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» Nota de Premsa 

26 d’agost de 2019 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Comencen els treballs d’instal·lació del primer edifici 

del programa d’Allotjaments de PROximitat 

provisionals (APROP), situat al barri Gòtic 
 

 

» Un cop col·locats els mòduls fabricats amb contenidors marítims, només restarà 

instal·lar l’ascensor, les escales i les passeres d’accés, també prefabricades; 

construir la nova façana ventilada i la coberta de suport de l’hort urbà, i condicionar 

la planta baixa per l’ús d’equipament 

 

» Es preveu que l’edifici s’acabarà a finals d’octubre, moment a partir del qual es farà 

l’adjudicació 

 

» L’Ajuntament lliurarà aquests allotjaments a famílies en situació de vulnerabilitat que 

estan valorades positivament per la mesa d’emergència i que en aquests moments es 

troben allotjades en pensions i altres dispositius provisionals de Ciutat Vella 

 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat avui la instal·lació dels mòduls del primer edifici del 

programa d’Allotjaments de PROximitat Provisionals (APROP) que es construeix a la ciutat, 

concebut com a prova pilot del projecte. Els treballs de col·locació d’aquests mòduls, construïts 

amb elements de contenidors marítims, es realitzaran al llarg dels propers tres dies en el solar 

de 186,43 m2 situat al carrer Nou de Sant Francesc 8-10 (un solar que de fet està destinat a 

habitatge públic).   

 

El procés de construcció dels APROP va començar en una fàbrica de la Selva del Camp, al 

mes de març d’aquest any. Aquest tipus d’allotjament es basa en un model “plug and play”, 

arriba acabat al solar amb totes les instal·lacions, de manera que a l’obra només cal connectar 

els mòduls entre ells. 

Es parteix de contenidors marítims de 40 peus (és a dir 12,2 per 2,5 per 2,9 metres) High-cube 

“last trip” (contenidors que ja han estat utilitzats per al transport marítim i que es descarten 

després d’un número de viatges), els quals són reparats i repintats. Es treuen les portes i es 

reforcen estructuralment per al nou ús com a allotjaments. 

Posteriorment s’aïlla l’interior, s’instal·len les fusteries i es construeixen les divisions interiors –

parets i portes- en base a plaques de guix (pladur), es munten totes les instal·lacions i el 

mobiliari fix (cuina i bany) i es posen els paviments. Aquest procés dura entre 3 setmanes i 1 

mes i es fa a la fàbrica. Un cop acabat es poden transportar a l’obra per al muntatge. 
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Prèviament a la col·locació dels mòduls, s’han fet alguns treballs al solar. Durant la setmana del 

19 al 23 d’agost s’ha construït l’estructura de la planta baixa, per tal de permetre la creació d’un 

espai diàfan per a l’equipament comunitari.  

 

A partir d’ara, des d’avui i fins el 29 d’agost s’instal·laran els mòduls d’allotjament, a raó d’una 

planta per dia (2 allotjaments d’1 dormitori – de 30 m2-  i 1 de dos dormitoris – de 60 m2). 

 

Durant la setmana del 2 al 6 de setembre s’instal·laran l’ascensor, les escales i les passeres 

d’accés, també prefabricades, de manera que tots els grans elements ja estaran instal·lats 

abans de l’inici del curs escolar, per tal de reduir les molèsties al veïnat. 

 

Posteriorment, entre el 6 de setembre i el 25 d’octubre, es construirà la nova façana ventilada i 

la coberta de suport de l’hort urbà. També es condicionarà la planta baixa per l’ús d’equipament 

previst, i es faran les proves de funcionament dels serveis i les instal·lacions per la posada en 

marxa de l’edifici. 

 

L’edifici compta amb 12 allotjaments, dels quals 4 són de dos dormitoris i 8 són d’un dormitori. 

A la planta baixa s’ha ubicat un espai destinat a activitats comunitàries (un espai que 

l’Ajuntament ha ofert perquè pugui acollir el CAP del Gòtic), i a la coberta està previst plantar-hi 

un hort urbà. El nou edifici cobrirà les mitgeres preexistents, i generarà un pati interior i una 

nova façana urbana que permeten la ventilació creuada a tots els allotjaments. Les passeres 

que donaran accés als allotjaments funcionen com a espais de relació de la comunitat. 

