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BONA PRÀCTICA PER LA 
SOSTENIBILITAT 

 

Com contribuïm a una Barcelona més 
sostenible?  

1. Nom de l’actuació: Construcció econòmica, ràpida i sostenible d'un edifici d'habitatge coopera�u en cessió d'ús.  

l’organització: Sostre Cívic SCCL - PHC La Balma
 

període de servei de l'edifici amb una vida ú�l mínima de 50 anys

d’acció del 
Objec�u 10: Resiliència i responsabilitat planetària

 

 

 

Materials reu�litzables i desmuntables: estructura de fusta contralaminada i acer reciclat.
Instal·lacions: caldera de biomassa, retorn d’aigua de pluja al subsòl i pous per a
subministrament d’aigua per al rec i consums no potables i espai per plaques
fotovoltaiques. S'u�litza un sistema amb una bomba de calor per geotèrmia.
Els habitatges redueixen la seva super�cie (5-10%) per posar en comú serveis. 

 

Innovadora, replicable, sostenible, econòmica.
 

 

☐�

h�ps://sostrecivic.coop/projectes/la-balma/

És un edifici lleuger, on predominen els materials reu�litzables
i desmuntables, que permet reduir la fonamentació i directament
el materials d’origen mineral u�litzats en l’edifici: estructura de
formigó pel contacte amb el terreny, estructura de fusta pels
habitatges i espais comunitaris i estructura lleugera metàl·lica
per les circulacions. És dissenyat amb criteris ambientals per
aconseguir un edifici passiu amb instal·lacions centralitzades
i accions directes per reduir la petjada ecològica i l'impacte
ambiental de la comunitat.  
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2. Dades de l’organització 
 

de l’organització Sostre Cívic SCCL

Sostre Cívic és una inicia�va ciutadana amb més de 900 sòcies i una coopera�va
integral d’habitatges i usuàries sense ànim de lucre que promou alterna�ves
d’accés i de �nença de l’habitatge basat en el model de cessió d’ús.

 

 

 Grup Ecos. C/ Casp 43 baixos 2, 08010 Barcelona 

 93 399 69 60  
 

 ges�o@sostrecivic.cat  
 

 h�ps://sostrecivic.coop  

 
21 de febrer de 2018  

 

 

3. Documents estratègics 

Està pendent de formar part del programa voluntari de compensació d’emissions de gasos de la Generalitat
on es farà un seguiment dels consums per comprovar que sigui un edifici nZEB.
S’han creat els següents documents:
- Memòria del projecte on s’expliquen les mesures preses, instal·lacions i materials.
Es crearan:
- Formulari PDD (document de detall del projecte de reducció d’emissions).
- Arxiu excel de construcció i rehabilitació d’edificis amb criteris d’estalvi energètic.
- Pla de seguiment.

 

 

 


