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·RESUM
Aquest TFG consisteix en un recull de les memòries de la feina feta per l’alumne Daniel Buitrago a
l’empresa QUIMANNA S.L. i ECOSPAI.
Tot ha sigut una feina d’oficina tècnica i per una part es troba la feina feta per a QUIMANNA S.L. més
projectada a l’arquitectura i per l’altre la feina feta per a ECOSPAI que es tracta d’una empresa que
comercialitza productes ecològics per a la construcció, fent en aquesta última doncs una feina també
tècnica però amb caràcter més comercial.
L’experiència obtinguda en aquesta feina és un aprenentatge sobre l’arquitectura general i sobre
l’arquitectura més ecològica i sostenible. L’aprenentatge en aquesta última ve donat gràcies al
coneixement obtingut a través de treballar amb els productes que l’empresa ECOSPAI gestiona i utilitza
als seus projectes com per haver aprés a utilitzar els programes LIDER i CALENER.
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1·Glossari

2·Antecedents

En aquest apartat s’inclouen els símbols, signes i termes més freqüentats a la memòria.

2·1 Introducció a l’empresa Quimanna S.L. / Ecospai

Daniel Buitrago Barroso

Com a estudiant d’enginyeria de l’edificació a l’EPSEB, al curs 2010-2011 finalitzo totes les assignatures
m= Metre lineal

de la formació i em preparo per arrencar amb el TFG.

m²= Metre quadrat. Superfície
m³= Metre cúbic. Volum

Al Setembre del 2011 començo els tràmits i inicio un TFG participant amb la professora Montserrat Bosch

l= Litres. Volum

amb el nom de “Anàlisi energètic d’edificis d’ús docent de Barcelona: Caracterització, paràmetres i

s= Segons. Mesura temporal

indicadors”.

h= Hora. Mesura temporal
El punt d’inflexió arriba quan, al febrer del 2012, després d’haver enviat alguns currículums per intentar
W= Vati. Expressa potència.

ficar-me al món professional de l’arquitectura ecològica, entro a treballar amb un conveni de col·laboració

K= Graus Kelvin. Expressa temperatura.

empresa-universitat a Quimanna S.L. i Ecospai, dues empreses d’un mateix despatx. Quimanna S.L. es

λ= Conductivitat tèrmica en W/mK. Capacitat d’un material a la conducció de calor

dedica a la projecció d’edificis i Ecospai es dedica a la distribució i venda de materials ecològics

R= Resistència tèrmica en m²K/W. Capacitat del material a oposar-se a la conducció de calor. Es

d’aïllament. És a partir d’aquí que segueixo 4 mesos compaginant el treball a l’empresa amb el TFG amb

inversament proporcional a la transmitància tèrmica (U)

Montserrat Bosch fins que, veient la falta de temps, decidim canviar el TFG a un Pràcticum aprofitant la

U= Transmitància tèrmica en W/m²K. Quantitat de calor que passa per un material o conjunt de materials

meva participació a l’empresa.

per àrea i diferència de temperatura. És inversament proporcional a la resistència tèrmica
Ʃ= Conjunt. Sumatori

Aquest Pràcticum doncs, comença al Maig del 2012 continuant a la mateixa empresa i les memòries
recollides en aquest TFG es centren en la meva feina dedicada a Ecospai i en els projectes de Quimanna

ρ= Densitat. S’expressa en Kg/m³

S.L.

µ= Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Cp= Calor específic en J/Kg·K. Indica la quantitat de calor que se li ha de subministrar a una unitat de
masa per augmentar la seva temperatura en una unitat ( graus Kelvin o Celsius ).

3·El meu paper a l’empresa Quimanna S.L. / Ecospai
3·1 El meu paper en projectes Quimanna S.L.
Dintre del context de crisi i tenint en compte que aquesta te l’epicentre al món de la construcció, els
projectes d’arquitectura són en general escassos, fet que es reflexa a l’empresa Quimanna S.L..
Els projectes arquitectònics en els que participo són principalment habitatges unifamiliars i un dels
projectes per exemple es tracta d’una obra parada fa uns anys i que es vol tornar a reprendre.
Tot i això, el meu paper en aquestes projectes és el propi dels estudis, d’enginyer de l’edificació, fent
feines que consisteixen en la formació íntegra del projecte: redactat de memòries, disseny de plànols,
amidaments i certificacions energètiques amb LIDER i CALENER (Programes que aprenc a utilitzar a la
pròpia empresa).
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3·2 El meu paper en Ecospai

Daniel Buitrago Barroso

5·1·1 QM13 Sant Pau d’Ordal

Les meves feines en Ecospai consisteixen sobretot en projectar l’empresa al mercat, participar tant en el
disseny de webs com a la part d’oficina tècnica per tal de fer-la una empresa rentable al mateix cop que

5·1·1·1 Introducció:

professional.

L’empresa Quimanna S.L. va projectar dues cases unifamiliars simètriques a Sant Pau d’Ordal, Barcelona,
el 2007. D’aquestes es va executar només l’estructura i es van deixar en estat d’espera.

Resumit, un recolzament tècnic al mateix cop que s’enfoca a la venda.

Ara al 2012 es reprèn el projecte i es pretén finalitzar-ho amb la intenció de buscar el cost més baix però
amb l’eficiència energètica més alta al mateix cop que disposi d’uns acabats atractius.

4·Objectius
5·1·1·2 On és St. Pau d’Ordal:
Sant Pau d’Ordal es troba a la província de Barcelona i a la figura 5.1.1.2 podem veure el pobles i
4·1 Aprenentatge

carreteres més propers

Un dels objectius d’aquest Pràcticum és continuar el meu aprenentatge d’enginyeria de l’edificació i
especialitzar-ho més en l’àmbit de la construcció ecològica i sostenible.

4·2 Fer-se un lloc al món professional
Aquesta formació també té com a finalitat el fer-se un lloc al món professional, ja que el temps de
pràctiques en aquesta empresa podria servir per donar-me un futur lloc de treball en aquesta o currículum
per altres possibles.

5·Metodologia
5·1 Projectes QM
En aquest apartat presentaré la feina dedicada als projectes d’arquitectura Quimanna S.L. Aquesta es
centra, com ja he citat, en dos projectes; el primer a Sant pau d’Ordal, Barcelona i el segón a Mas de
Moregons, una urbanització al municipi de El Catllar, a Tarragona.

