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■■■ Cada cop és més habitual veure habi-
tatges prefabricats de fusta en les urba-
nitzacions del nostre país. La proliferació 
d’aquest tipus d’edificacions és a causa de 
diversos factors que fan que aquestes edi-
ficacions siguin una bona alternativa per 
als qui decideixen actualment promoure 
la construcció d’un habitatge unifamiliar, 
respecte el que seria una construcció tra-
dicional, ja que aquests habitatges oferei-
xen unes característiques econòmiques, 
socials, funcionals i mediambientals 
clarament molt competitives com són: un 
preu molt econòmic, una major rapidesa 
de construcció, la utilització d’un mate-
rial natural que crea un ambient de pro-
ximitat a la natura i més acords amb els 
criteris d’una construcció més sostenible 
que el fan molt atractiu per un consumi-

Els agents de l’edificació en 
la construcció dels habitatges 
prefabricats de fusta

dor cada cop mes sensibilitzat i conscien-
ciat pels factors mediambientals.

No serà aquest article qui qüestioni 
aquests tipus d’arguments, als quals el 
present i molt especialment el futur sem-
bla predir uns bons auguris. No obstant sí 
que és important de fer conèixer als dife-
rents agents de l’edificació que vulguin 
i hagin d’intervenir en la construcció 
d’aquest tipus d’habitatges, un seguit de 
qüestions i circumstàncies que han oca-
sionat i que poden continuar ocasionant 
perjudicis molt importants.

Procés edificatori característic
Pel que fa al procés edificatori els habitat-
ges industrialitzats es diferencien de la 
edificació tradicional en què la seva fabri-
cació es realitza amb total independència 
del sòl on s’ha d’instal·lar i, d’aquesta 
manera, el seu procés constructiu no 
s’adequa al previst en la Llei d’Ordenació 
de la Edificació –LOE-, especialment pel 
que fa a les funcions i obligacions dels 

És d’aplicació la LOE igual que amb un habitatge 
construït segons el sistema tradicional de construcció

diferents agents de l’edificació.
Aquest procés immobiliari i edifica-

tori singular s’inicia quan una persona 
que sentint-se atreta per la compra d’un 
habitatge d’aquestes característiques 
entra en contacte amb l’agent que comer-
cialitza aquest tipus d’edificacions. 
Generalment aquest contacte es realitza 
en una fira1 de caire local o sectorial sobre 
temes relacionats amb la sostenibilitat, 
el medi ambient, l’arquitectura biocli-
màtica, etc..., en el qual, el comercial dels 
habitatges prefabricats de fusta, ofereix 
un catàleg dels models d’habitatges, en 
funció dels requeriment de cada usuari2. 
En el cas que el promotor no disposi d’un 

1    Es pot observar amb una simple navegació per 
Internet com alguns d’aquest agents que comer-
cialitzant aquest tipus d’habitatge, no disposen 
d’oficina física, publicitant a través d’una pàgina 
web, un correu electrònic i un telèfon mòbil.
2     Potser és una casualitat, o potser és una 
qüestió sociològica, però tots els habitatges en 
què ha intervingut l’autor d’aquest article com a 
pèrit judicial en aquest tipus d’edificacions, han 
coincidit en què el promotor era un persona jove 
de sexe femení.
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