
Montcada
005



Pisos de 2, 3  i 
4 dormitoris, 
àtics, places 

d’aparcament i 
trasters

Des d’Omplim us donem la benvinguda a Montcada 

005, una promoció de 26  habitatges (9 d’ells de 

protecció pública) que es troba al carrer Pablo 

Picasso nº 5, de Montcada i Reixac. Els habitatges 

s’han dissenyat amb l’objectiu de minimitzar el 

consum energètic i la petjada de carboni, oferir 

una llar de qualitat i ajudar a la comunitat de veïns 

a millorar la seva qualitat  de vida. 



Omplim va néixer l’any 2017 amb l’objectiu 

d’ajudar a assolir els grans reptes socials, 

empresarials i mediambientals de la nostra 

societat. I per nosaltres, la millor manera 

de dur-ho a terme és a través del nostre 

ofici; és el que millor sabem fer i des d’on 

podem tenir més impacte.

Omplint-ho d’aquest propòsit, volem 

transformar la manera de construir i 

desenvolupar promocions immobiliàries, 

potenciant que aquestes siguin 

assequibles i que preservin el seu caràcter 

inclusiu, de sostenibilitat i de qualitat.Gestió i edificació
responsable



Un futur ple 
d’espais
inclusius, 
sostenibles i 
transformadors

Volem
construir 
un futur 
on càpiga
tothom



El nostre planeta fa temps que ens avisa, 

que ens envia senyals molt clars perquè 

prenem consciència i actuem davant 

l’emergència climàtica en la qual ens 

trobem. Hem de ser responsables amb 

l’impacte que genera la nostra activitat i 

des d’Omplim tenim l’oportunitat de crear 

un model de negoci que asseguri un 

planeta sa per les generacions futures. 



Un model que s’aturi a escoltar
les necessitats socials, que
aprengui i entengui la diversitat i es 
trobi en constant transformació per 
fer de casa nostra una llar
segura, inclusiva i sana.



És per això que la manera de pensar, construir 

i oferir habitatge ha d’estar també en constant 

transformació, ha d’entendre com ens 

relacionem, convivim i quines necessitats tenim. 

Des d’Omplim creiem fermament que només 

d’aquesta manera podrem oferir habitatges que 

ajudin als seus i les seves habitants a tenir una 

alta qualitat de vida.

L’habitatge ens acompanya tota la nostra vida, 

ens arrela, ens ajuda a buscar nous horitzons, 

ens acull en els nostres moments més difícils i és 

testimoni dels més feliços.

Llars que ens 
acompanyen



Els sistemes constructius i el disseny 

d’espais han de posar les necessitats 

dels usuaris i usuàries al centre, han 

de trencar amb l’statu quo i copsar 

Habitatges 
resilients

nous models familiars, noves 

maneres d’entendre la convivència, 

integrar l’impacte mediambiental 

positiu al si del seu desenvolupament 

i estar en contínua cerca de 

solucions innovadores que respectin 

l’entorn i la salut de les persones. 

Des d’Omplim treballem per oferir 

habitatges resilients, que siguin 

capaços de donar resposta en termes 

de sostenibilitat ambiental, social i 

econòmica en un context d’emergència 

climàtica i habitacional. Proposem 

solucions que integrin principis 

de disseny inclusiu i ecodisseny, 

economia circular i biohabitabilitat, 

amb el propòsit de millorar la vida de 

les persones i del planeta.



Els habitatges de Montcada 005 estan 

certificats amb l’etiqueta d’eficiència 

energètica A en emissions i consum. 

Aquesta assegura que, seguint les 

recomanacions de funcionament eficient 

de tots els equipaments de la llar, el consum 

energètic sigui  baix, es garanteixi un alt 

confort dels seus i les seves habitants; i a 

l’hora, reduirà les seves emissions de CO2. 

A

Eficiència 
energètica



Mesures per 
aconseguir 
una baixa 
demanda 
energètica

Climatització i aigua 

calenta sanitaria (ACS) de 

baix consum amb energia 

renovable provinent d’un 

sistema d’aerotèrmia. 

Totes les habitacions dels habitatges 

tenen obertures totalment exteriors, 

potenciant així corrents d’aire interiors 

que garanteixen un alt confort. 

Addicionalment, compten amb un 

sistema de ventilació mecànica que 

regula la qualitat de l’aire dins de 

l’habitatge. 

Disseny que prioritza la il·luminació 

natural de l’edifici i quan aquest 

necessita llum artificial, compta amb 

sistemes d’il·luminació de baix 

consum.

Millora en els sistemes de 

construcció per potenciar la reducció 

del consum energètic, així com 

l’aplicació d’aíllaments tèrmics en les 

façanes o l’ús de materials amb menys 

demanda energètica.  



Ús de materials de construcció 

amb DAPcons® (Declaració Ambiental 

de Productes de Construcció), un 

programa d’ecoetiquetat estatal que 

segueix directrius europees i està 

regulat per les normes ISO 14025 i 

15804.

Dispositius sanitaris que redueixen el 

consum d’aigua.

Sistemes de construcció que 

mantenen les prestacions tèrmiques 

i acústiques durant tota la vida útil 

de l’edifici, disminuint així la despesa 

de recursos addicionals pel seu 

manteniment. Ús de materials fabricats 

amb un elevat percentatge d’elements 

reciclats i que, a la vegada, són 

reciclables al final de la seva vida útil.

Selecció de materials respectuosos amb el 

medi ambient i certificats amb els segells 

més exigents en matèria de qualitat de 

l’aire i les emissions de compostos orgànics 

volàtils (COV).

seva construcció 
com en el seu ús

Mesures per reduir la 
petjada ecològica de 
l’edifici tant en la



Montcada 005 es troba ubicat al carrer Pablo Picasso nº5, 

al Mas Rampinyo just al costat del Parc de la Llacuna.

Aquest projecte ha ajudat a consolidar i potenciar una 

zona actualment en creixement, molt propera a 

la ciutat de Barcelona. 

Localització

https://goo.gl/maps/Hg9TptFcPUBYhWjRA
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