subministrament per poder habitar la coberta en condicions òptimes.  

Es cert que la remunta podria migrar a altres cobertes de característiques semblants i l’edifici adjacent no 
es veuria perjudicat, però al final s’entén la remunta com a una resposta a un problema d’àmbit social del 

barri. L’addició dels habitatges no està restringit només als inquilins de l’edifici, sinó que s’obre la 
oportunitat per a altres veïns de la ciutat d’habitar-lo.

Finalment, cal destacar el treball de renovació de les façanes existents, millorant les seves 
prestacions tèrmiques i espacials inicials, on augmenta de forma considerable el confort i la qualitat 
de vida dels inquilins. Amb aquesta intervenció tant de renovació com d'extensió, s’allarga el cicle de 
vida d’uns blocs d’habitatges que són part de l’historia del barri. 

Per tant, la suma de les accions arquitectòniques que s'han dut a terme tant en coberta com en 

façana acaben aportant beneficis tant al col·lectiu com individualment. 

Fig. 37 – Estat actual 
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6.2.3 Treehouse Bebelalle, Hamburg. Blauraum Architekten 

L’últim cas que analitzarem serà el que van dur a terme l’estudi Blauraum d’Hamburg l’any 2010, en el que 
el projecte consistia en l’ampliació i reforma d’un complex residencial que data dels anys 60. 

La intervenció es realitza en 6 edificis de la zona, i on es té per objectiu principal la densificació del barri a 
través de la creació de 47 habitatges. A més a més, hi ha la voluntat de millorar les prestacions originals de 
l’edifici, a través del manteniment i rehabilitació d’aquests. La renovació dels volums preexistents i l’addició 
dels nous habitatges permetran reduir al voltant d’un 60% el consum d’energia anual brut. 

Donat el gran número d’urbanitzacions de l’època que encara no han estat rehabilitades, aquest projecte es 
pot considerar com un model exemplar de les qualitats tècniques i de disseny que ens proporciona la fusta 
com a material constructiu per al seu ús en coberta per re densificar les àrees urbanes que ho requereixin.  

ESTRATÈGIA D’OCUPACIÓ EN COBERTA 

En aquest cas, l’estratègia d’ocupació emprada podria ser una analogia d’un bloc compacte d’habitatges, on 
s’entén el conjunt final de forma unitària, ben cohesionat i integrat en l’edifici i l’entorn en que es situa. 
L’edifici segueix estant aïllat respecte els altres i on està rodejat d’espais lliures i col·lectius. 

Tal i com ho defineixen els autors14, aquestes remuntes volen simbolitzar les copes dels arbres que rodegen 
els edificis, a través de les tonalitats i materials emprats en la remunta i en la renovació formal de les façanes. 

Es realitza una ocupació superficial total de la coberta, ja que es suprimeix la coberta original i s’ocupa tota 
la superfície per adherir els nous habitatges.  

Els edificis existents estan formats per una estructura de murs massissos de maó i forjats de formigó armat. 
En coberta, tots els edificis estaven coronats per una coberta inclinada a dos aigües.  

La remunta es composa de dues tipologies diferents: dúplex i apartament individual, de 150m2 i 70m2 

respectivament. La utilització de cada una de les tipologies dependrà en el bloc que s’hagi actuat.  

14 Descripció del projecte extreta de: https://www.blauraum.eu/projekte/project/5/ 
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Àrea de la coberta: 584 m2 

Àrea d’ocupació: 584 m2 – 100% 

Fig. 39 i 40 -  Imatges del projecte 

Fig. 38 - Emplaçament 
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ESTAT ORIGINAL DE LA COBERTA 

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, els edificis que formen el barri estaven coronats en la seva part 

superior per cobertes inclinades a dos aigües.  

Després d’un estudi realitzat per els arquitectes, es va arribar a la conclusió de que les capacitats portants 

del forjat i de l’estructura muraria eren insuficients per a poder suportar les noves sol·licitacions. Es per això 

que es va realitzar un reforç estructural en els murs portants i es va realitzar un recalç de la fonamentació 

amb micro pilotatge. 

