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Projectar i executar 
la construcció d’un 
bloc de pisos és un 
veritable exemple 
de treball en equip. 
Aquest procés no 

té secrets per a l’empresa saba-
dellenca Salas, experta en gestió 
immobiliària i que desenvolupa 
dos projectes a la ciutat: La Teixi-
da (Centre) i Sant Miquel (Creu 
Alta).

Manel Rodríguez és el direc-
tor general de Salas, que ha cons-
truït més de 3.000 habitatges des 
de l’any 1992; com ells preferei-
xen dir, més de 3.000 llars. “Tot i 
que sembla que és ara quan el sec-
tor està arrencant, ja fa un parell 
d’anys que treballem a bon ritme. 
Quan apareix la grua al nostre pai-
satge urbà ja hi ha al darrere molts 
mesos de treball previ”.

molt forta de terrasses i espais ex-
teriors”, assenyala.

El desenvolupament d’una pro-
moció d’habitatges pot durar uns 
36 mesos. “Trobat el solar i defi-
nit el producte des d’un punt de 
vista conceptual i arquitectònic, 
però també urbanístic i comerci-
al, s’elabora la documentació per 
demanar les llicències d’obres”.  
De fet, Rodríguez lamenta el re-
tard que actualment es produeix 
en la concessió de llicències mu-
nicipals, de 10-12 mesos.

“Quan obtenim les llicènci-
es, s’inicia la precomercialitza-
ció dels habitatges sobre plànol 
(el sòl s’ha adquirit amb fons pro-
pis). Amb la propietat, la llicència, 
una sèrie de compradors i el finan-
çament bancari, posem en marxa 
l’obra”. Aquest pas pot durar en-
tre 16 i 18 mesos i conclou amb el 
lliurament de claus.

El procés de construcció “és ve-
ritablement complex i hi interve-
nen unes 200-250 persones des 
dels treballs previs i la fonamenta-
ció fins a l’embelliment dels habi-
tatges, passant per la instal·lació 
de canonades, cables elèctrics o 
de comunicació”.

Després d’aixecar l’estructura 
de formigó, “comencen a interve-
nir tots els oficis de la construcció, 
en un procés molt tradicional. El 
sector s’ha tecnificat i han millo-
rat els materials, però els sistemes 
constructius més eficaços són els 
de tota la vida”.

Salas –amb un equip de 85 pro-
fessionals– gestiona i executa el 
projecte, però és l’empresa cons-
tructora col·laboradora qui sub-
contracta els diferents treballs 
(estructures, tancaments, fus-
teria, cuines, pintura…) a firmes 
independents.

La Teixida, promoció de qua-
litat superior (carrer Sant Cugat, 
29), és una mostra del treball que 
du a terme l’empresa a Catalunya 
i Balears. Estarà enllestida a finals 
d’any. Constarà  de 20 habitatges: 
pisos i dúplexs d’1 a 5 dormitoris, 
amb terrasses grans i patis, places 
d’aparcament i trasters.
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Projectar i construir un edifici d’habitatges, com els que promou la sabadellenca 
Salas, és el resultat d’una tasca en equip complexa i minuciosa
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Salas desenvolupa la promoció de qualitat superior La Teixida 
al carrer Sant Cugat / LLUÍS FRANCO

Salas afronta la construcció d’un 
bloc de pisos amb una filosofia 
pròpia validada pel mercat i pels 
clients. “El procés s’inicia amb la 
realització d’estudis de mercat on 
creiem que hi ha demanda”.

A partir d’aquí, “comença la fase 
de recerca de solars. Busquem 
terrenys per a promocions d’en-
tre 15 i 25 habitatges en els centres 
urbans”. En aquest sentit, Rodrí-
guez constata la manca de sòl urbà 
finalista a les nostres ciutats. “Més 
que la tipologia del producte, la 
gent hauria de prioritzar la ubica-
ció de l’habitatge, perquè és la in-
versió de la nostra vida i ens lliga a 
un indret i una comunitat”, indi-
ca. Quan es troba la ubicació idò-
nia, “analitzem i definim el tipus 
d’habitatge que es necessita: me-
tres quadrats, dormitoris, equipa-
ments… Avui, hi ha una demanda 
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