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Si l’habitatge prefabricat de fusta compleix amb tots els 
requisits normatius, no hi ha cap problema, no obstant
cal tenir molta cura amb aquest fet.

solar previ on ubicar la construcció és el 
mateix agent comercial d’aquest tipus 
d’habitatges prefabricats de fusta qui fa 
de mediador oferint una cartera de solars 
en diverses urbanitzacions. 

Un cop el promotor ha pres la decisió 
de tirar endavant amb l’operació immo-
biliària, elegint el model d’habitatge i 
havent adquirit el solar, es signa “un con-
tracte de subministrament de materials 
amb l’agent comercialitzador de l’habi-
tatge de fusta”, iniciant-se així tot un pro-
cés particular i força curiós que cal que 
tinguin ben present els diversos agents 
de l’edificació que hagin d’intervenir en 
aquest tipus d’edificacions.

Com que es tracta d’un edifici que 
ha de servir de residència habitual, és 
d’aplicació la Llei d’Ordenació de la Edi-
ficació –LOE- igual que amb un habitatge 
construït segons el sistema tradicional de 
construcció. En aquest sentit el primer 
pas i com a requisit previ cal contractar 
un arquitecte que redacti un projecte 
bàsic i executiu. És habitual que els 
agents comercialitzadors de cases de 
fusta utilitzin com a argument que no és 
necessari pagar uns honoraris molt ele-
vats a l’arquitecte encarregat de la redac-
ció del projecte, ja que el fabricant de les 
cases prefabricades de fusta, li facilitarà 
els plànols, la memòria, els amidaments 
i el plec de condicions, i en el qual només 
caldrà posar-hi la caràtula, signar-lo i 
visar-lo col·legialment. 

És habitual que el promotor tingui 
algun amic arquitecte disposat a guanyar 
molt ràpidament uns honoraris a canvi 
d’una petita feina, i en cas contrari el 
mateix agent li facilitarà algun profes-
sional que en els moments actuals de 
crisi no costa molt de trobar3. Aquest 
mateix argument és el que es farà servir 
per a contractar la direcció facultativa 
de l’obra, ja que una construcció indus-
trialitzada i prefabricada comporta una 
durada molt reduïda i és executada per 
professionals especialitzats en aquest 
tipus de construccions, la qual cosa com-
portarà un nombre molt petit de vistes 
d’obra, motiu pel qual caldrà que els 
honoraris de director d’obra i director 
d’execució siguin reduïts i acceptats sota 

3   Veure en internet l’ oferta existent en aquest 
moment per aquests tipus d’encàrrecs.

aquest mateix prisma que s’ha comentat 
anteriorment pel projecte.

Per a poder construir un edifici també 
cal contractar un constructor el qual 
haurà d’executar la fonamentació on es 
recolzarà l’edifici prefabricat de fusta. No 
obstant, és curiós observar com aquests 
agents comercialitzadors dels habitatges 
prefabricats de fusta faciliten al compra-
dor de l’habitatge “uns contractes d’obra 
tipus”, en el que figura el comprador de 
l’habitatge com a promotor de l’edifici i el 
constructor que executa la fonamentació 
figura com a constructor de “la totalitat 
de l’edifici” a tots els efectes i en el que 
el fabricant de l’habitatge prefabricat 
de fusta apareix com a subministrador 
de materials i l’agent encarregat de la 
comercialització no apareix per enlloc. 
En cas que el comprador decideixi canvi-
ar el tipus de material de cobertura de la 
coberta o alguna altra modificació en els 
acabats del model elegit, és possible que 
es contracti al mateix constructor per a 
executar també aquesta partida, així com 
per a executar els treballs d’urbanització 
de la resta de la parcel·la.

Si l’habitatge prefabricat de fusta 
compleix amb tots els requisits norma-
tius, no hi ha cap problema, no obstant 
cal tenir molta cura amb aquest fet. 
Aquests habitatges estan fabricats4 gene-
ralment en algun país del nord o de l’est 
d’Europa; Polònia, Estònia, Eslovàquia, 
Finlàndia, etc... corresponent a models 
tipus que no tenen perquè conèixer ni 
aplicar la nostra normativa i molt espe-
cialment el Decret d’Habitabilitat, el 
planejament urbanístic municipal, o les 
normes tècniques –CTE- motiu pel qual 
pot ser que l’habitatge no compleixi la 
superfície útil mínima de les dependèn-
cies, l’alçada, l’amplada de les obertures, 
l’alçada de baranes, les dimensions dels 
graons, l’amplada de passadís, la compar-
timentació interior de l’habitatge amb 

4    Alguns models d’habitatges prefabricats de 
fusta es transporten des de la fàbrica al solar 
totalment construïts i acabats .

obertura directa d’un bany a una sala 
d’estar menjador, la pendent màxima de 
coberta, els materials autoritzats per a 
la cobertura de la coberta, la capacitat 
aïllant dels vidres, l’aïllament tèrmic, 
acústic, etc... 

En aquest sentit cal recordar de que la 
major part dels ajuntaments de Catalu-
nya exigeixen la concessió de la llicència 
de primera ocupació, motiu pel qual no 
serveix de res que els plànols entregats 
a l’ajuntament per a l’obtenció de la lli-
cència es modifiquin per a complir amb 
els requisits normatius, ja que és l’edifici 
executat el que ha de complir aquests 
paràmetres i per tant, la inspecció de 
reconeixement de l’ajuntament per a 
la concessió detectarà l’incompliment 
d’aquests paràmetres bàsics obligatoris.

Epíleg
Com passa en totes les professions, segu-
rament hi haurà agents comercialitza-
dors de cases prefabricades de fusta que 
són bons professionals i que comercialit-
zen habitatges que compleixen aquests 
requisits, no obstant aquest article és 
fruit de diverses experiències en què ha 
intervingut el seu autor com a pèrit en 
la defensa sobre la reclamació judicial 
que s’ha realitzat a diversos companys/
es de professió i en el qual, atès l’incom-
pliment dels requisits bàsics urbanístics i 
d’habitabilitat s’ha condemnat, i per tant 
ha hagut de respondre amb el seu propi 
patrimoni, atès que les pòlisses de respon-
sabilitat civil d’algunes companyies d’as-
segurances no cobreixen l’incompliment 
de normatives administratives bàsiques 
(habitabilitat i urbanístiques).

Per tot això com a epíleg final i essent 
la raó que ha motivat la redacció d’aquest 
article, cal tenir present que cal ser 
cautelós i actuar conscientment segons 
la missió que tenim encomanada cada 
agent, davant la intervenció en aquests 
tipus d’edificacions prefabricades, essent 
rigorosos en el compliment de les obliga-
cions que com mana la Llei d’Ordenació 
de l’Edificació –LOE– s’estan assumint en 
acceptar cadascun dels encàrrecs. ■
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