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SUBVENCIONS

ANA RIGALT

CASA CONSEGAL



1. Convocatòria d’elements comuns:

1.1. Repesca d’expedients 2018 + ascensors Besòs i Baró de Viver

Import 5.500.000 € 

1.2. Noves sol·licituds 2019

Import 5.000.000 €

2. Convocatòria interior d’habitatges borsa:

Import 1.000.000 €

3. Convocatòria FAC

Import 2.215.500 €

CONVOCATÒRIES REHABILITACIÓ 2019
CONSORCI DE L’HABITATGE DE BARCELONA



PERCENTATGES SUBVENCIÓ 
CONVOCATÒRIES 2019



CASA CONSEGAL

C/ Galileu 134

(Districte de Sants-Montjuïc)

Domènec Boada i Piera, 1903

Estil modernista

Façana d’estuc de calç molt ornamentat imitant
maons, amb una gran balconada a la planta
principal i un potent ràfec de remat superior.

Destaca el plafó central amb un esgrafiat de
minerva, deessa romana de la saviesa i les arts,
amb l’ escut de catalunya als seus peus.



Inicialment, el projecte de rehabilitació contemplava
la instal·lació d’un ascensor i l’eliminació de les
traves arquitectòniques existents.

Després de la visita tècnica i una vegada valorat el
projecte es va plantejar a la propietat la necessitat d’
ampliar les actuacions a la totalitat de l’escala i
vestíbul de l’edifici per recuperar els elements
ornamentals existents:

Els esgrafiats dels paraments verticals del vestíbul,
l’enteixinat amb un fresc de l’al·legoria de la
primavera del sostre, el paviment d’escacs, els
arrambadors, la porta d’entrada a l’edifici, etc.
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Construïda l’any 1903 per l’arquitecte Domènec Boada i
Piera (1866 – 1947), d’estil modernista.

Destaca per la seva façana, amb un balcó corregut a la
Planta Principal, un potent ràfec de remat superior i un
estuc de calç molt ornamentat amb un esgrafiat central
que representa la figura mitològica de Minerva, deessa
romana de la saviesa i les arts.
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A l’edifici trobem simbologia maçònica: espiells

triangulars a les portes dels habitatges (el triangle

simbolitza la divinitat), la deessa Minerva a la façana

principal (simbolitza la saviesa i el reconeixement dels

maçons al paganisme), etc.

“De los símbolos masónicos debe decirse que, como

la Diosa Minerva, hablan para quien escucha con los

oidos de la comprensión, pero guardan su secreto

para quien no sabe descubrirlo.”

- “En la Senda Oculta de la Masonería, Minerva

representa el Centro Intelectual.”



L’any 2013, l’arquitecte Santiago Herrero Arnau va
redactar el projecte d’instal·lació d’ascensor pel pati
contigu a l’escala, que incloïa la supressió de les traves
arquitectòniques existents (3 graons al vestíbul sense
possibilitat de rampa) i plantejava una rehabilitació del
vestíbul/escala inicialment limitada exclusivament a
l’àmbit d’actuació de les obres previstes.
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Una vegada obert l’expedient de rehabilitació i
sol·licitats els informes tècnics, a la visita d’obra inicial
de juny de 2015 (prèvia al començament de les obres)
es va plantejar a la propietat vertical (amb forts vincles
sentimentals amb l’edifici per haver format part del
patrimoni de la família durant generacions) la necessitat
d’ampliar les actuacions a la totalitat de l’escala i
vestíbul de l’edifici, justificada per la presència d’estucs
de calç consolidats però bruts, esgrafiats afectats per la
pèrdua de pigments, arrambadors amb marbrejats,
frescos en estat molt deficient, porta d’entrada a l’edifici
original desapareguda, etc.
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Tant la instal·lació de l’ascensor com la creació de la
rampa afectaven de forma important els elements
patrimonials existents, i calia que l’actuació contemplés
les intervencions necessàries per recuperar-los.

Donat que les variacions a l’alça sobre el pressupost
inicial eren considerables, des de la direcció tècnica de
l’IMPU es va donar l’opció de sol·licitar una subvenció
extraordinària per arribar a subvencionar el 50% del
total de les obres, doncs les previsions inicials eren
d’un 50% per l’ascensor i un 25% per l’escala/vestíbul.
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La propietat va acceptar les condicions proposades, va
sol·licitar la subvenció extraordinària i va contractar els
serveis d’una restauradora, figura de gran importància
que va permetre valorar detalladament l’estat real dels
elements patrimonials a conservar o recuperar.

