
PROJECTE DE REMODELACIÓ

LLAR CASA BLOC





1. QUÈ ÉS LA CASA BLOC?

Ubicació i antecedents

• Els edificis que integren el conjunt anomenat CASA BLOC es

van construir durant la Segona República. Els seus arquitectes

van ser Sert, Torres Clavé i Subirana, del prestigiós grup

GATCPAC. El conjunt arquitectònic va ser declarat com a BCIN

(Bé Cultural d‘Interès Nacional) l’any 1992.

• Es tracta d’un conjunt arquitectònic en forma de “S”, format

per cinc edificis, dels quals un dels seus cossos es va destinar,

tot just acabar la Guerra Civil, a Residència per a Vídues i

Orfes de Militars i fins a mitjans del 2015.

• L’edifici de la Residència forma part del grup d’habitatges

anomenat CASA BLOC de Barcelona. Està situat entre els

carrers Lanzarote, Residència, Passeig Torras i Bages, i els

jardins GATCPAC, al Barri de Sant Andreu de Barcelona.

www.llarcasabloc.org



Gestora d’habitatge social del Tercer Sector Social

• La Fundació Hàbitat3 és una gestora d’habitatge social de lloguer,

posada a disposició dels projectes d’inclusió social de les entitats del

Tercer Sector Social que requereixen habitatges per poder dur a terme

els seus projectes. També és un instrument de gestió posat a disposició

de les Administracions Públiques per atendre la demanda d’habitatge

que desborda els parcs públics actuals.

• La Fundació treballa per ser una entitat de referència en l’obtenció,

l’adequació i el manteniment d’habitatges dignes i assequibles perquè

les entitats socials puguin dur a terme projectes d’inclusió social amb les

persones i els col·lectius més vulnerables.

• Actualment la Fundació Hàbitat3 està gestionant 440 habitatges en els

quals hi viuen 1.355 persones.

www.llarcasabloc.org

2. QUÈ ÉS LA FUNDACIÓ HÀBITAT3?



• El 3 de març 2016 el Departament de Governació,

Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de

Catalunya signa un conveni amb la Taula d’Entitats del

Tercer Sector Social de Catalunya, pel qual posa a

disposició de la Taula, la Residència de la Casa Bloc (situada

al carrer de la Residència, 10-12), per a impulsar un

projecte d’habitatge social.

• La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya designa la

Fundació Hàbitat3 com a cessionària de la Residència, i el

28 d’octubre 2016 es formalitza el conveni de cessió entre

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Fundació

Hàbitat3.

• La Residència es transformarà per adaptar-la a les noves

necessitats d’allotjament de persones ateses per entitats

socials o per a persones en situació d’emergència social

ateses pels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.
www.llarcasabloc.org

3. CESSIÓ DE LA CASA BLOC A HÀBITAT3 PER 
DESTINAR-LA A LLOGUER SOCIAL



Remodelarem la primera i la segona planta per convertir-les en una llar

social, amb la finalitat de donar allotjament temporal a les necessitats

habitacionals de persones i famílies en situacions greus d’exclusió residencial.

www.llarcasabloc.org

4.1. Què farem?

Transformarem l’antiga residència en habitatges per
a unes 54 persones i/o famílies en situació
vulnerable.

4. PROPOSTA DE REMODELACIÓ



• 8 habitatges i un local d’entitats

• Per a parelles o persones soles, amb habitació, bany i cuina oberta

• 9 habitatges

• Per a 2 o 3 persones, amb sala, cuina , habitació doble, habitació simple i bany

4.3. Remodelació segona planta

www.llarcasabloc.org

4. PROPOSTA DE REMODELACIÓ

4.2. Remodelació primera planta



4. PROPOSTA DE REMODELACIÓ

La Llar Casa Bloc oferirà allotjament a:
• 12 persones sense llar

• 11 persones o parelles, en situació de risc d’exclusió social o en procés
d’inserció

• 6 famílies amb infants, en situació de risc d’exclusió social o en procés
d’inserció

• Total: 52-56 persones

La reforma de la Llar Casa Bloc:
• Donarà ocupació a 30 persones en l’àmbit de la construcció i rehabilitació.

4.4. Impacte social

www.llarcasabloc.org



4. PROPOSTA DE REMODELACIÓ

1. Persones en situació d’exclusió residencial o sense llar

que estiguin seguint processos d’inserció i que, també,

poden millorar de forma notable el seu procés

d’inserció si compten amb un allotjament propi.