Figura 5.1.1.2
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Imatges de la construcció actual (Figura 5.1.1.3)

5·1·1·3 Construcció actual
Actualment, els habitatges es troben amb aquest tipus de construcció

Estructura

Solució

Estructura principal

Murs i pilastres de maó Gero
Forjat

unidireccional

de

biguetes

de

formigó armat i revoltons ceràmics

Cimentació

Cimentació de formigó armat

Tipus de tancament

Solució

Tancament vertical amb l’exterior

Mur de maó GERO 13,5cm

Tancament vertical en contacte amb el Mur de maó GERO 13,5cm
terreny
“Huevera” de polietilè

Particions interiors verticals

-

Particions interiors horitzontals

Forjat

unidireccional

de

biguetes

de

formigó armat i revoltons ceràmics 25cm

Figura 5.1.1.3
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Solucions constructives noves

5·1·1·4 Feina a realizar

A més, respecte el ja construït, es van tenir que projectar noves solucions constructives que podem
5·1·1·4·1 Redefinir plànols amb l’Autocad

observar als plànols de detalls de l’annex B i a aquesta taula:

Canvi d’estances

Tipus de tancament

·Primer veiem els primers plànols projectats; ANNEXE A

Tancament vertical amb l’exterior

Solució

I seguidament, els plànols definitius de la nova proposta; ANNEXE B

Mur existent de maó GERO 13,5cm
Aïllament de cel·lulosa 12,5cm
Tabicó 4cm

Com podem veure en aquest quadre, les estances s’han reduït per abaratir costos:
Tancament horitzontal amb l’exterior
1º Proposta

Proposta final

Forjat

unidireccional

de

biguetes

de

formigó armat i revoltons ceràmics 25cm
Aïllament amb Pavatherm Forte 8cm

PB

PB

1 Aparcament

1 Aparcament

1 Sala de calderes

1 Sala de calderes

1 Vestíbul d’entrada

1 Vestíbul d’entrada

EPDM com a recobriment final

Terrassa Cuina

Forjat

unidireccional

de

biguetes

de

formigó armat i revoltons ceràmics 25cm
Aïllament amb Pavatherm Forte 8cm
Morter i paviment de Gres exterior

P1

P1

1 Menjador

1 Menjador

1 Cuina

1 Cuina

Tancament horitzontal en contacte amb Capa d’àrids 15cm

1 Lavabo

-

el terreny

1 Distribuïdor

-

Làmina de polietilè d’alta densitat

1 Habitació de matrimoni

1 Sala

Capa de formigó 25cm
Pavatherm Forte 8cm
Morter i gres interior

P2

P2

1 Distribuïdor

1 Distribuïdor

1 Habitació de matrimoni

1 Habitació de matrimoni

Tancament vertical en contacte amb el Mur existent de maó GERO 13,5cm

2 Habitacions dobles

2 Habitacions dobles

terreny “Pàrquing i sala de calderes”

2 Lavabos

1 Lavabo / 1 Vestidor

“Huevera” de polietilè

Tancament vertical en contacte amb el Mur existent de maó GERO 13,5cm
terreny “Vestíbul d’entrada”
“Huevera” de polietilè
Aïllament de cel·lulosa 12,5cm
Tabicó 4cm
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5·1·1·4·3 Definir el projecte amb LIDER i CALENER
Altres ( veure plànols annexes )

Petits ponts tèrmics de zones en voladís

Lider

es solucionaran amb aïllament Actis TB 80

Actualment el CTE, DB HE (Ahorro de energía), obliga a un compliment determinat d’estalvi limitant la

S’afegeixen

demanda energètica. LIDER, doncs, es un programa que serveix per analitzar la demanda de refrigeració i

dos

graons

al

vestíbul

d’entrada per arribar al nivell del paviment

calor de l’edifici projectat i dir-nos si compleix amb el DB HE.

Les dues portes existents a la Planta
Baixa es baixen de nivell i s’insereix

Amb aquesta finalitat, es va projectar l’habitatge esmentat a Lider. Veiem el procés

cel·lulosa, tancat amb tabicó, al forat que
es deixa

1º Introducció de les dades principals a l’apartat de descripció. Figura 5.1.1.4.3.1

5·1·1·4·2 Realitzar els amidaments amb el programa informàtic TCQ:
Amb el programa de l’ITEC, TCQ, es realitzen els amidaments de totes les partides noves necessàries per
tancar el projecte.
El programa té varies opcions d’informes, però les principals són el pressupost complert o un resum del
pressupost. A la figura 5.1.1.4.2 mostrem un exemple de resum de pressupost i al apartat “5·1·2·3·2
Definició dels amidaments amb el programa informàtic TCQ” d’aquesta memòria mostrarem un exemple
d’un full de pressupost.

Figura 5.1.1.4.3.1
Figura 5.1.1.4.2

-Zona climàtica: Per poder definir aquest apartat, cal fer una ullada al CTE DB HE on, a l’apèndix D podem
veure una taula on es defineix la zona climàtica segons la capital o l’altura de referència respecte de la

Mirar ANNEXE C per veure tot l’amidament.

capital on es troba la nostra localització. La latitud i l’altura són paràmetres que el programa per si sol ja
estableix.
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-Orientació de l’edifici: A partir del plànol del projecte i veient com està orientada l’edificació i tenint en

Tot i això, vaig muntar una taula Excel per fer el càlcul més ràpid i disposar d’aquest full per futurs càlculs.

compte que a LIDER es dibuixa en els eixos Y i X com veiem a la figura 5.1.1.4.3.1 primer es mira quin

Vegem-la a la figura 5.1.1.4.3.1.2

angle té l’edificació amb el Nord real i després quin angle α dista aquest Nord del eix Y al dibuix 3D.
Aquesta dada es recomanable omplir-la un cop fet el dibuix 3D.

Superficie de l'edifici

161,07
Persones

-Tipus d’edifici: S’està treballant un habitatge unifamiliar.
-Classe per defecte dels espais habitables: En quant al tipus d’ús no hi havia més dubte que el residencial.

Classe higrotèrmica 5: Safareigs i piscines. 70% d’humitat relativa

nº estances

M2 útils

En el nostre cas, es tracta d’un habitatge, doncs marquen la casella de “Classe 3” com es veu a la figura
5.1.1.4.3.1

5

30

Sales d'estar/Menjador

6

3

18

15

15

2

25,2

1
12,6

Cuina

____________________________________________________________________________________________
Total en l/s

88,2

Conversió
88,2
317,52
0,73011734

-Nombre de renovacions és un paràmetre que es calcula segons el CTE DB HS 3, qualitat de l’aire interior.

Total

6

Classe higrotèrmica 4: Restaurants, instal·lacions esportives. 62% d’humitat relativa
Classe higrotèrmica 3 o inferior: Habitatges. 55% d’humitat relativa.

Caudal per persona (l/s)

Dormitoris

Banys

La classe higrotèrmica ve definida al CTE DB HE 1 i delimita que:

m2

l/s
m3/h

volum edifici

434,889

m2

renovacions hora

Figura 5.1.1.4.3.1.2

La taula 2.1 que la podem veure a la figura 5.1.1.4.3.1.1 indica els cabals a tenir en compte segons les
característiques de l’habitatge
Un cop tenim els litres/segon de renovació requerida, aquests es converteixen a m³/h i aquest últim valor
es multiplica pel volum de l’edifici per obtenir les renovacions per hora definitives.

