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Una casa de fusta
a Barcelona
La consecució d’alts estàndards d’eficiència energètica,
el respecte al medi ambient i la salut de les persones
que habitaran l’habitatge són les premisses principals
Carles Cartañá
informatiu@apabcn.cat

H

ouse Habitat, empresa especialitzada en construcció sostenible amb seus a Barcelona i Girona, ha construït un
edifici amb estructura de fusta de cinc plantes, el més alt
d’aquest tipus a Barcelona. Es tracta d’una casa unifamiliar ubicada al districte de Gràcia, de 346 metres quadrats construïts,
aixecada sobre un solar entre mitgeres de 85 m2.
L’immoble consta de soterrani, planta baixa, altell, primera planta,
segona planta i coberta transitable. Cinc plantes en estructura de
fusta que compleix el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Les obres
van començar el passat mes de febrer i es preveu finalitzar-lo durant
l’estiu si bé des de L’informatiu ens hem estimat més fer una visita
durant el procés d’obra.

S’han fet servir les
tècniques i materials
més avançats que
compleixen amb la
premissa d’aconseguir
una alta reducció de
despesa d’energia,
sense menystenir
l’entorn
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Ubicació:

ni i coberta plana transitable

Equip redactor projecte i direcció
d’obra: García & Sala Arquitectes

Estructura soterrani: fonaments,
murs i forjat de planta baixa de formigó armat

Districte de Gràcia. Barcelona

Càlcul i disseny estructura: Estudi
Magí Cuberta
Eficiència energètica i
instal·lacions: Zero Consulting

Direcció d’execució: Magí Cuberta
Constructora (formigó): Urcotex
Constructora (habitatge): House
Habitat Casa Pasiva

Aparcament: al porxo de la planta baixa

(projecte, moviment de terres,
fonamentació, habitatge)
Repercussió: 1.150 €/m2

Finançament: Triodos Bank (Banca Ètica)

Estructura vertical: pilars i entramat
lleuger de fusta laminada (Binderholz)
Estructura horitzontal: bigues
de fusta laminada encadellades
(Binderholz)
Inici d’obra: octubre 2014
Final d’obra: juliol 2015

Dades obra:

Dades construcció sostenible:

Superfície construïda: 346,4 m2

Consum d’energia: 31 kWh/m2 any

Parcel·la superfície: 87,7 m2

Qualificació energètica: “A”

Superfície útil habitatge: 227,8 m2 +
70,8 m2 garatge i escales

Emissions 7 Kg CO2/m2 any

Plantes i coberta: 4 plantes i soterra-
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Pressupost: 404.000,00 € IVA Inclòs

Aquest projecte innovador s’ha abordat des del seu
origen amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficiència energètica amb la finalitat d’estalviar en factures
de subministraments al llarg de la vida útil de l’edifici.
Per això en la construcció s’han fet servir les tècniques i materials i més avançats que compleixen amb
la premissa d’aconseguir una alta reducció de despesa
d’energia, sense menystenir l’entorn o perjudicar la
salut.
I això es deu a l’exprés desig dels seus propietaris, una
jove parella barcelonina amb les idees molt clares respecte al tipus de casa on volien viure i veure créixer
els seus fills. Per això van iniciar un exhaustiu procés
d’investigació mitjançant el qual durant gairebé un any
van valorar diferents possibilitats fins a posar en mans
de House Habitat la realització de la casa anhelada.

Qualificació energètica “A”

L’edifici disposa de qualificació “A” d’eficiència
energètica, que reflecteix el considerable estalvi
d’energia per escalfar-la a l’hivern o refrigerar-la a
l’estiu. L’habitatge incorporarà un sistema de renovació d’aire de doble flux amb recuperador d’energia
d’alta eficiència i una bateria d’aigua, que permet
ventilar la casa sense necessitat d’obrir les finestres.
L’aerotèrmia, font d’energia renovable, dotarà la casa
d’aigua calenta. Segons els càlculs realitzats, s’estima
que la despesa mitjana mensual en aigua calenta sigui
de 62 euros, corresponents a un consum d’energia
anual de 31 kWh / m2.
Amb aquesta baixíssima despesa energètica tenen
també molt a veure els materials utilitzats, que són

habituals en les construccions de consum d’energia
gairebé nul (EECN) i cases passives. En aquest sentit,
Kuusamo (i House Habitat, com a distribuïdor seu) és
soci tècnic de la Plataforma d’Edificació Passivhaus
(PEP).
A les ja conegudes prestacions aïllants de la fusta,
s’afegeixen altres aïllants naturals com ara la
cel·lulosa reciclada insuflada i la fibra de fusta en
panell. Les finestres són de fusta laminada amb doble
vidre i les persianes a l’exterior que permeten el control de l’assolellament.
Es tracta, a més, d’una construcció ecològica i respectuosa amb la salut dels seus habitants. La fusta,
recurs natural i renovable, de l’estructura prefabricada procedeix de boscos d’Àustria on es fa una gestió sostenible garantida pel segell FSC. Les pintures
per als interiors s’han previst de minerals i pigments
naturals, mentre que la instal·lació elèctrica és biocompatible. L’acabat triat per a la façana és el morter
de silicat sobre panell de fibra de fusta amb una densitat de 265 kg / m3.
L’interès que ha desvetllat aquesta edificació en el
sector ha estat notable i mentre ha durat el procés
d’execució els responsables d’aquest projecte pioner
han organitzat jornades tècniques i visites a l’obra
en les quals han participat el projectista, els directors facultatius, el consultor d’estructures, l’empresa
constructora i l’enginyeria d’eficiència energètica,
així com els representants de les diferents empreses
proveïdores. Igualment, l’obra ha despertat l’interès
de col·legis i associacions professionals, les administracions, els gremis i les universitats.
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El sistema estructural

