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El sector de la construcció té una sinistralitat elevada, tant pel que fa al
nombre d’accidents com per la seva gravetat. Aquesta realitat, juntament amb
el tractament dispensat pels mitjans de comunicació a determinats accidents,
han creat una conscienciació social sobre aquesta problemàtica i és per això que
el legislador ha decidit dictar una norma específica per al sector, per a limitar la
subcontractació, forma d’organització productiva molt comuna que ha considerat
com una de les múltiples causes d’aquests elevats índexs de sinistralitat.
El que la llei pretén és eliminar de la cadena de subcontractació les empreses sense
una estructura i solvència mínimes, que difícilment poden garantir la seguretat i
salut en el treball dels seus treballadors, perquè no oblidem que l’objectiu de la
norma és millorar les condicions de treball i les condicions de seguretat i salut
dels treballadors del sector.
Sobta, tanmateix, que malgrat la voluntat de regular la subcontractació posada
de manifest amb la promulgació de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, a les
portes de la seva entrada en vigor el proper 19 d’abril encara estigui pendent
el desenvolupament reglamentari que ha de concretar com s’aplicarà la llei en
punts tan bàsics com el Registre d’empreses acreditades, l’acreditació de la
formació, de la plantilla fixa...
Per altra banda, els controls de les empreses subcontractistes es fan recaure
novament sobre les empreses contractistes que, una vegada més, es converteixen
obligadament en col·laboradores de l’administració alhora que en supleixen la
manca de recursos per a fer complir les lleis que aproven les Corts. A aquest pas
caldrà una biblioteca a cada caseta d’obra per guardar tots els llibres i documents
que han d’estar a disposició de les diverses autoritats i un administratiu per a
gestionar tota la paperassa que es reclama.
Pel que fa al contingut de la llei cal subratllar que incideix en la necessària formació
en prevenció de riscos laborals tant en l’àmbit directiu com en el productiu. No
cal dir que si el que pretén la normativa de prevenció de riscos laborals és la
integració de la prevenció en la gestió de l’empresa, és imprescindible que tots
els estaments que la componen tinguin coneixements de la matèria.
Quant a l’exigència d’un percentatge de plantilla amb contracte fix, aquest
és un requisit que respon a polítiques de millora de l’ocupació i de lluita
contra la temporalitat, que no tenen gaire a veure amb la subcontractació ni
amb l’accidentalitat, malgrat l’associació que se sol fer entre accidentalitat i
temporalitat, relació que les estadístiques semblen desmentir. Aquesta exigència
respon, més aviat, a la voluntat de garantir que les empreses que intervenen en
el procés constructiu disposin d’organització productiva pròpia, mitjans personals
i materials, qualitat i solvència.
Pensem que una major exigència hauria de permetre la dignificació del sector
de la construcció. La qüestió és si aquesta exigència s’aplicarà de manera que
es compleixin els objectius que persegueix la llei o bé si la falta de mitjans
endèmics de l’administració que ha de vetllar per al seu compliment la convertirà
simplement en un mar de noves obligacions per als qui volen complir - que són
els que ja ho estan fent en l’actualitat - que veuran com els qui actuen al marge
de llei continuen en el mercat competint deslleialment.

C/ Ultònia, 10-12, 3r 2a
17002 Girona
Tel. 972 41 70 70 · Fax 972 41 71 11
Fotografia
Jordi Meli, serveis tècnics de Miquel
Costa, SA.
Impressió
Gràfiques Alzamora

MONTSERRAT BUSCATÓ I BERTA
3

illorant la

4

onstrucció: nous productes i tecnologies

5

odernitat i reativitat: obres exemplars
HABITATGE PLURIFAMILIAR AL CARRER TINTS
(Figueres - Alt Empordà)
COLLGORGOT Arquitectes s.c

El projecte se situa en el nucli antic de la ciutat de
Figueres, molt a prop de la plaça de l’Ajuntament,
en ple centre de la població.
El solar, de forma irregular, té la peculiaritat que
està emplaçat en una illa típica del nucli antic en
què l’ocupació és del 100%, i per tant no hi ha un
pati d’illa que permeti ventilar i il.luminar algunes
estances dels habitatges. Per aquest motiu es va
optar per deixar un pati a la part posterior que ens
va permetre ventilar-hi les habitacions i il·luminar
l’escala comunitària per tal de complir així amb
la normativa. Amb aquesta solució aconseguíem
alliberar la façana principal de l’escala i, per tant,
que la totalitat de la façana principal fos destinada
a habitatge.
Amb aquest projecte, que resulta de la unió de dos
solars independents, s’obté una única finca que
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permet situar dos habitatges per planta. A més a
més, la façana se soluciona segons normativa de la
zona ja que segueix dos eixos centrals.
L’interior de l’edifici està constituït per una planta
baixa amb un local i l’accés principal als habitatges.
En planta primera i segona hi ha dos habitatges
a cada replà i en planta tercera s’hi ubiquen dos
dúplex.
En la distribució dels habitatges les zones humides,
com són el bany i la cuina, queden concentrades a
la part central de manera que s’alliberen les dues
façanes per tal d’ubicar-hi les sales d’estar i les
habitacions.
Des del punt de vista constructiu cal remarcar la
fonamentació amb micropilotis a causa del terreny
en tot aquest àmbit de la ciutat.
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EDIFICI D’HABITATGES, LOCAL COMERCIAL I
APARCAMENT
C. Santa Llogaia, 76 (Figueres)
LLUÍS RODEJA
Arquitecte
Fitxa Tècnica:

EDIFICI D’HABITATGES, LOCAL COMERCIAL I APARCAMENT
C. Santa Llogaia, 76 Figueres
Superfície construïda

908,07m2

Arquitectes

Lídia Parada Soler / Lluís Rodeja Roca

Arquitecta tècnica

Mònica Augé Monerris

Constructor

Miquel Costa SA

El solar es troba a la part nord-oest de la cruïlla
dels carrers Pujades i Santa Llogaia, de Figueres. Té
forma allargassada amb la façana principal al carrer
Santa Llogaia.

Seguint les premisses del promotor, es proposen 9
habitatges de lloguer d’una i dues habitacions i es
busca el màxim possible de terrasses i llum natural.
D’aquesta manera es proposen unes terrasses
volades amb porxo que perllonguen les sales
d’estar més enllà de la façana i que n’expressen la
singularitat mitjançant volums tancats pel lateral i
en els dos plans horitzontals. La resta d’obertures
corresponen a les habitacions i es queden al pla
de façana. El ritme vertical en la disposició de totes
les obertures es trenca en la cantonada i en l’altre
extrem de façana, prop de la mitgera del carrer Santa
Llogaia creant un cert moviment. La façana ens parla
dels espais que es distribueixen interiorment.
El volum de l’edificació es recolza damunt d’un
sòcol de vidre i xapa metàl·lica coincidint amb la
pell de la planta baixa i es corona amb una cornisa
de formigó que remata la barana de les terrasses
de la planta sotacoberta.
El programa es va resoldre a les plantes primera i
segona amb un habitatge central d’una sola habitació
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A la planta baixa, l’accés i vestíbul dels habitatges
separa l’aparcament per a tres vehicles i tres trasters
del local comercial. El nucli d’ascensor, escala i pati
es col·loquen paral·lelament al carrer de Santa
Llogaia adossats a la mitgera oest.

i un espai únic per a la sala d’estar i menjador i dos
habitatges de dues habitacions.
A les plantes tercera i sotacoberta es plantegen tres
dúplex amb habitació, cuina i sala a la planta inferior
i estudi i terrassa a la planta superior.
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PRIMERA PLANTA

SEGONA PLANTA

Quant als materials i sistemes constructius:
- L’estructura de l’edifici se sustenta sobre una llosa
de fonamentació, els plans horitzontals es realitzen
amb elements de formigó armat bidireccionalment,
construïts in situ, els pilars es realitzen en formigó,
excepte alguns punts en que es realitzen amb
estructura metàl·lica.
- La coberta es majoritàriament inclinada acabada
amb teula àrab a excepció de les terrasses de la
darrera planta i d’una franja corresponent a les
parts de servei de la planta sotacoberta que es resol
amb coberta plana per allotjar-hi les instal·lacions
de condicionament d’aire.
- La façana és de ceràmica de 15 cm de gruix amb
un acabat remolinat i pintat. Les tribunes es formen
amb estructura metàl·lica, folrades amb plaques
d’alumini (alucabón). Les fusteries exteriors són
d’alumini.
- Les divisions interiors en la seva major part s’han
realitzat amb envans de cartró-guix i estructura
metàl·lica. Els paviments interiors són de gres
porcel.lànic i l’escala comunitària i vestíbul s’ha
realitzat amb granit.
- Les fusteries interiors són de tauler rexapat amb

TERCERA PLANTA

SOTACOBERTA

L’experiència dels envans de cartró-guix amb
estructura metàl·lica ha estat positiva pel nivell
d’acabat final aconseguit i per la rapidesa d’execució,
per la netedat i reducció de residus.

faig. Sempre que ha estat possible s’han utilitzat
elements corredors per accentuar la continuïtat
dels diferents espais.
- Els sostres en part s’han construït amb plaques
de cartró-guix i estructura metàl·lica i en part s’han
enguixat directament a obra.
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Habitatge plurifamiliar al Carrer Tints (Figueres)
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