Figura 5.1.1.4.3.1.1
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2º Introducció dels materials nous i dels no existents al banc de dades de LIDER amb les seves

El gran problema en aquest apartat que caracteritza a LIDER es la gestió de portes. Aquestes s’han de

característiques tècniques corresponents. Figura 5.1.1.4.3.2.

definir com a finestres però introduint un valor de transmitància propi del material de la porta (Vegem-ho a
la figura 5.1.1.4.3.2.1.) per després crear un forat amb un vidre que sigui el definit com a porta i marcar la
casella de “¿Es una puerta?” com es veu a la figura 5.1.1.4.3.2.2.

Figura 5.1.1.4.3.2.1

Figura 5.1.1.4.3.2
Totes les característiques tècniques venen donades pels fabricants dels materials que introduïm. Si no,
LIDER també té l’opció d’introduir directament la resistència tèrmica (R) com podem veure a la figura
5.1.1.4.3.2.

Figura 5.1.1.4.3.2.2
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3ºConfigurar l’espai de treball per la nostra pròpia comoditat ( Aquest apartat no influeix en els resultats o

-L’Aïllament perimetral és un paràmetre que es defineix també segons el CTE.

en la definició tècnica de l’edifici ). Figura 5.1.1.4.3.3

El valor “D” s’obté de la Figura E.1 al annex E del DB HE 1. Vegem-ho a la figura 5.1.1.4.3.4.1

Figura 5.1.1.4.3.4.1
El valor Ra s’obté a la taula E.3 també al annex E del DB HE 1 i tenint en compte aclariments previs per
poder desenvolupar-nos de forma correcte a la taula. Ho podem veure a la figura 5.1.1.4.3.4.2

Figura 5.1.1.4.3.3
4º Introducció de les característiques constructives i els ponts tèrmics. Necessari ja que, quan definim
l’edifici, es definiran automàticament els tancaments verticals, horitzontals, etc... que aquí hem determinat.
Figura 5.1.1.4.3.4

Figura 5.1.1.4.3.4.2
Figura 5.1.1.4.3.4
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5º Definir els ponts tèrmics segons les característiques de l’edifici. Figura 5.1.1.4.3.5

Daniel Buitrago Barroso

-Problemàtica en el dibuix 3D.
La problemàtica en el dibuix de LIDER és molt extensa, ja que es tracta d’un procés molt metòdic en el
que no es poden acumular errors, ja que si no, generalment, s’ha de refer el dibuix de nou sense opció a
modificacions.
Exposo doncs un breu resum.
-Per una part, LIDER no contempla gruix de murs en el dibuix, doncs, ja sigui amb el plànol en DXF o a
partir de mesures, s’ha de perfilar sempre la cara interior dels murs. Això origina problemes
necessàriament quan hi ha cantonades i diferents trobades de murs, que es solucionen buscant el punt
més intermedi a aquestes interseccions.
-Després, quan es dibuixa la planta, espai o forjat, aquests sempre s’han de fer en sentit antihorari. En el
cas de que es fes en sentit horari, LIDER no avisa, però després a l’hora de calcular, transmet el problema
“VERTICES are not counter-clockwise”. Aquest error obliga a tornar a dibuixar aquesta planta en sentit
antihorari, i si es dona que aquesta planta es troba a la PB en un edifici de més d’una planta, t’obliga a
esborrar tot el que hi hagi per sobre, ja que com deia, LIDER no contempla l’opció de la modificació de tot
el que estigui per sota de l’últim definit.
-Quan es dibuixen els compartiments interiors, és important també fer moltes línies de referències sobretot

Figura 5.1.1.4.3.5
6º Dibuixar l’edifici en 3D. Figura 5.1.1.4.3.6

per sobre dels murs i envans interiors, ja que si no, no hi ha referències pel dibuix.
-En la formació dels forats, aquests s’ubiquen a partir de coordenades des de l’extrem del mur on es
col·loca, doncs, s’ha de tenir en compte el gruix no dibuixat. Després, a cada finestra s’ha d’editar, entre
d’altres, el coeficient de correcció per dispositiu d’ombra estacional, en altres paraules, com influeix al
factor solar i a la transmitància el fet de posar elements de protecció com persianes, tendals, etc... Vegemho a la figura 5.1.1.4.3.6.1.

Figura 5.1.1.4.3.6

Figura 5.1.1.4.3.6.1
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Aquest coeficient de correcció que introduïm (0,6 per exemple) multiplica el valor primerament introduït en

vestidor

les dades del material (2,5 de factor solar) i el resultat (1,5 de factor solar) serà el nou valor que LIDER

Bany 1

contemplarà en el càlcul per l’estació que haguem escollit, hivern o estiu.

Cuina

Daniel Buitrago Barroso

6,22

69

0,95

1

407,721

6

55

0,95

1

313,5

19,88

55

0,95

1

1038,73
8291,7425

Total

7º Calculem els resultats per verificar si complim amb la normativa vigent i podem generar un PDF que
servirà per introduir a la memòria del projecte. Figura 5.1.1.4.3.7

Potència Kcal/h
Potencia caldera 15% majorat =

Potència KW

9535,503875

11,08979101

Potencia radiador

Factor correcció

Potencia Kcal/h

Potencia en KW

886,16

1,06

939,3296

1,092440325

Sala d'estar/2

802,218

1,14

914,52852

1,063596669

Sala d'estar/2

802,218

1,2

962,6616

1,119575441

0

0

0

0

0

0

0

0

2816,51972

3,275612434

Correcció de la potència calorífica
Anell 1
Estancia
Vestíbul d'entrada

·

Total

Ø segons taules

12\14mm

Anell 2
Estancia

Potencia radiador

Factor correcció

1038,73

1,01

1049,1173

1,22012342

1024,271

1,07

1095,96997

1,274613075

Distribuidor PB

295,944

1,13

334,41672

0,388926645

vestidor

407,721

1,19

485,18799

0,564273632

313,5

1,25

391,875

0,455750625

2307,44968

3,903687398

cuina
Menjador

Figura 5.1.1.4.3.7
Per veure el PDF que genera mirar ANNEXE D

bany 1

Calener

Total

Un cop definit l’edifici amb el LIDER, s’obre l’arxiu amb el CALENER i es defineixen les instal·lacions de

Anell 3

calefaccions, ja que amb les de refrigeració no hi entrem.

Estancia

Potencia

Potencia en KW

Potencia radiador

Factor correcció

Hab1

1332,541

1,06

1412,49346

1,642729894

Primer cal dir que per definir les instal·lacions de calefacció vaig formar un full de càlcul per determinar la

Hab3

1332,541

1,14

1519,09674

1,766709509

potència dels radiadors així com la de la caldera.