 

El pressupost d’aquest projecte, que executa la UTE Constecnia 3 SL Eurocatalana, és de 

940.000 euros. 

 

A finals d’octubre, els Serveis Socials de l’Ajuntament iniciaran el procés per adjudicar els 

allotjaments. Es farà per la via de l’assignació directa a famílies del districte de Ciutat Vella que 

es troben en situació de vulnerabilitat i que de fet ja han estat valorades positivament per la 

Mesa d’Emergència i es troben en l’actualitat allotjades en pensions i altres dispositius 

provisionals, a l’espera d’un habitatge. L’accés d’aquestes famílies a aquests allotjaments 

tindrà també un caràcter provisional, atès que continuaran el procés d’espera d’un habitatge 

social definitiu.  

 

Amb aquest nou recurs residencial, l’Ajuntament de Barcelona podrà alleugerir una mica el 

greu dèficit de places per cobrir l’emergència en l’habitatge que viu la ciutat.  

 

  

El primer de tres projectes pilot 

 

Durant el mandat passat, Barcelona va reservar un total de tres solars per ubicar els primers 

edificis d’un projecte pilot d’allotjaments provisionals, l’APROP. Estan situats al Gòtic Sud 
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(Ciutat Vella), a la Bordeta (Sants-Montjuïc) i al Parc i la Llacuna del Poblenou (Sant Martí). En 

total, aquests tres projectes sumen 94 allotjaments (23 d’un dormitori –tots ells de 30 m2 i 71 de 

dos dormitoris – tots ells de 60 m2) amb capacitat per a unes 250 persones. Els altres dos 

projectes s’ubiquen al carrer de Mossèn Amadeu Oller, 19-21, al recinte de Can Batlló (40 

allotjaments dels quals 32 seran de 2 dormitoris i 8 d’un dormitori, amb bugaderia compartida) i 

al carrer de Bolívia, del barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, 33-41, al costat de les Glòries 

(42 allotjaments més, 35 de dos dormitoris i 7 d’un dormitori i també amb bugaderia 

compartida). Tots tres edificis incorporen equipaments comunitaris a la planta baixa que 

acolliran activitats obertes al barri, a banda d’horts urbans o cobertes verdes a la part superior i 

les mesures d’accessibilitat necessàries. 

 

    
 

 

Si bé l’Ajuntament de Barcelona va iniciar el procés de contractació pública d’aquest projecte 

pilot de manera conjunta, convocant una única licitació, en la qual va separar cadascun dels 

edificis per lots, finalment només es va poder formalitzar la contractació d’un d’aquests lots, 

concretament el més petit de tots, el de Ciutat Vella. L’empresa que va presentar ofertes per als 

altres dos projectes (el de Sants-Montjuïc i el de Sant Martí) es va retirar després de 

l’adjudicació. Al no existir cap altra oferta alternativa, aquests altres dos projectes van quedar 

sense adjudicatari.  

 

Això no obstant, l’Ajuntament de Barcelona té previst procedir a una nova convocatòria pública 

per licitar els altres dos projectes de la prova pilot, tan bon punt sigui aprovat un nou pressupost 

municipal i es puguin habilitar les partides pressupostàries necessàries per poder tirar endavant 

el projecte, que en conjunt s’havia estimat que requeriria una inversió de gairebé 7 milions 

d’euros.  

 

Rapidesa en la construcció 

El projecte d’allotjaments APROP s’inspira en solucions similars que ja s’han posat en marxa 

amb èxit a d’altres ciutats europees com Àmsterdam o Copenhaguen, solucions que la ciutat ha 

adaptat a les necessitats pròpies. 
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Si bé aquest projecte està concebut com una prova pilot, la voluntat de l’Ajuntament és que 

mica en mica s’estengui al conjunt de la ciutat.  

