
 

Visita tècnica de l’habitatge unifamiliar d’estructura de 

fusta més alt de Barcelona. 

El dimarts 21 d’Abril es va dur a terme la visita que el CAATEEB oferia als seus col∙legiats a un  

nou i  futur edifici amb estructura de pilars i forjats de fusta laminada.  Des d’un bon principi ja 

es podia percebre una olor i calidesa molt agradables, encara que l’obra no estava finalitzada. 

En  cap moment  es  respirava  aquella  humitat  de  l’enduriment  del  formigó  típic  d’obra  en 

construcció, fet que molts dels visitants varen destacar.  

Per descriure breument l’obra, es tracta d’un habitatge unifamiliar repartit en planta soterrani, 

planta baixa, planta  altell, P1, P2  i planta  coberta.  Tot  connectat  amb  ascensor  i una única 

escala, un total de 346 m2 construïts.  

Els  pocs maons  i  formigó  armat  es  troben  en  la  construcció  de  la  caixa  de  l’ascensor  i  els 

fonaments,  ja que per no tenir problemes amb el contacte entre fusta  i terreny es va decidir 

que seria de formigó armat i la caixa d’ascensor per separar del possible soroll i vibracions que 

es poguessin transmetre. 

Els  representants  i parts  implicades, varen  fer una pràctica  i  cronometrada explicació de  les 

parts en  les que cadascú havia dut a terme o participat, passant després a  fer un recorregut 

per tota l’obra. Aquí en resumiré algunes. 

Pel que fa a les instal∙lacions i el consum, té la qualificació A , és a dir, un estalvi per sobre del 

75% de  l’edifici de referència. Gràcies al dimensionat de  les  instal∙lacions d’alta eficiència  i  la 

intenció  de  reduir  al màxim  la  demanda,  queda  representat  què  van  valorar  en  el  següent 

quadre: 

 

 

 

 

 

 

        Taula de sistemes actius i passius per reduir la demanda 



 
Remarcant el gran guany que  s’ha  fet amb  les  instal∙lacions de “ACS + Calefacció” gràcies al 

sistema    de  Climatització    amb  bomba  de  calor  aerotèrmica,  amb  un  consum  de  5  kW,  és 

realment baix,  i  sempre monitoritzat per  conèixer  les demandes en  cada  zona, dues  segons 

projecte que prèviament s’han delimitat, fent‐lo així més eficient. 

Veient el projecte, podríem dir que la fusta és un bon material contra el foc, ja ho diuen: “ la 

fusta avisa, en canvi  l’acer o el formigó armat, col∙lapsa  i no avisa”, doncs aquí també ens ho 

van explicar, a través del “mètode de la secció reduïda”  on es considera que les bigues han de 

poder  resistir  fins  a  ben  cremada  bona  part  de  l’escorça, mínim  60 minuts,  amb  això  els 

bombers  poden  treballar  millor.  En  aquest 

cas, la fusta laminada amb densitat per sobre 

de  290  kg/m3  ,  segons  CTE‐DB  Seguridad 

Incendio,  determina  els    mil∙límetres  per 

minut  els  quals  es  carbonitzen  les  fustes 

sense protecció:   de 0,55 mm  la més baixa a 

0,80mm    la  fusta més  resistent.  En  aquesta 

edificació,  a més  a més,  van  protegits  amb 

recobriment  per  retardar  la  velocitat  de 

carbonització. 

Respecte a  les  solucions per  fixar els pilars  i 

fer unions, els promotors de l’obra volien que 

tota  unió  quedés  oculta,  creant  l’efecte  de 

naturalitat . 

 

Pel  que  fa  a  l’estalvi 

energètic,  són  vàries  les 

solucions  passives  que 

com  al  quadre  del 

principi  de  Reducció  de 

Demanda  ja  ho 

valoraven,  l’aïllant 

tèrmic de  fibra de  fusta per  l’interior  de  l’estructura,  i un  altre 

sistema  per  l’exterior  tipus  SATE  format  per  fibra  de  fusta  i 

morter  Silicat  com  acabat,en  els  ponts  tèrmics,  també  amb  fibres  de  fusta  i  després  les 

House Habitat ‐ detall unions ocultes  

House Habitat –detall finestres 



 

Cost energètic de matèries primes Fusta‐Formigó–Acer, Pes 
total de l’estructura i emissions de CO2 

finestres de vidre doble amb U=1,4W/m2 , persianes metàl∙liques de tipus lama graduable per 

l’exterior que ajuda a no tenir cap Pont tèrmic per culpa de la caixa de persiana. Aquestes són 

les solucions passives emprades en l’edifici per reduir‐ne el consum. 

També  va  ser  preguntat  sobre  la  procedència  de  la  fusta  ,  aquesta  prové  d’Àustria,  en  el 

cómput d’emissions de CO2 dels materials van  comentar que no havien  comptat  la petjada 

ecològica de  la  fusta provinent de  tan  lluny.   De  fet, es valorava perquè no havien optat al 

estàndard PASSIVE HOUSE,  resulta que no ho havien valorat en un  inici però que més  tard, 

veient  les mesures de baix  consum  i  calificació A  aplicades  i obtingudes,  van mira‐ho, però 

resulta que la condició de PassiveHouse rau en que volen participar en l’estudi des de l’inici, i 

valorar els materials més idonis, al no ser això així, degut a l’estat tan avançat, van decidir que 

no ho adaptaríen i valoren molt positivament la qualificació A Energètica. 

Però parlem de diners: 

 

 

 

 

I el cost d’habitatge, acaba sent de 1148.96 €/m2 per un total de 346,4 m2 , dóna un total de 

398.000€  IVA  inclòs, valorant el preu  tan baix obtingut,  cal afegir‐li,  sempre  càlculs  fets per 

House Habitat®  ,el consum energètic mensual és de 63,00€. 

Espero haver fet un bon resum per qui no ha estat, una visita molt  interessant per despertar 

dubtes. 

 

Oriol Garrido, membre de la Comissió Júnior del CAATEEB 