Hab2

883,994

1,2

1060,7928

1,233702026

0

0

0

0

3992,383

4,643141429

Estances

Superficie

Factor A

Factor B

Factor C

Potencia Kcal/h

Vestíbul d'entrada

16,96

55

0,95

1

886,16

Menjador

17,39

62

0,95

1

1024,271

Sala d'estar

27,24

62

0,95

1

1604,436

Distribuidor PB

19,47

16

0,95

1

295,944

Dorm.1

19,82

69

0,95

1

1299,201

Dorm.2

13,9

69

0,95

1

911,145

Dorm.3

14,01

69

0,95

1

918,3555

Total

Potencia

Potencia en KW

Ø segons taules

12\14mm
Ø segons taules

12\14mm

I finalment, es traspassen les dades al CALENER:
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1º S’estableixen els radiadors amb les seves potències calculades. Figura 5.1.1.4.3.8

Daniel Buitrago Barroso

Per definir la potència de la Caldera, a més de la potència obtinguda del càlcul de la calefacció, també cal
fer un càlcul segons les necessitats de l’ACS.
Per aquest càlcul, també vaig definir un full Excel per calcular la demanda de l/s d’aigua calenta a partir
del CTE,DB HS 4 subministrament d’aigua, taula 2.1, vegem-la a la figura 5.1.1.4.3.9.1 .

Figura 5.1.1.4.3.8
Figura 5.1.1.4.3.9.1
2º Es defineix la caldera amb la potència, tipus de combustible i rendiment. Figura 5.1.1.4.3.9

Figura 5.1.1.4.3.9
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I traspassat al Excel:
Aigua ACS
Aparell
Lavamans

Caudal simultani Aigua ACS l/s
Caudal l/s

Nº d'aparells

Caudal total l/s

0,230315002

0,03

0

0

0,065

1

0,065

Dutxa

0,1

1

0,1

Banyera > o =1,4m

0,2

0

0

0,15

0

0

0,065

0

0

Inodor amb cisterna

0

1

0

Inodor amb fluxor

0

0

0

Urinari amb aixeta temporitzada

0

0

0

Urinari amb cisterna (c/u)

0

0

0

Aigüera domèstica (fregadero)

0,1

1

0,1

Aigüera no domèstica

0,2

0

0

Rentavaixelles domèstic

0,1

1

0,1

Rentavaixelles industrial (20 serveis)

0,2

0

0

Safareig

0,1

0

0

0,15

1

0,15

Rentadora industrial (8Kg)

0,4

0

0

Aixeta aïllada

0,1

0

0

Fem el càlcul manual de:

Aixeta garatge

0

0

0

Potència = Caudal (lt/h) · salt tèrmic (ºC)

Abocador

0

0

0

Potència = (13,81·60) · (60-13,8) = 38.281,31W = 38,28 KW

Lavabo

Banyera <1,4m
Bidet

Rentadora domèstica

Caudal simultani Aigua ACS l/min
13,8189001
Un cop obtingut el resultat de 13,81 l/min, i tenint en compte el salt tèrmic que defineix CALENER segons
la zona (Figura 5.1.1.4.3.9.2)

Figura 5.1.1.4.3.9.2

_____________________________________________________________________________
Caudal total

0,515

I sumat a la potència de la calefacció de 11,089Kw
Potència total = 11,089KW + 38,28KW = 49,37KW

Càlcul caudal simultàni
N (número d'aparells)

*Fòrmula

K= 1/√n‐1

Resultat que podem veure a la figura 5.1.1.4.3.9 de la pàgina anterior.

6

____________________________________________________________________
K (coeficient de simultaneitat)

0,447213595
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3º Finalment, es munta el sistema associant els radiadors als espais definits i amb la caldera definida.

Daniel Buitrago Barroso

4º Finalment pitgem al botó de C.Calif, i obtenim els resultats, un PDF que podem mirar al ANNEXE E

Figura 5.1.1.4.3.10

-Problemàtica de càlcul amb Calener.
De la mateixa forma que LIDER és un programa complex i amb molta problemàtica, CALENER també ho
és.
Faig doncs, un resum de la problemàtica amb la que m’he trobat en el procés de definició del projecte.
-Primer, els errors bàsics de no tenir els sistemes ben assignats, ja que quan defineixes unitats terminals i
equips, has de muntar un sistema on estigui tot associat per evitar possibles problemes.
Figura 5.1.1.4.3.10
Es important definir un equip acumulador si es té i definir l’aportació d’energia solar que està prevista al
projecte. En el nostre cas, un 70%.

-El java, en un principi, ha d’estar actualitzat a la versió més nova. Tot i això, molta gent defensa versions
antigues per problemes de compatibilitats.
-Un dels problemes que més temps em va fer quedar-me encallat va ser un error derivat de tenir el nom
de l’arxiu de treball amb signes o caràcters que no fossin números i lletres simples. Quan pitjava el botó
de C.Calif. el programa simplement es quedava penjat, com esperant a obtenir els resultats, però no ho
feia. Finalment, gràcies als fòrums de consulta, vaig llegir que l’arxiu no pot contenir símbols o signes, i
efectivament va funcionar.

-Després, quan s’estableix un sistema per calefacció i un altre per aire condicionat, és important tenir un
dimensionament correcte de totes les instal·lacions, si no el programa adverteix un error del tipus “#Error:
El instante: 06/05 15:00 no converge”.
Aquest es un problema que m’he trobat en altres projectes de l’empresa i en el qual encara estem
intentant solucionar-ho conjuntament amb l’IDAE i el seu servei d’assistència tècnica.
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A les figures 5.1.2.1.1 i 5.1.2.1.2 podem veure els detalls...

5·1·2 QM20 Más de Moregons

5·1·2·1 Introducció
La urbanització de Más Moregons es tracta d’un projecte ampli de 6 models de cases amb les seves
corresponents variacions a més de poder fer-les personalitzades segons la demanda del comprador.
Aquestes variacions consisteixen en afegir una planta més o bé fer variar el model existent segons
demanda del comprador. Tot i això, a la memòria em centraré en els 3 models en els quals he treballat.
Tot i que es veu més detallat al punt “5·1·2·3·4 Creació de plànols d’especejament de l’estructura
(YTONG) i dels panells d’aïllament (PAVATEX)” i al ANNEX F, veiem la solució constructiva de que es
compossaràn aquests habitatges unifamiliars:
Estructura

Solució

Estructura principal

Blocs de formigó cel·lular de l’empresa

Figura 5.1.2.1.1

YTONG
Forjat de planxes de formigó cel·lular
24cm de l’empresa YTONG

Cimentació

Cimentació de formigó armat

Tipus de tancament

Solució

Tancament vertical amb l’exterior

Bloc de formigó cel·lular 20cm 400Kg/m³
Panells

de

fibres

de

fusta

Diffutherm/Pavawall de 60cm de l’empresa
Pavatex

Amb

acabats

de

l’empresa

BAUMIT

Particions interiors verticals

Bloc de formigó cel·lular 20cm 400Kg/m³
Bloc de formigó cel·lular 10cm 500Kg/m³

Particions interiors horitzontals

Forjat de planxes de formigó cel·lular
24cm de l’empresa YTONG

Figura 5.1.2.1.2
...extrets de l’ANNEX F al plànol nº12 de detalls constructius.
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5·1·2·2 On és Mas de Moregons
Aquesta urbanització es situa al municipi de El Catllar, a Tarragona, on l’empresa disposa de terrenys on
poder edificar aquests models. Els podem veure a les figures 5.1.2.2.1 i 5.1.2.2.2.