 

La implantació dels APROP, de fet, respon a la voluntat d’ampliar el parc públic de pisos i evitar 

l’expulsió de veïns i veïnes dels seus barris. Aquest és un dels principals objectius que es va 

fixar l’Ajuntament de Barcelona amb la posada en marxa del programa, a més de ser una 

iniciativa dissenyada per reforçar el Pla pel Dret a l’Habitatge i que ha de servir per donar una 

resposta més àgil a les necessitats d’habitatge públic de Barcelona.  

 

Els APROP són una manera més ràpida de construir habitatges, garantint els estàndards de 

qualitat. Construir un habitatge públic d’obra requereix en l’actualitat entre sis i set anys, segons 

els casos, a comptar des que s’inicien les feines administratives fins que l’habitatge està 

preparat per entrar a viure-hi.  

Amb el sistema que proposa l’APROP aquest temps es redueix a uns mesos (al voltant de 15 

en aquest cas). Això permet a l’Ajuntament oferir una resposta temporal d’allotjament fins que 

les noves promocions previstes i d’obra entrin en servei. A més a més, el fet que aquests 

allotjaments siguin transportables permet mobilitzar una sèrie de solars que actualment estan 

buits, a l’espera de construir els equipaments pels quals estan reservats, i que en cap cas 

seran substituïts. És a dir, la nova mesura és un complement a allò que ja està dissenyat o en 

marxa, però que per motius legals i burocràtics no pot entrar en servei amb tota l’agilitat que 

requeriria la situació de necessitat d’habitatge que viu la ciutat. 

El motiu pel qual disposar d’allotjaments amb els APROP és molt més ràpid, es troba en el fet 

que es construeixen en base a un sistema industrialitzat d’unitats autoportants regulars, unitats 

que d’altra banda, permeten una combinatòria diversa. A fi de garantir la màxima facilitat de 

muntatge a l’obra i en un posterior desmuntatge per al reaprofitament total s’han escollit mòduls 

d’estructura metàl·lica fabricats a partir de contenidors marítims de 40 peus. 

La modularitat i repetició d’elements permet que els mòduls puguin agrupar-se, combinar-se i 

acoblar-se de diferents maneres, cosa que permet dotar cada projecte d’identitat i singularitat 

pròpia. 

La construcció àgil, la reducció, i l’optimització dels processos garanteixen un resultat final de la 

màxima qualitat, que permet a més de reduir terminis d’obra evitar la generació de residus i 

molèsties pròpies de les obres com sorolls, pols i afectacions de mobilitat durant mesos. El fet 

de fer la major part del procés constructiu en una fàbrica permet augmentar la qualitat dels 

controls i, per tant, millora la qualitat constructiva final. 
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Aposta per la sostenibilitat 

En el disseny s’ha apostat per la màxima reducció de l’impacte ambiental possible, prioritzant 

l’ús d’elements i components provinents del reciclatge (economia circular), garantint l’estalvi i 

eficiència energètica mitjançant sistemes passius i la producció d’energia pròpia (plaques solars 

fotovoltaiques). 

L’ús de la coberta verda com a hort comunitari i el revestiment amb façana ventilada permeten 

reforçar l’estalvi energètic i el confort (categoria A, mínim consum energètic); la calefacció i 

refrigeració dels allotjaments es fa amb sol radiant per a garantir el mínim consum energètic 

possible. 

El procés de disseny ha vetllat per reduir al màxim les emissions i consums de materials i 

aigua, que és molt menor al de la construcció convencional, i per al reaprofitament posterior 

dels materials, de manera que quan l’APROP sigui desmuntat pugui ser reutilitzat a altres 

obres. 

La intenció de l’Ajuntament, pel que fa a les persones usuàries, és combinar en els edificis 

diferents perfils de residents, persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit i 

persones en situació d’emergència residencial. La iniciativa es comparteix amb l’Institut de la 

Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), la Federació d’Associacions de Veïnes i 

Veïns de Barcelona (FAVB) i la Fundació Hàbitat3, entre altres, i ha tingut l’impuls del Consell 

de l’Habitatge Social de Barcelona. 

 


