


















DISTRIBUCIÓ INICIAL
1 habitació y 2 banys

MÁXIMA COMPARTIMENTACIÓ
5 habitacions  y 3 banys

L’habitatge es transforma
i creix amb la família



Distribució original cuina oberta

Possible distribució futura amb illa central

Possible distribució futura amb illa tancada









Cada habitatge esta preparat i te el dret 
administratiu per créixer la planta àtic sense 
necessitat de sol·licitar permís a la comunitat. 





2 MESOS OBRA
(construcció a la fàbrica)

4 MESOS OBRA
(construcció a la fàbrica)

4 MESOS OBRA
(treballs in situ)



4 MESOS D’OBRA (Transport i muntatge)



DIA 1 MUNTATGE



DIA 2 MUNTATGE



DIA 3 FINALITZACIÓ MUNTATGE

Execució de 10 habitatges en filera amb sota rasant en 7 MESOS





2 MESOS d’obra (Març)



3 MESOS d’obra (Abril)



4 MESOS d’obra (Maig)



Juny Juliol



Agost Setembre

Execució d’un edifici entre mitgeres de 9 habitatges en 12 MESOS





• Plan Vive es una concessió d’us privatiu 
dels terrenys de domini públic integrants 
en la xarxa supramunicipal de la Comunitat 
de Madrid.

• Es va fallar el concurs d’adjudicació de la 
concessió el passat octubre i esta pendent 
de formalització.



CONCESSIÓ                        .

6.500 
habitatges

15 
Municipis

4 
lots

1.760 
habitatges

5  
Municipis

lot 
3

12  
Parcel·les

PB

Formalització 
concessió

2 mesos 2 mesos 2 mesos

REV.

1 mes

REV.EXECUCIÓ OBRES

14 a 21 mesos (max. concurs 36 mesos)

REV. PE

1,5 mesos

Projecte i obres   de  24 a 36 mesos

Concessió 50 anys

Plan Vive

Concessió Culmia

LOM

6/8 mesos

46  
Parcel·les





Fachada muro compacto de hormigón con aislamiento







• Implica un major control de terminis, costos i qualitat
• No es nomes una construcció industrialitzada, es també una millora en 

la gestió de processos.
• Es un canvi relació entre els diferents agents, impulsa els contractes 

col·laboraries.
• Mes sostenibles en gestió de residus, en economia circular, en consum 

energètic
• Ma d’obra mes especialitzada i inclusiva (dèficit actual de ma d’obra)
• Finançament, encara es una problemàtica dels sistema
• BTR impulsarà la industrialització
• Poca capacitat de producció de la industrial
• Importància que la promoció pública aposti per a la industrialització en 

construcció i en gestió dins del sector