Figura 5.1.2.2.2
I a la figura 5.1.2.2.3 veiem les illes de la futura urbanització i les parcel·les propietat de l’empresa
marcades en vermell on es començaran a projectar els habitatges

Figura 5.1.2.2.1

Com a referències de carreteres properes tenim:
-Autopista del mediterràneo (E-15) i A-7
-Carretera Nacional 240

Figura 5.1.2.2.3
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5·1·2·3 Feina a realitzar
Fins ara, aquests habitatges unifamiliars han sigut la feina que més temps ha ocupat del meu treball a
l’empresa.
Com esmentava al començament la concentració de feina ha sigut als models Mod02A, Mod03A i
Mod05C, fent gran part dels projectes bàsic i executiu, per ser encàrrecs directes per portar a terme. La
feina feta s’explica als apartats següents, però només exposo exemples del Mod02A, ja que els altres dos
models estaran adjunts al ANNEXE F
Dit això, el treball ha consistit en:

5·1·2·3·1 Grafisme amb l’Autocad de tot el projecte
Els plànols d’aquestes cases ja estaven iniciats quan vaig entrar a formar part de l’empresa, però tot i això,
vam tornar a grafiar-los a causa de modificacions i d’adaptacions dels models al CTE.
Va ser important la participació sobretot als plànols referents al projecte executiu, com són els
d’instal·lacions, els “plànols d’incendi”, els plànols de fusteria, etc...
A la figura 5.1.2.3.1.1 podem veure un exemple de les plantes definides
Figura 5.1.2.3.1.1
A les plantes, a més de la definició arquitectònica, podem veure que contenen:
-Quadre de superfícies, amb superfícies útils i superfície construïda.
-Cotes i superfícies d’emmagatzematge en color taronja per complir amb el decret 55/2009 “Condicions
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”.
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A la figura 5.1.2.3.1.2 podem veure un exemple dels alçats

Daniel Buitrago Barroso

-Els plànols d’instal·lacions.
Electricitat i telecomunicacions a la figura 5.1.2.3.1.4.

Figura 5.1.2.3.1.2
Es mostren els alçats i les seccions amb les cotes corresponents. Com a detall decoratiu, es posen unes
trames d’ombres a les finestres, portes i barana de coronació.
Figura 5.1.2.3.1.4
Un exemple dels plànols de fusteria a la figura 5.1.2.3.1.3
Es tracta d’una instal·lació elèctrica corrent per a un habitatge unifamiliar, definit a partir de la C.G.P.
(Caixa general de protecció) cap a tot l’habitatge.
Està definit el circuit de les caixes de derivació per intentar detallar el màxim possible el recorregut de tota
la instal·lació al instal·lador.
La distribució té el tret característic que, excepte a les zones amb fals sostre com el passadís i els banys
on la instal·lació va amagada en aquest i els punts de llum es situen al sostre, a la resta d’estances els
punts de llum i la instal·lació anirà amb regates horitzontals a través de les parets, a causa de l’absència
de fals sostre i de no poder passar les instal·lacions pel forjat de planxes de formigó cel·lular YTONG.
Per la instal·lació de telecomunicacions es va seguir el criteri d’establir una pressa de telèfon i televisió a
cada habitació i una pressa de telèfon, televisió i telecomunicacions per cable al menjador o sala d’estar
Figura 5.1.2.3.1.3

principal.

Es defineixen quantitats i mesures de la fusteria

Fontaneria i energia solar a la figura 5.1.2.3.1.4.
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Sanejament, evacuació i ventilació a la figura 5.1.2.3.1.4.

Figura 5.1.2.3.1.5
En un principi es va fer un dimensionament de la instal·lació però, tenint en compte que la variació de

Figura 5.1.2.3.1.6

diàmetres de canonades és poca ja que es tracta d’una instal·lació poc complexa donada la simplicitat
d’un habitatge unifamiliar, es va posar un diàmetre uniforme de 20mm per temes econòmics, ja que resulta

La definició del sistema d’evacuació es basa en baixants grafiats a la coberta i el seu recorregut sota terra

menys car demanar tota una comanda d’un mateix diàmetre.

fins a l’arqueta sifònica.

Es defineix també el recorregut de la instal·lació de l’energia solar. Es pot veure al plànol la connexió entre

En quant al sistema d’evacuació, es defineix el recorregut, les arquetes disposades a criteri propi per a un

la caldera i les plaques solars.

bon funcionament de la instal·lació i els diàmetres corresponents fins a l’arribada del carrer.

Al plànol també es van definir detalls de trobades entre instal·lacions i les seves separacions mínimes.

Es va tenir en compte la separació de les xarxes d’evacuació i sanejament tal com cita el CTE DB HS 5
punt 3.2 on diu “Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra
de aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe
conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente”
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També es va indicar el circuit de ventilació que el CTE DB HS 3 delimita. Cita que l’aire ha de fer un circuit

Daniel Buitrago Barroso

Gas i calefacció a la figura 5.1.2.3.1.7.

des de les obertures exteriors fins a banys i cuines on es farà una extracció vertical d’aire. Ho podem
veure a la figura 5.1.2.3.1.6.1 ...

Figura 5.1.2.3.1.6.1
... O veure-ho a les cites del apartat 3 del mateix document:

“el aire debe circular des de los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y
las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño

Figura 5.1.2.3.1.7

deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los
locales con extracción deben disponer de aberturas de paso”

A més del recorregut de la instal·lació de gas, la instal·lació de calefacció es va definir fins a la potència
dels radiadors ja que era necessari fer-ho per establir les dades al programa CALENER. Per a la resolució
de la instal·lació, es va fer un arxiu Excel com es pot veure a aquesta memòria al apartat “5·1·1·4·3
Definir el projecte amb LIDER i CALENER”
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5·1·2·3·2 Definició dels amidaments amb el programa informàtic TCQ

5·1·2·3·3 Definició dels projectes amb LIDER i CALENER

L’altre part era fer els amidaments de tot el projecte, feina pròpia d’enginyer de l’edificació i necessària per

Els projectes es van definir també amb els programes LIDER i CALENER tant per mirar el compliment

tenir un ordre de què hi ha a l’obra.

amb el CTE com per utilitzar la qualificació del CALENER com a argument de venda dels habitatges.

Com s’esmenta al apartat” 5·1·1·4·2 Realitzar els amidaments amb el programa informàtic TCQ”

En l’apartat “5·1·1·4·3 Definir el projecte amb LIDER i CALENER” d’aquesta memòria ja he mostrat

d’aquesta memòria, a la figura 5.1.2.3.2 podem veure un exemple d’un full d’amidaments que genera el

alguns dels passos a seguir i com al acabar aquests programes generen uns PDFs. Doncs, el procés i

programa TCQ en PDF quan s’escull el pressupost sencer:

temps dedicat a l’elaboració d’aquest projecte va ser el mateix.
A la figura 5.1.2.3.3 tenim una mostra de les dades més importants que mostren:

Figura 5.1.2.3.2
Figura 5.1.2.3.3
I la resta ho trobarem al ANNEXE G
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-Resultats

5·1·2·3·4 Creació de plànols d’especejament de l’estructura (YTONG) i dels panells d’aïllament

Els resultats van ser satisfactoris, ja que els 3 models complien amb el CTE segons el LIDER i gràcies al

(PAVATEX)

bon sistema constructiu d’aïllament el CALENER ens dona bones qualificacions també.