Encara que la coberta original es suprimida, l’edifici conté alguns condicionants importants que cal tenir en 

compte en el procés de disseny de la remunta. La posició d’elements no modificables com les escales 

interiors d’accés als habitatges o els conductes d’instal·lacions s’esdevindran clau per a la disposició del nou 
volum. 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés s’inicia amb la demolició de la coberta i el reforç de la fonamentació. La remunta es col·loca sobre 

el forjat i on cada mòdul que la conforma busca la continuïtat estructural respecte l’edifici adjacent. 
S’incorporen en la base diverses bigues metàl·liques de 240 x 240 mm, integrades en el primer forjat del nou 
volum, que garantiran la distribució de les noves sol·licitacions cap als elements portants de l’edifici. 

La remunta utilitza una tècnica de construcció híbrida: els forats de les escales i les parets que separen els 

diferents habitatges són de formigó o maó, mentre que per a conformar tota la resta dels elements de la 

remunta com parets i forjats s’utilitza el sistema constructiu de timber frame. La fusta també està present 

la façana ventilada del nou volum, ja que la façana es revesteix amb teules de fusta de cedre de Alaska sense 

tractar, que destaca pel seu color blanquinós i que aquest tendirà al color gris amb el pas dels anys, barrejant-

se amb el color del maó de la façana de l’edifici adjacent.  

A més a més, també es realitza la rehabilitació de la façana de l’edifici adjacent, on es col·loca un aïllament 
tèrmic per l’exterior i es revesteix amb maons típics de la zona, que tenen una tonalitat molt semblant al 
revestiment utilitzat en la remunta. L’alt grau de la prefabricació de la remunta permet disminuir costos i el 

temps de muntatge en obra, i a l’hora optimitzar els recursos naturals utilitzats, generant així menys residus 
durant el procés constructiu.  

Fig. 41 – Estat original 

Fig. 42 – Procés constructiu 
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GRAU DE SIMBIÒSI 

Dels projectes que hem analitzat fins al moment, aquest és el que millor representa una interacció simbiòtica 

positiva entre dos volums. L’edifici adjacent i la remunta s’aporten beneficis mútuament tant individualment 

com col·lectivament. Tot això és possible gràcies al alt grau d’integració del nou volum respecte al 

preexistent, tant des de un punt de vista formal com funcional. 

El contrast que es genera amb el maó gris de l’edifici original amb el revestiment emprat en la remunta, 
dona com a resultat un edifici cohesionat, que mostra la temporalitat de cada part i sense perdre’n l’essència 
de cadascuna d’elles. A més a més, gràcies a la materialitat utilitzada en el projecte, es potencia la relació 

dels edificis amb l’entorn boscós que el rodeja. 

També, la remunta és capaç d’aportar beneficis a la societat amb la creació d’aquests 47 habitatges, que 

estan destinats als joves de la ciutat. La estructura social i d’edats es diversifica completament, dotant de 
l’entorn de més dinamisme. 

Per tant, catalogarem aquest projecte amb un grau de simbiosi alt. L’alta dependència de la remunta tant 
en l’àmbit funcional com en el formal, fa que la remunta no pugui ser realitzada en un altre emplaçament 
que no sigui aquest. El conjunt treballa de forma cohesionada i unitària, i on la remunta té la virtut de 

completar l’edifici original sense que es perdi l’essència de lo preexistent i millorant les seves prestacions 

inicials després de la intervenció global. N’és un clar exemple la capacitat que té el propi edifici a reduir les 
seves emissions de diòxid de carboni a la meitat al cap d’un any, havent duplicat l’espai habitable.  

La remunta s’entén com un element catalitzador que és capaç d’augmentar de forma exponencial la densitat 
demogràfica de la zona, i com a resultat el desenvolupament de l’activitat social i diària d’aquesta, amb 

l’aparició de nous serveis i infraestructures inexistents en el barri. 

Fig. 43 – Estat actual 
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6.3 Anàlisi comparatiu dels casos triats 

DIDDEN VILLAGE 33 HABITATGES POISSY TREEHOUSES BEBELALLE 
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Ampliació habitatge unifamiliar per falta d’espai. 

Estratègia d’ocupació: Edificacions aïllades amb espai 

exterior col·lectiu. 

Sistema de construcció basat en el timber frame. S’utilitza 

estructura de vinclament (steel frame). 

No aplica estratègies de millora energètica. 

Grau d’interacció simbiòtica: BAIX. Alt impacte en l’entorn 

immediat. 
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Resposta arquitectònica en front a la falta d’habitatge de la zona. 