L’estructura de l’edifici s’ha resolt amb fusta laminada encolada classe resistent GL24h, procedent de boscos austríacs gestionats sosteniblement. La matèria
prima està totalment homologada amb garanties de
fabricació i compleix segons el CTE vigent. La fusta
ha estat tallada mitjançant maquinària de control
numèric, facilitant així tot el procés de muntatge,
que ha durat un total de 6 setmanes. Posteriorment
al tall de la fusta s’ha aplicat un tractament fungicida
insecticida de base aquosa, per donar compliment a
la normativa (es tracta de una classe d’exposició II).

El sistema estructural consta de pilars apantallats
tant en direcció x com en direcció y, per donar estabilitat davant del sisme i el vent, aquests pilars tenen el
màxim de continuïtat en alçada i contra ells s’hi fixen
jàsseres de cantell, amb un ancoratge ocult, dissenyat
per tal de anar protegit per la fusta. Damunt les jàsseres de cantell hi ha un forjat pla amb bigues de fusta
encadellades, de 12 cm de cantell, fixades contra les
jàsseres de cantell i, finalment, tota la pell de l’edifici
es tanca amb una estructura de fusta d’entramat lleuger i uns taulers estructurals de fusta (OSB).
Tot el conjunt ha de garantir una estabilitat al foc de
60 minuts segons la normativa. Aquests requeriments s’aconsegueixen, per una banda, sobredimensionant la fusta mitjançant el mètode de carbonització que contempla la normativa i, de l’altra, tapant
també l’estructura amb plaques de pladur i finalment,
sempre protegint al màxim les unions de fusta-fusta,
essent aquestes quasi sempre ocultes.
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Construir amb (quina?)fusta
Josep Olivé
informatiu@apabcn.cat

S

’acaba de construir, al barri del Coll, l’edifici residencial d’estructura de fusta més
alt de Barcelona, amb quatre plantes sobre rasant, per encàrrec d’un promotor que
ha volgut que la seva casa fos feta en les millors condicions de respecte per el medi
ambient possibles i, en conseqüència, ha escollit la fusta per a l’estructura i els tancaments
-encara que l’acabat final exterior de façana és majoritàriament mineral.
Tant els arquitectes que han dissenyat la casa, Garcia & Sala Arquitectes, com l’arquitecte
tècnic Magí Cuberta que en fa la direcció d’execució però també n’ha fet els càlculs estructurals, com Pere Linares, gerent de l’empresa House Habitat Casa Passiva que la construeix,
ens van explicar en una visita d’obra realitzada el passat mes de juny les característiques,
els materials i les tècniques emprades, així com els detalls dels processos d’obra i ho van fer
amb coneixement i entusiasme.
Coneixements i entusiasme que, per força, han d’acompanyar una proposta d’aquestes característiques. Jo només citaré que l’obra feia olor, olor a fusta, ja des d’una considerable distàn-
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poc experimentades en el nostre
entorn i, per tant, la crítica que
es pugui derivar de les següents
línies no és una crítica a l’obra que
estem analitzant, sinó a la situació
de la construcció en el nostre país.

Les reflexions

1. Precisament considerant Catalunya un país i dins les fronteres
del lliure mercat europeu, si no
tenim en compte el fet de compartir un idioma (que no sempre implica facilitat d’entesa) i
alguna normativa, els avantatges
d’escollir un material procedent
de l’Estat espanyol són pocs.
cia, que la planificació del disseny i fabricació a mida al
taller de les peces permet que l’obra no generi gairebé
residus, pols ni soroll -coses que els veïns agraeixen
moltíssim- , que el sistema d’unió de pilars i jàsseres
emprat és innovador i dona un cert grau de rigidesa
als nusos que ha facilitat poder pujar les 4 plantes
emprant menys material, o que la classificació energètica de l’edifici sigui la “A”.
La visita em va suggerir un parell de temes que ens
hauria de fer reflexionar a tots, a partir d’un fet molt
concret: la procedència dels productes de fusta i les
tècniques emprades per construir aquesta casa són
austríacs.
Com bé diu el director comercial de House Habitat,
el Tirol no és pas tant més lluny que Galícia (i és cert
que, de Barcelona a La Corunya només hi ha 250 km
menys que de Barcelona a Insbruck), per la qual cosa,
el fet de portar la fusta d’un lloc o d’un altre no té gaire
més despesa energètica.
A més, l’assessorament tècnic que complementa
la compra dels productes a les empreses de la fusta
austríaques facilita molt el procés de disseny i de
construcció de l’edifici. Sembla el més lògic doncs,
que se’ls triï a l’hora de construir amb unes tècniques