Aquesta feina va ser una part interessant. Es poden veure tots els plànols al ANNEXE I.
Es van fer uns plànols d’especejament. Per una part del sistema estructural de formigó cel·lular de la

L’arxiu que genera LIDER ens servirà per adjuntar-ho directament amb el projecte executiu, ja que aquest

marca YTONG i per l’altre dels panells d’aïllament tèrmic Diffutherm/Pavawall de la marca PAVATEX

document substitueix a l’opció simplificada de compliment d’estalvi d’energia que s’ha d’adjuntar en tot

(marca amb la que treballa l’empresa per distribuir els seus productes) amb acabats de perfils i revoc de la

projecte segons la normativa actual.

marca BAUMIT.

Dir també, que amb el CALENER no vam definir sistemes de refrigeració en aquests models, així que el

L’idea és tenir controlat com es farà l’obra fins al més mínim detall i a la figura 4.1.2.3.4 podem veure un

programa calcula automàticament un sistema que satisfà les necessitats de confort tèrmic segons les

exemple d’aquests plànols:

característiques de l’edifici. I després, en quant a la calefacció, quan el combustible que s’escull és la
biomassa, les emissions de KG de CO2 passen a ser 0, donant una bona qualificació com l’obtinguda en
aquests projectes en un supòsit d’utilitzar aquest combustible.

Els documents PDF generats ho podem veure al ANNEXE H

Figura 5.1.2.3.4
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El procés va consistir en el següent:
-Estructura de formigó cel·lular YTONG:

La franja verda és la caixa de persiana i la franja blava és la llinda.

1º Vaig definir una graella amb els blocs de 62,5 x 25cm. Aquesta la col·locava a sobre dels alçats ja

S’havia de tenir en compte també que, a les llindes YTONG, fins a 1,75m el recolzament és de 20cm a

definits al projecte i tenint en compte de treure el gruix corresponent del acabat. Així es quadrava la graella

banda i banda, i a més d’1,75m el recolzament ha de ser de 25cm a banda i banda. Informació a tenir en

per que sigues coherent amb els forats o es feia el procés contrari, es movien els forats per tal de que

compte per evaluar cada forat.

quadressin correctament amb els blocs.
Es important que els blocs que perfilen els forats siguin el més grans possibles, així que si un cop tota la

Un cop mesurat tot això i obtingut la llum de la llinda mínima tenint en compte el recolzament de la caixa

graella col·locada quedava un bloc de mesures curtes, s’intercanviava pel bloc adjacent.

de persiana i de la pròpia llinda, s’havia de tenir en compte que l’empresa YTONG fabrica unes mesures
estàndards de llindes portants.
Així doncs, si el resultat de la llinda era 1,85m, es grafiava una llinda de 2m ja que és la longitud estàndard

2º Per col·locar les llindes vam tenir en compte que directament a sobre de les finestres aniria recolzada

més pròxima al alça i no podem tallar aquestes peces.

la caixa de persiana model “CAJAISLANT” de la marca “Beck and Heun”. Aquesta caixa es recolza
15,5cm a banda i banda, fent que la llinda tingui que superar la llum de la finestra més els recolzaments

-Panells d’aïllament de PAVATEX

de la caixa de persiana per poder recolzar directament sobre l’estructura com veiem a la figura 5.1.2.3.4.1

Pel grafiat dels panells Diffutherm/Pavawall d’aïllament vaig seguir la guia que la pròpia empresa
PAVATEX facilita pel seu procés de muntatge. Aquesta guia la podem veure al ANNEX J.
Tot i això, a les figura 5.1.2.3.5 i 5.1.2.3.6 podem veure una plana d’exemple de com funciona el muntatge:

Figura 5.1.2.3.5
Figura 5.1.2.3.4.1
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Figura 5.1.2.3.6

Figura 5.1.2.3.8

I com es veu a les figures 5.1.2.3.7 i 5.1.2.3.8 extretes dels plànols del ANNEX I, així ho vaig detallar:

I com podem veure a les figures 5.1.2.3.7, 5.1.2.3.8 i 5.1.2.3.9...

Daniel Buitrago Barroso

Figura 5.1.2.3.9

Figura 5.1.2.3.7

... també es defineixen els diferents perfils a disposar; d’arrencada, de goteró i cantoner.
Aquests perfils i el revoc final dels panells pertanyen a la marca BAUMIT com hem citat al principi d’aquest
apartat.
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5·2 Ecospai
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5·2·1 Websites

As I said in the introduction, the other company is Ecospai, which Works on marketing of ecological
materials around Spain and Andorra.

5·2·1·1 Ecospai Website
www.ecospai.com

These are the companies that Ecospai distributes for
-Homepage
The first point was to create a new homepage. Before that people could see a disordered homepage full of
news, so we decided to “invite” people to visit our website in an attractive homepage. So that’s how we did
It manufactures wood insulation panels in a very large range of products.

(Figure 5.2.1.1.1)

Breathable sheets to get a high level of tightness for the House. They also produce stickers, butyl tapes
and liquid glues.

Isolation made of Cellulose. This is one of the products that are distributed right now because it is made of
recycled newspaper that brings a low cost and a low environmental impact.

Beca Engineering Works on Fitfire conduits for chimneys repair. These are “not destructive” products, a
brand new advanced product in this kind of business

The tasks that i had to deal with were the next ones:
-Changes on the webs www.Ecospai.com i www.Fitfire.es in order to Update them and gain a more
commercial image.
-I also had to create “ordering-sheets”. The objective was to make easier the management when a
customer ordered us any kind of products and it was also good to give them more information.
Figure 5.2.1.1.1
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-Pavatex products

So the format goes like this:

The next point was improving the appearance of the product’s section. I had to get some knowledge about

1·An introduction and a short description of the material

“joomla”, a web manager, and work on it next to the webmaster of our company.

2.The points that make this product an original one.

Until now only a short description and an image was shown on the section so we tried to make everything

3·Institutes and certificates that corroborate the product’s quality.

more comfortable and more understandable for the visitors; students, architects, etc…

4·Material properties
5·An image

Let’s see how it looks. Figure 5.2.1.1.2

6·The most important technical characteristics; density, specific heat, diffusion resistance, pieces surfaces
and transmittance.
7·And finally a downloadable PDF to get deeper information about the product.
The rest of the products:
And here are the rest of the products from Pavatex which i had to change the format too:
“Aislamiento Pavatex de fibras de madera”
-Cubiertas
·Isoroof Natur KN *
·Pavaflex *
·Pavatherm *
·Pavatherm Forte
·Pavatherm Plus
-Muros
·Diffutherm
·Isoroof Natur KN *
·Pavaflex *
·Pavatherm *
·Pavaclay
·Pavaplan 3-F
·Pavatherm Plus
·Pavadentro

Figure 5.2.1.1.2
As an example here we can see the panel Diffutherm from Pavatex, which is used for walls isolation.