Estratègia d’ocupació: Conjunt d’habitatges adossats en el sentit 

longitudinal de l’edifici. 

Mòduls prefabricats de fusta conformats en tallers i muntats en 

obra. S’utilitza estructura de vinclament per repartir les càrregues. 

Reducció del 75% del consum energètic respecte els habitatges 

originals. 

Grau d’interacció simbiòtica: MITJÀ. Interacció  satisfactòria 

amb l’entorn immediat. 
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0
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1

1

1

1
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Voluntat de re densificar barri de densitat baixa  a les afores de 

la ciutat.  

Estratègia d’ocupació: La remunta s’integra totalment al conjunt 

i s’entén com un bloc compacte d'habitatges.  

Sistema de construcció híbrid. Timber frame per a la 

conformació dels mòduls i  parets de formigó i maó per separar-

los entre sí i de les escales d’accés. 

La intervenció és capaç de reduir al 50% el consum enèrgic 

anual del conjunt. 

Grau d’interacció simbiòtica: ALT. Alt grau d’integració amb 

l’entorn. 
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7. Conclusions

Construir sobre construït partia amb l’objectiu d’analitzar quines eren les possibilitats d’habitar 
domèsticament la coberta i quines estratègies d’ocupació s’empraven per fer-ho. 

Com hem pogut anar observant al llarg de tot el treball, la construcció de remuntes en els edificis 

d’habitatges existents ofereix un ampli ventall d’avantatges tant per l’edifici com per el seu entorn més 
immediat.  

A través de l’anàlisi i comparació dels tres projectes seleccionats s’ha arribat a la conclusió de que es poden 
utilitzar estratègies d’ocupació en coberta semblants a les que s’empren en sòl urbà.  En el treball que ens 

ocupa, s’ha detectat diverses estratègies com edificacions aïllades, habitatges adossats i bloc compacte 

d’habitatges. Tot i així, aquestes es veuen totalment condicionades per les preexistències i les 

infraestructures de la coberta original i això implica unes limitacions constructives i tècniques que caldrà 

tenir en compte a l’hora de dissenyar la remunta. 

Avui en dia, un dels reptes els quals ha de fer front l’arquitectura és el de transformar i posar en valor els 

edificis existents i on a més a més, s’ha de donar resposta a les necessitats de la ciutat contemporània.  Es 

per això que, les addicions en coberta, tenen la capacitat de completar l’edifici i a més a més ser elements 

transformadors des de un punt de vista funcional, formal i mediambiental.  

En aquests tipus d’intervencions arquitectòniques, també es fica especial èmfasi en la renovació i adequació 

de l’arquitectura existent. Aquest punt no és banal, ja que dotarà al conjunt d’una millora de les seves 
prestacions inicials, sobretot en l’àmbit energètic i en l’accessibilitat. 

Els casos d’estudi també ens han demostrat que les remuntes es converteixen en una solució arquitectònica 

que busca donar resposta a un problema social com és la falta d’habitatge. Una nova mirada que no s’enfoca 
en l’extensió horitzontal de la ciutat a través de noves construccions, sinó que aposta per la renovació i la 

rehabilitació dels edificis que conformen la ciutat. 

“No derribar nunca, no restar ni reemplazar nunca, sino añadir, transformar y reutilizar siempre”. 

Lacaton & Vassal 
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Gràcies a l’anàlisi realitzat en l’apartat anterior, s’ha pogut comprovar del potencial real que té una remunta 

i que va molt més enllà de l’ampliació d’un edifici. Tal i com ja s’ha comentat, s’esdevé com un element 
catalitzador que és capaç de transformar l’entorn que l’envolta, ja sigui amb intervencions puntuals o aplicats 

a una escala més gran. Les remuntes poden tenir un paper clau per a la re densificació de barris perifèrics 

de densitat baixa i que, com a conseqüència, és capaç de reactivar l’activitat de la zona gràcies al seu 

augment demogràfic. 

A més a més, les sobreelevacions utilitzen sistemes constructius amb un alt grau de prefabricació i materials 

reciclats, amb l’objectiu de reduir costos, generar menys residus i optimitzar al màxim els recursos que 

s’utilitzen durant tot el procés. Tot això implica una reducció de les emissions de CO2, i una reducció de la 

seva petjada ecològica molt significant respecte a les construccions tradicionals. 