El criteri per suprimir les barreres arquitectòniques va
ser eliminar els graons del vestíbul, rebaixar la cota de
l’àmbit de l’accés a l’ascensor fins la cota de carrer i
afegir els tres graons a l’escala existent, recuperant el
paviment d’escacs i els arrambadors i sòcols.

Es van eliminar les caixes i conductes d’instal·lacions
existents al vestíbul, que desvirtuaven el conjunt, i es
va restaurar el fresc de l’Al·legoria de la Primavera del
sostre i l’enteixinat de fusta, que es trobaven en estat
molt deficient.

CASA CONSEGAL 



Es van recuperar els cromatismes dels esgrafiats, que
havien perdut pigments i tenien algunes fissures, i es
van netejar els paraments i lloses d’escala i els
arrambadors, aplicant veladures allà on es va
considerar necessari afegir color.

Cal destacar que les tasques d’investigació realitzades
per l’arquitecte Santiago Herrero durant la fase de
redacció del projecte de rehabilitació van permetre
descobrir els vincles de l’arquitecte Domènec Boada i
Piera amb la maçoneria que explicaven la simbologia
present en alguns elements arquitectònics de l’edifici.
Donat que calia dissenyar la nova porta d’accés, es va
considerar adequat fer servir part d’aquesta simbologia.
Com a resultat, la nova porta dissenyada pel Santiago
Herrero inclou un triangle igual a l’existent a les portes
dels habitatges, símbol de la divinitat per a la
maçoneria.
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RESUM ACTUACIÓ

- Import de l’obra: 117.602,67 € 

- Import subvencionat: 58.801,34 €

- Percentatge de la subvenció: 50%

- Durada de les obres: 2 anys
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LANCASTER
42 habitatges de 2D

MARTA URBIOLA / EDUARD SIMÓ

REHABILITACIÓ



La situació



El projecte



El projecte



El pati interior



L’actuació estructural



ANTIGA QUIRON

Casal de Joves

Casal de Gent Gran

Casal de Barri

86 habitatges dotacionals per gent gran

Unitat de Convivència

PAU BAJET

OBRA NOVA

















































VENEÇUELA

80 habitatges dotacionals de lloguer social

60 habitatges dotacionals per gent gran

Allotjaments col·lectius

MARTA PERIS / JOSÉ TORAL

OBRA NOVA



















1851 Cité Napoléon – Paris - Veugny



1974 De Brie Hoven – Amsterdam - Hertzberger















2009 Ghost II - Michael Johansson









Habitación de intercambio

Solidaridad intergeneracional









TORRE BARÓ, ILLA E

32 habitatges de 2D / 3D

FRANCISCO BURGOS – Burgos & Garrido Arquitectos

JESÚS ARCOS – aldayjover arquitectura y paisaje

OBRA NOVA























AV. ESCOLAPI CÀNCER

C. CASTELLDEFELS

PLANTA TIPUS



PLANTA TIPUS, TIPOLOGIES

C. CASTELLDEFELS

AV. ESCOLAPI CÀNCER



PLANTA TIPUS, COMUNICACIONS

C. CASTELLDEFELS

AV. ESCOLAPI CÀNCER



PLANTA TIPUS, ZONES HUMIDES

C. CASTELLDEFELS

AV. ESCOLAPI CÀNCER



PLANTA TIPUS

C. CASTELLDEFELS

AV. ESCOLAPI CÀNCER



PLANTA SEGONA

C. CASTELLDEFELS

AV. ESCOLAPI CÀNCER



PLANTA PRIMERA

C. CASTELLDEFELS

AV. ESCOLAPI CÀNCER



PLANTA BAIXA



HABITATGE TIPUS- 2D

P
A

S
S

E
R

A
 /

 P
A

T
I

E
X

T
E

R
IO

R



HABITATGE TIPUS- 3D
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PASSERA / PATI

EXTERIOR



MARINA PRAT VERMELL

83 habitatges de 2D

JAIME COLL

OBRA NOVA



Plein soleil



Morfologia



Emplaçament



Planta baixa



Planta tipus



Variacions volumetriques



L’habitatge des de les activitats



1 bloc o 5 blocs ?



www.habitatge.barcelona
Gràcies per la vostra atenció!