-Suelos
·Pavaboard
·Pavapor
·Pavastep
·Pavatherm Profil
*Repeated products
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-Ampack products

So the format goes like this:

The way to improve the image of this section was similar at Pavatex’s section. The difference lies on the

1· An introduction and a short description of the material

nature of the product: Pavatex was about isolation wood fiber panels, and Ampack is about breathing

2· An image

sheets.

3· Institutes and certificates that corroborate the product’s quality.
4· Material properties

Let’s see the presentation format of these products. Figure 5.2.1.1.3

5· The most important technical characteristics; weight, thickness, sD value and pieces surface.
6· And finally a downloadable PDF to get deeper information about the product.
The rest of the products:
And here are the rest of the products from Ampack which i had to change the format too:
“Barreras de vapor, láminas y sistemas de sellado AMPACK”
-Membranas interiores

-Sistemas de sellado

·Sisalex 30 protección contra el goteo

·Ampacoll ND DUO

·Sisalex 303 ecológico

·Ampacoll ND BAND

·Sisalex 500 ecológico

·Ampacoll ND

·Sisalex 514 barrera de emisiones

·Ampacoll Superfix

·Sisalex 518 Barrera antihumedad

·Ampacoll XT

·Ampatex Resano (1,5m y 2,8m)

·Ampacoll UV

·Ampatex Cento

·Ampacoll I.N.T.

·Ampatex DB (1,5m y 2,8m)

·Ampacoll Profix cinta

·Ampatex DB 90 (1,5m y 2,8m)

·Ampacoll RA cartucho o tubo

·Ampatop F Black

·Ampacoll FE
·Ampacoll F

-Membranas exteriores

Figure 5.2.1.1.3
As an example we choose this time the Sisalex 30, classified on “barreras de vapor, láminas y sistemas de
sellado AMPACK” i “membranas interiores”.

·Ampacoll BKF

·Sisalex 871 Barrera de radón

·Ampacoll DT construcción seca

·Ampatop Secura, Secura Plus y Secura 2,8m

·Ampacoll BK 530

·Ampatop Protecta y Protecta Plus

·Ampacoll BK 535

·Ampatop Aero

·Ampacoll RS
·Ampacoll Connecto
·Ampacoll Elektro e Install
·Ampacoll pistola de aplicación
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5·2·1·2 Fitfire Website

-“Products”

www.fitfire.es

We remake the aesthetics of this whole section. The texts were rewritten again in order to make them more
understandable and attractive and we had to add a missing product; ISO1000ºC. We can see it on Figure

-Homepage

5.2.1.2.2.

We wanted to design a stronger homepage, with lots of information at the same time that we wanted to
transmit what is this web made for; to fix chimneys in a short period of time.
Working with Photoshop and the webs manager Wordpress, next to the Webmaster of the company, we
obtained the results that we can see on the Figure 5.2.1.2.1.

Figure 5.2.1.2.1
Figure 5.2.1.2.2
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-“Constructive process”
This section needed such a change. At the beginning it was a text about the constructive process without
images. We wanted to make something really visual at the same time that it explained a really short
constructive process where customers saves a lot of time, therefore we put some images.
Figures 5.2.1.2.3 i 5.2.1.2.4.

Figure 5.2.1.2.3

Figure 5.2.1.2.4
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-“Studio”
This section didn’t need too much change. Apart from a text rewriting we choose new more appropriate
photographies as we had new ones. This would make a comfortable visit for the customers.
Figures 5.2.1.2.5 i 5.2.1.2.6.

Figure 5.2.1.2.5

Figure 5.2.1.2.6
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-“Video inspection”

-“Become installer”

We changed the texts here and we also add an image of the Machine that we use to make the “video

This is a new section that could be a turning point for the company. We invite to all the professionals of this

inspections”, the german machine “Whöler vis 320”. The section also includes a video demonstration

sector to join us as installers, a fact that would improve the marketing of Fitfire. Let’s see it on the Figure

Let’s see the section on the figure 5.2.1.2.7

5.2.1.2.8

Figure 5.2.1.2.8

Figure 5.2.1.2.7
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5·2·2 Orders
PAGE 2, Budget calculation. Figure 5.2.2.1.2
5·2·2·1 Diffutherm’s template
The Diffutherm template it’s a nice tool for Ecospai. We use it as a calculation tool in order to go faster
when we have a product request, and in order to inform in a better way to our customers when they
receive this sheet; they can see all the materials that compound the Diffutherm System and their costs.
These sheets were made in AutoCAD. We had an Excel sheet where we calculated everything and then it
went pasted to the AutoCAD file. The images were taken from the Diffutherm Pavatex guide.
PAGE 1, System’s presentation. Figure 5.2.2.1.1

Figure 5.2.2.1.2
And we can see an example template made for the MOD02 A of the Mas de Moregons’ houses in ANNEX
Figure 5.2.2.1.1

K
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5·2·2·2 Constructive system’s templates
Similar at Diffutherm’s template, we also created another template sheets about constructive Systems.

...To walls solutions as we see in Figure 5.2.2.2.2.

They were made to show them to our customers where they can see the System parts and the
transmittance values. We made it in order to have a nice sheet to make our products more attractive.
Here we can see examples that we prepared:
From deck’s Systems as we see in Figure 5.2.2.2.1...

Figure 5.2.2.2.2
Figure 5.2.2.2.1

And all the others sheets in ANNEX L.
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6·2·1·1 Comparació de les transmitàncies:

6·Conclusions

1·Façana tradicional de maó vist:

6·1 Conclusions principals

Component

e

λ

R

Maó forada

0,14

0,85

0,16470

m²K/W

Càmbra d'aire

0,05

*Segons TE

,18

m²K/W

Per una part la nova arquitectura és molt més sostenible i eficaç en tots els sentits, d’això no n’hi ha cap

Llaa de oca

0,05

0,04

1,2

m²K/W

dubte. El conflicte entra en que, en un principi és més exclusiva i més cara però a la llarga, crec, amortitza

Tabicó (maó foradat simple)

0,04

0,35

0,114286

m²K/W

de sobre aquests costos principals. El problema és doncs, la mentalitat i falta d’inversió en aquest tipus

*Rse + Rsi

*Segons

0,17

m²K/W

ƩR

1,878992

m²K/W

U

0,5322

W/m²K

Les conclusions principals que puc treure després d’aquesta feina realitzada a l’empresa QUIMANNA S.L.
i Ecospai són les següents:

d’iniciativa que, com reitero, és molt més beneficiosa a la llarga.

