
 

 
 

Bones pràctiques. Edifici d’habitatges per a joves construït seguint criteris 
ambientals  

 

 

  

  

  

Ubicació:  
Carrer de Teià, 5 (La Llàntia).  

 
Descripció:  
Edifici d'habitatges de lloguer construït seguint criteris respectuosos amb el medi. 
 
Generals  
- generació de menys residus durant la construcció  
- ús de materials sostenibles 
- obra reciclable en la seva totalitat en el moment de la desconstrucció  
- incorporació dels aïllaments en la fase d'elaboració dels prefabricats  
- incorporació del terra radiant a les plaques del forjat  
- incorporació de sondes per al seguiment tèrmic de l'edifici  
 
Estalvi d'energia i aigua  
- sensors de control de presència en els espais comunitaris  
- ascensor de baix consum  
- centralització de la bugaderia amb subministrament d'aigua calenta preescalfada amb 
plaques solars  
- aparells airejadors a les aixetes  
- cisternes de doble descàrrega als vàters  
 
Energies renovables  
- plaques solars per al preescalfament de l'aigua calenta comunitària i pel sistema de 
climatització per terra radiant 
- plaques fotovoltaiques per a la producció d'electricitat (actualment es ven a la companyia 
de subministrament elèctric)  

 
Objectius: 
Quantitatius: rebaixar el consum d'energia de l'escalfament de l'aigua calenta sanitària i del 
sistema de climatització i, al mateix temps, reduir el consum elèctric dels elements 
comunitaris i dels elements individuals d'aigua corrent.  
Qualitatius: garantir el confort i la qualitat de vida dels usuaris,alhora que s'apliquen 
sistemes i tècniques ambientalment correctes. 
 
 
 
 
 
 



 
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. Oficina Agenda 21 
C/Pablo Iglesias, 63, 1r porta núm.10– 08302 Mataró 
Tel. 93 758 22 15 – Fax 93 758 22 12 
A/e: agenda21@ajmataro.cat 
 

 

 
Valoració:  
Indicador de seguiment: 

Producció de les plaques fotovoltaiques (kWh) 2004 3.580 

  2005 3.925 

  2006 2.671 

  2007 1.465 

 2008 2.283 

 2009 3.562 

 2010 3.353 
 

 
Inici del projecte:  
Febrer de 2001  

 
Organismes promotors: 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) (creació i finançament) 
Prohabitatge Mataró SA (execució i manteniment)  

 
Vincles d'interès:  
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) http://www.pumsa.com 
Prohabitatge Mataró SA http://www.mataro.cat/campanyes/prohabitatge/index.html 
Institut Català d'Energia http://www.icaen.net 
Sistema constructiu utilitzat http://www.bscp.es 
Agenda de la construcció sostenible http://www.csostenible.net 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya http://www.coac.net 

 
Més informació: 
Prohabitatge Mataró SA 
C. Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5 
08302 Mataró 
Tel. 93 757 84 11 / 93 757 85 38  
A/e: prohabitatge@grup-pumsa.cat 
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 13 i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 14 h  
Horari d’estiu: del 1 de juny fins el 30 de setembre de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