Això no significa que les remuntes siguin la solució a tots els problemes de les ciutats contemporànies, però 

si que s’esdevenen com una opció a tenir en compte en el futur i que poden aportar grans beneficis a l’entorn 
que l’envolta. 

Personalment, considero que aquest treball m’ha permès explorar un altre manera de fer arquitectura. 
Durant tots aquests anys cursant el Grau d’Arquitectura, sempre he realitzat projectes on la coberta plana 
podia ocupar-se de diverses formes i sempre amb una alt grau de flexibilitat en quant l’ús que se li podia 
donar. La coberta s’entenia com un espai col·lectiu, però mai l’havia considerat com l’estrat en el qual poder-

hi construir. Habitar la coberta implica tenir en compte unes condicions inicials amb les que no solem 

treballar i que condicionen de una forma directa el disseny de la remunta tal i com hem pogut comprovar al 

llarg d’aquest treball.  

Per tant, puc afirmar que he pogut conèixer i entendre una nova forma de completar edificis de la ciutat  

consolidada, mitjançant un tipus d’intervenció que preserva i millora l’arquitectura existent, optimitzant al 

màxim els espais que ja estan construïts i que tenen la finalitat d’aportar beneficis per a les persones i la 
ciutat, millorant-ne la seva qualitat de vida. 
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Fig. 26 – Emplaçament elaboració pròpia (Rotterdam, Països Baixos) 
https://cadmapper.com/

Fig. 27 i 28 – Imatges del projecte 
https://www.mvrdv.nl/projects/132/didden-village 

Fig. 29 – Esquemes d’elaboració pròpia. 

Fig. 30 – Esquemes d’elaboració pròpia. 

Fig. 31 – Esquemes d’elaboració pròpia. 

Fig. 32 – Emplaçament elaboració pròpia. (Beuregard, Poissy. França) 
https://cadmapper.com/

Fig. 33 i 34 – Imatges del projecte 
http://www.virtuel.fr/extension-sur-les-toits-de-33 logements

Fig. 35 – Esquemes d’elaboració pròpia. 

Fig. 36 – Esquemes d’elaboració pròpia. 

Fig. 37 – Esquemes d’elaboració pròpia. 

Fig. 38 – Emplaçament elaboració pròpia. (Bebelalle, Hamburg. Alemanya) 
https://cadmapper.com/

Fig. 39 i 40 – Imatges del projecte 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-232794/treehouses-bebelallee-blauraum

Fig. 41 – Esquemes d’elaboració pròpia. 

Fig. 42 – Esquemes d’elaboració pròpia. 

Fig. 43 – Esquemes d’elaboració pròpia. 
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https://www.mvrdv.nl/projects/132/didden-village
http://www.virtuel.fr/extension-sur-les-toits-de-33%20logements
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-232794/treehouses-bebelallee-blauraum
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ANNEX 

DIDDEN VILLAGE | PLÀNOLS 



Construir sobre construït.  
Estudi sobre les oportunitats de futur de les remuntes en edificis d’habitatges existents



Construir sobre construït.  
Estudi sobre les oportunitats de futur de les remuntes en edificis d’habitatges existents



Construir sobre construït.  
Estudi sobre les oportunitats de futur de les remuntes en edificis d’habitatges existents
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ANNEX 
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SECCIÓ A-A'

A

A'



Construir sobre construït.  
Estudi sobre les oportunitats de futur de les remuntes en edificis d’habitatges existents

ANNEX 

TREEHOUSES BEBELALLE | PLÀNOLS 
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SECCIÓ A-A'

A

A'

Capes 
- Solera seca 25 mm
- Llana mineral 20 mm
- Placa OSB 22 mm
- Biga acer 240 x 240 mm
- gk triple capa 45 mm
- Fals sostre
- Placa protecció incendis
- Llistons de fusta
- Contra llistons
- Revestiment de fusta de cedra atornillada

DETALL 1

(*) Nota  
En aquest cas d'estudi, s'ha vist convenient adjuntar el detall que es mostra en la part superior, per mostrar on 
s'ubiquen les bigues metàl·liques de reforç encarregades de repartir les càrregues de la remunta. A més a més, 
també es pot observar l'acabat de façana que tant caracteritza al projecte.

Detall extret de la següent font:
https://www.wooddays.eu/fileadmin/proholz/media/zuschnitt/projekt-aufstockung-hamburg.pdf

DETALL 1




