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EDIFICI D’HABITATGES 
DE LA SOLANA DEL PAS DE LA CASA

L’empresa Gestora de Vivendes de les Valls , S.A.  (GEVIVASA), del Grup CEVALLS, dedicada a la gestió 
d’habitatges de lloguer, és l’adjudicatària del finançament i explotació dels Habitatges Socials del Pas de 
la Casa.  Aquest projecte es troba localitzat al carrer de la Solana del Pas de la Casa, a la Parròquia d’En-
camp, i es tracta d’un edifici amb aparcament soterrat, locals comercials i 92 habitatges de lloguer reduït. 
La constructora CEVALLS ha estat l’encarregada de l’execució de l’edifici.

CRÈDITS
Concessionària: Gevivasa 

Arquitecte: Pere Espuga

Estructura: 

Empresa constructora: ENGINYERIA CIVIL
-Estudis i projectes d’infraestructures viàries
-Disseny i càlcul d’estructures d’edificació
i d’obra civil

-Geotècnia, estabilitat de talussos i vessants,   
 fonamentacions especials

ARQUITECTURA
-Projectes d’arquitectura pública i privada
-Estudis i projectes d’urbanisme i planejament

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
-Estudis de gestió de l’energia
 i d’enginyeria tècnica
-Estudis i projectes elèctrics
-Estudis i projectes de gas

T. 802 000 · F. 802 009 · Carrer de les Escoles, 2 esc. A  · AD600 Sant Julià de Lòria

engitec@engitec.ad



80 construcció 81construcció

L’edifici s’organitza en dos volums connectats en les plantes 

inferiors d’ambdós. En les dues plantes soterrani s’organitza 

l’aparcament del conjunt amb 96 places, de les quals 4 són adap-

tades per persones amb mobilitat reduïda. Amb accés des de la 

cota inferior del conjunt, al carrer de les Pistes, es projecten dos 

locals comercials, amb la possibilitat de compartimentar-los i 

disposar així de quatre locals comerci-

als. Els 92 habitatges disposen d’un, dos 

o tres dormitoris, bany, menjador - sala 

d’estar i cuina oberta.

 

L’accés a l’edifici es realitza des del ves-

tíbul en les cotes inferior i superior dels 

carrers corresponents en els dos blocs 

d’habitatges. Es disposa de dos nuclis 

d’ascensors que donen accés a les dife-

rents plantes de l’habitatge i de l’aparca-

ment de cada bloc. Un nucli disposa de 

dos ascensors, i l’altre de quatre ascen-

sors, dels que només dos accedeixen a la planta sotacoberta. 

Altrament, cada bloc disposa de diferents nuclis d’escales.

 

Els dos nivells, el del carrer de la Solana i el del carrer de les 

Pistes, es troben connectats per un nucli públic, obert a tots els 

veïns del Pas de la Casa, compost per escala i ascensor. Aquest 

namentació dels edificis. A continuació es pot procedir a l’execució 

de l’estructura dels diferents blocs, per la posterior realització de 

les impermeabilitzacions, tancaments, paviments, instal·lacions i 

acabats del conjunt.

 

Els treballs d’excavació i sosteniment els ha 

realitzat CEACSA, empresa de treballs pú-

blics del Grup CEVALLS. Els moviments de 

terra necessaris per poder realitzar el pro-

jecte constructiu, implica aproximadament 

l’excavació i el transport de 33.500 metres 

cúbics; serà necessari també aplegar un 

total de 4.250 metres cúbics de terres per 

restituir el terreny a la zona nord. Per a re-

alitzar aquesta excavació ha estat necessari 

executar un sosteniment  amb un sistema 

combinat de murs de micropilots i ancorat-

ges a diferent nivells, per tal de salvar els 

més de 25 metres d’alçada que té el rebaix 

de l’excavació en la seva secció més desfavorable. S’han realitzat 

184 ancoratges i 350 micropilots aproximadament, amb dos equips 

de perforació i excavació per assolir els terminis previstos.

 

Estructuralment el conjunt d’habitatges es divideix en 3 edificis in-

dependents separats per juntes de dilatació de 3 cm. En els 3 casos, 

l’estructura es planteja en formigó armat amb murs de soterrani 

perimetrals. A l’interior, els edificis s’han estructurat amb un siste-

ma de pòrtics apantallats; els trams entre pòrtics s’han solucionat 

nucli de comunicacions vertical permetrà la connexió    entre 

els dos carrers, salvant el fort desnivell, i millorant la mobilitat 

del veïns de la zona. D’altra banda, la disposició dels dos blocs 

deixa un espai exterior o pati d’ús comunitari que permet la co-

municació entre els espais comuns dels dos edificis, i part de les  

terrasses exteriors d’ús dels habitatges d’aquesta planta.

 

Els locals comercials disposen d’accés exteri-

or adaptat, mobilitat interior adaptada mitjan-

çat rampa en els desnivells de la planta bai-

xa, plataforma elevadora per accedir al nivell 

de la planta primera, i bany adaptat, d’acord 

amb els requeriments    establerts en el Re-

glament d’Accessibilitat. A l’aparcament, amb 

accés des del carrer de les Pistes, es disposa 

de quatre places adaptades. L’accés exterior 

i els espais comuns dels blocs d’habitatges 

es troben adaptats amb el grau practicable 

definit en el Reglament d’Accessibilitat. Així 

mateix, dos habitatges s’adapten interiorment per a la seva uti-

lització per persones amb mobilitat reduïda. El recorregut públic 

entre els dos carrers gaudeix del grau adaptat.

 

En la realització del projecte es diferencia una primera fase 

d’excavació de la parcel·la fins assolir els diferents nivells de fo-

amb llosa massissa de formigó armat de 22 cm i 32 cm, amb enco-

frat de llosa vista.

 

Els revestiments de la façana s’han realitzat amb panells de resines 

termoendurides, amb càmera ventilada, xapa d’alumini ondulada i 

pedra dels país. La coberta es realitza amb xapa 

de zinc col·locada amb junta alçada. Es disposa 

d’un canaló    perimetral, d’uns 80 cm, per evitar 

els riscos de caiguda de neu. Considerant l’em-

plaçament de l’edifici, que llinda amb un terreny 

natural, la combinació dels diferents materials 

facilita la integració a l‘entorn.

 

Les distribucions interiors dels habitatges es 

realitzen amb placopaltre. Els paviments dels 

pisos són de parquet estratificat, i les zones co-

muns amb terratzo. Els sostres són de formigó 

vist, excepte a les zones comunes, els banys i les 

cuines. Els pisos estan equipats amb un sistema 

de calefacció elèctrica, amb emissors directes de baix consum.

 

L’execució de l’obra, emplaçada en una zona d’alta muntanya amb 

forta innivació, s’ha caracteritzat per una acurada planificació tem-

poral per assolir els terminis compromesos.  La planificació exigia, 

tot i les baixes temperatures, que les obres no s’aturessin durant 

l’hivern. És per això que l’empresa CEVALLS ha disposat per a l’obra 

tots els recursos tècnics i materials necessaris, de manera que to-

tes les activitats  s’han realitzat  amb múltiples equips.
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ENGINYERIA CIVIL
-Estudis i projectes d’infraestructures viàries
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 fonamentacions especials

ARQUITECTURA
-Projectes d’arquitectura pública i privada
-Estudis i projectes d’urbanisme i planejament
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 i d’enginyeria tècnica
-Estudis i projectes elèctrics
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PERE ESPUGA: AUTOR DEL PROJECTE I DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA
ENGITEC: ESTRUCTURA
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