2. Persones o famílies que, havent perdut el seu

habitatge, necessiten un allotjament transitori mentre

se’ls proveeix d’un habitatge de lloguer social.

3. Persones amb problemes de salut mental,

discapacitats físiques o intel·lectuals, que necessiten

fer el pas de viure en residències o pisos compartits a

fer-ho en allotjaments unipersonals o unifamiliars.

4.6. Qui viurà a la Llar Casa Bloc?

www.llarcasabloc.org



4. PROPOSTA DE REMODELACIÓ

4.7. Plànols del projecte de rehabilitació

www.llarcasabloc.org
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4. PROPOSTA DE REMODELACIÓ

4.7. Plànols del projecte de rehabilitació

www.llarcasabloc.org



5. CALENDARI

Octubre 2016 Signatura del conveni de cessió Residència Casa Bloc amb la 
Generalitat

Maig 2017

Tramitació llicències d’obres

Inici del concurs d’adjudicació del projecte tècnic

Setembre 2017 Adjudicació projecte tècnic de rehabilitació 

Desembre 2018

www.llarcasabloc.org

Juny 2019

Desembre 2019

Inici de les obres

Inauguració de la Llar Casa Bloc



• Reputació empresa socialment responsable

• Fidelització-compromís dels mateixos treballadors

• Millora imatge de marca – compromís social

• Difusió publicitària – comunicació

• Participació en un projecte pioner a Barcelona

• Desgravació fiscal (Llei Mecenatge 42/2002)

www.llarcasabloc.org

6. BENEFICIS PER ALS PATROCINADORS



• Les donacions poden ser a títol personal (col·laborador personal) o com a 

empresa (empresa col·laboradora).

• Es reconeixeran les donacions mitjançant:

• Presència del logotip al web www.llarcasabloc.org

• Placa al vestíbul de la Llar Casa Bloc amb el logotip.

• Presència en els elements de difusió i comunicació del projecte.

• Invitació VIP a la inauguració de la Llar Casa Bloc.

www.llarcasabloc.org

7. RECONEIXEMENT PER ALS DONANTS



Tipus Altres suports
Empresa 

col·laboradora
Patrocinador 

oficial
Patrocinador 

principal
Empresa 
‘padrina’

Màx patrocinadors 10 7 6 5 2

Accions Fins a 3.000€
De 3.001€ a 

10.000€
De 10.001 a 

30.000€
De 30.000 a 

100.000€
Més de 

100.000€

- 2 menció al més a les xarxes socials (cada mes)

- Logotip al web www.llarcasabloc.cat

- Logotip al web www.llarcasabloc.org

- Menció en l'acte inauguració

- Invitació i espai VIP inauguració Llar Casa Bloc

-Logotip al vídeo Llar Casa Bloc

- Fulletó d'empresa a l'acte inaugural

-Logotip a tots elements de difusió del projecte

- Placa amb logotip a l'entrada de la Llar Casa Bloc

- Posar placa en un habitatge de la Llar Casa Bloc 
‘Finançat per XX’

Intervenció a l'acte inaugural Llar Casa Bloc

8. CONTRAPRESTACIONS PER ALS DONANTS



9. PRESSUPOST

www.llarcasabloc.org

Cost individual dels habitatges
de la Llar Casa Bloc – Hàbitat3

1 -2 persones 3-4 persones 4 persones TOTAL

Habitatges 8 8 1 17

Preu  per habitatge 34.344,21 € 37.810,24 € 40.960,24 € 618.195,81 €

Pressupost de les obres de rehabilitació i mobiliari 
de la Llar Casa Bloc – Hàbitat3

Planta 1 Planta 2

TOTAL
8 habitatges 9 habitatges

274.753,69 € 343.442,12 € 618.195,81 €

NOTA: Pressupost corresponent al projecte de rehabilitació i mobiliari necessari per a la seva posada a punt.



Cost d’alguns elements de rehabilitació 
de la Llar Casa Bloc – Hàbitat3

ENDERROCS I ADEQUACIÓ 38.544,72 €

TANCAMENTS I REVESTIMENTS 128.621,38 €

PAVIMENTS 49.758,93 €

FUSTERIES 79.335,26 €

LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIXETES 85.360,67 €

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 72.793,25 €

MOBLES CUINA 34.099,74 €

MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS 129.681,86 €

www.llarcasabloc.org

9. PRESSUPOST





www.llarcasabloc.org
C/ Residencia, 10
08030 Barcelona

935 393 999
llarcasabloc@habitat3.cat