A nivell d’energia incorporada en
el transport, tant és anar a buscar la fusta al Tirol com
a Galícia; uns són tan a prop com els altres i, d’altra
banda, s’ha de valorar altres paràmetres com ara la
qualitat, servei i preu, que no dic que no els donin
els proveïdors espanyols sinó que no només ells els
donen. Per tant, hauríem d’oblidar-nos de les fronteres i les distàncies, que són més mentals i culturals
que reals i considerar el nostre mercat tot Europa.
2. Si Europa és el mercat per proveir-nos també pot
ser-ho per exportar. Catalunya té un 50% de la seva
superfície recoberta per boscos. Una proporció de les
més altes d’Europa. I, per contra, només en el 15% de
la seva superfície tenim ben gestionada l’explotació
d’aquests boscos i un 70% no estan ni explotats ni
cuidats, amb els problemes col·laterals d’augment
del perill d’incendis forestals que això comporta (1).
Segurament la fusta catalana no prové de les espècies més adequades per a la construcció ni tenim
una tradició i una potència industrial comparable
a les d’Àustria per tal de produir les peces de fusta
més sofisticades, tot i que, al cap i a la fi, els elements
estructurals emprats a la casa del Coll són laminatsencolats, que no precisen d’uns arbres molt grans ni
molt rectes. Però altres elements com els bastidors i

Notes:

(1) Vegeu el programa de TV3 Sense Ficció del 31-3-2015.
En el programa també es deia que molts boscos no són competitius per l’atomització de la propietat (tenim un minifundisme greu), per l’orografia abrupta
que en fa costosa l’explotació i per les característiques climàtiques que no permeten créixer espècies de gran port i de tronc recte. Però també els ponents
eren crítics amb els polítics en el sentit de què els càrrecs designats pels governs -no importa de quin color perquè tothom coincideix en dir que això passa
de fa temps- al món rural, mai s’hi sentien involucrats i el desconeixien totalment, quan no eren d’una incompetència general que fa sospitar que fa molt
temps que els polítics donen molt poca importància als recursos forestals del nostre país.
(2) Vegeu l’estudi final del màster de Mali Gondesen, Estimació del potencial de producció de fusta estructural als boscos catalans i dels obstacles per
augmentar el seu ús a Catalunya, Advanced Environmental and Energy Studies GSE University of East London
(3) Vegeu el reportatge sobre nous materials titulat Aïllament ecològic de llana natural a L’Informatiu, número 276, de setembre 2006.
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panells de tancament de façana, no podrien ser subministrats per la nostra indústria? Segons l’estudi
de Mali Gondesen, Estimació del potencial de producció de fusta estructural als boscos catalans i dels
obstacles per augmentar el seu ús a Catalunya, (2)
tenim fusta, i molta, apta per a la construcció, fins i
tot l’estructural. El problema per a emprar-la torna
a ser més mental i de coneixements que real, com es
pot deduir de les enquestes del
treball mencionat.
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Abans de la crisi ja ens advertien repetidament els economistes que el “monocultiu” de la construcció era
perillós per a un país, cosa que va quedar ben demostrada quan aquesta finalment va arribar. El problema
era que, tot i saber que els nostres experts tenien raó,
no es veia cap altra alternativa a la indústria -tan mal
anomenada- “del totxo”. Amb les situacions límit a
les que la crisi va portar a empreses i persones, s’estan
trobant algunes d’alternatives, en
tots els camps, però encara són
A Catalunya tenim
poques i, en tot cas, insuficients per
I per altra banda, no sabríem
recuperar l’economia en general i el
uns boscos que altres
mostrar i vendre millor el que ja
mercat laboral en particular. I això és
països no tenen, no
estem fent bé? Per exemple, el
a causa de la gran competència que hi
podríem aprofitar
material que s’ha fet servir per
ha en un mercat global, amb estats
complir el RF 120 entre mitgeres
amb un cost de ma d’obra baix i, a
aquest potencial?
de la casa del reportatge és llana
l’altra banda, estats amb uns nivells
de roca amb unes característide gestió dels boscos molt eficients.
ques aïllants semblants a la llana que Victermofitex
extreu de les ovelles com a excedent de producció de Per poder sobreviure -ja no dic tenir èxit- en aquest
l’explotació ramadera i en canvi, aquesta té una ener- món tan competitiu cal aprofitar totes les caractegia incorporada molt menor que aquella i està produï- rístiques potencialment diferenciadores que donin
da aquí mateix, al Vallès i a Osona (3). No l’emprem un cert avantatge a la nostra indústria. A Catalunper falta de coneixença? per què ve tot en un “pack” ya tenim uns boscos que altres països no tenen, no
des d’Àustria? o per què no ens en refiem del d’aquí? podríem aprofitar aquest potencial?