CTE

Tot i això, vull fer un breu estudi comparatiu entre sistemes tradicionals de façana i coberta i sistemes
d’arquitectura més ecològica amb els que he treballat al llarg d’aquesta memòria. Aquests últims són
principalment el formigó cel·lular YTONG i els panells d’aïllament de fibres de fusta PAVATEX.
2·Façana amb formigó cel·lular i aïllament de fusta:

6·2 La nova arquitectura VS arquitectura tradicional
En aquest estudi i aprofitant l’experiència complementària rebuda a l’empresa QUIMANNA S.L., vull deixar

Component

e

λ

R

en evidència la millor eficàcia dels nous sistemes constructius ecològics enfront a sistemes de construcció

Planxes Pavawal

0,0

0,043

1,860465

mK/W

tradicionals des dels punts de vista d’impacte ambiental i econòmic.

Mur YTONG formigó cel∙lular

0,2

0,125

1,6

m²/W

*Segons

0,17

m²K/W

400Kg/m³
*Rse + Rsi

6·2·1 Façana tradicional vs façana de formigó cel·lular amb panells de fibra de fusta
Comparem una façana tradicional amb un sistema més innovador a base de formigó cel·lular i aïllament

CTE

amb fibres de fusta.

ƩR

3,630465

m²K/W

U

0,275447

W/m²

Façana tradicional de maó vist (30cm):

Façana amb formigó cel·lular i aïllament de
fibres de fusta (30cm):

·Maó perforat: 29 x 14 x 10

·Aïllament de fibres de fusta Pavawall de 80mm
amb revoc

·Cambra d’aire de 5cm

·Bloc de formigó cel·lular YTONG de

20 x 15 x

62,5 cm de 400Kg/m3
·Aïllament de llana de roca de 5cm

·Enguixat interior

·Tabicó de 29 x 14 x 4 maó foradat simple
·Enguixat interior
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6·2·1·2 Comparació de la despesa energètica i econòmica:

2·Façana amb formigó cel·lular YTONG i aïllament de fusta PAVAWALL:

1·Façana tradicional de maó vist:

2·1·FORMIGÓ CEL·LULAR

Segons dades de l’ITEC
Despesa econòmica
La despesa de material dels blocs de formigó cel·lular d’YTONG de 20cm de gruix i 400Kg/ m³ de densitat
és de 29,35€/m² 1
Com a mà d’obra, agafarem de referència una partida del BEDEC. Figura 6.2.1.2.1

Figura 6.2.1.2.1

Tenim doncs:

Despesa económica YTONG

€/m²

Bloc de formigó cel∙lular YTONG de 20cm i

29,35

400Kg/m³
Oficial 1a paleta

8,0818

Manobre

3,3779
TOTAL

1

40,8097

Preu obtingut de les tarifes que YTONG ofereig a l’empresa QUIMANNA S.L.
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Despesa energètica

2·2·AÏLLAMENT DE FUSTA PAVAWALL

La despesa energètica l’obtenim d’una partida el més semblant possible que el BEDEC ens ofereix:

Despesa econòmica

Figura 6.2.1.2.2

La despesa econòmica del panell PAVAWALL de 80mm és de 26,93€/m² 2
Com a mà d’obra, agafarem de referència una partida del BEDEC. Figura 6.2.1.2.3

Figura 6.2.1.2.2
Figura 6.2.1.2.3

Tenim doncs:

Tenim doncs:
KgCO2/m²

Despesa energètica YTONG
Bloc de formigó cel∙lular YTONG de 20cm i

36,43

400Kg/m³
TOTAL

36,43

Despesa económica PAVAWALL

€/m²

Pavawall 80mm

26,93

Oficial 1a col∙locador

4,944

Ajudant col∙locador

4,389
TOTAL

2

36,26

Preu obtingut de les tarifes amb les que l’empresa QUIMANNA S.L. ven els productes.
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6·2·1·3 Conclusió

-La despesa energètica la valorarem segons la figura 6.2 3 prenem el valor del panell Diffutherm, ja que és

Resultats

el mateix panell que el Pavawall amb la diferència de que el panell Diffutherm es munta amb guies i el

Daniel Buitrago Barroso

Despesa econòmica€/m²

panell Pavawall va adherit al mur de suport.

Despesa energètica

Transmitància “U”

KgCO2/m²

W/m²K

Façana tradicional

48,85

56,18

0,53

Façana de formigó cel∙lular

77,06

54,99

0,27

+ aïllament de fibres de fusta

Com podem veure la despesa econòmica és més alta a la façana de formigó cel·lular amb aïllament de
fibres de fusta però en transmitància es guanya moltíssim, mentre que la despesa energètica es queda
pràcticament equiparada.
La meva conclusió és que el sistema innovador segueix tenint més avantatges.
-Tot i que és més car, gràcies al bon valor de la transmitància que aconsegueix farà que a la llarga l’estalvi
econòmic amortitzi la despesa inicial gràcies a la baixa despesa energètica que necessitarem per
climatitzar l’habitatge.
-En quant a la despesa energètica, cal dir també que, tot i que no està quantificat, els materials com els
panells de fibra de fusta són molt més reciclables que els materials de la façana tradicional, és doncs un

Figura 6.2

altre punt a favor de la sostenibilitat.
Agafem el valor de “Saldo Herstellung”, que traduït és la despesa de producció. Veiem que els Kg totals
per m³ són 232KgCO2/m³, i tenint en compte que el nostre panell té 80mm de gruix, el càlcul queda:
232Kg de CO2/m³ · 0,08m = 18,56Kg de CO2/m²

Tenim doncs:
KgCO2/m²

Despesa energètica PAVAWALL
Pavawall 80mm

18,56
TOTAL

3

18,56

Taula extreta del document “Umwelt-Produktdekalration” Pavatex Holzfaserdämmplatten, subministrat per

Nadja.Riedweg@pavatex.ch vía mail
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6·2·2 Coberta plana tradicional vs coberta amb panell de fibra de fusta

2·Coberta plana no transitable amb Pavatherm i EPDM:

La idea es comprar una coberta plana no transitable tradicional amb una coberta plana amb aïllament de

Coberta plana no transitable Pavatherm i EPDM

fibres de fusta. Les avantatges que obtenim són que en el moment d’afegir el panell de fibra de fusta
Pavatherm, ens estalviem una capa separadora Geotèxtil, ja que el panell Pavatherm es pot recolzar
directament sobre el formigó sense cap problema. Al mateix cop, estem substituint un poliestirè per un

Component
Forjat unidireccional amb entrevigat ceràmic

e

λ

R

0,3

*Segons

0,32

m²K/W

m²K/W

CTE

material de fusta
Ambdós sistemes els recolzarem sobre un forjat unidireccional amb entrebigat ceràmic.

Formigó cel∙lular per pendents

0,07

0,2

0,35

Pavatherm 80mm

0,08

0,038

2,105263158

Coberta plana no transitable tradicional:

Coberta plana no transitable + Pavatherm

·Forjat unidireccional amb entrebigat ceràmic

·Forjat unidireccional amb entrebigat ceràmic

EPDM

0,005

2,8

0,001785714

·Formigó cel·lular per pendents

·Formigó cel·lular per pendents

Geotextil

0,0015

0,05

0,03

·Capa separadora de geotèxtil

·Pavatherm 80mm (Aïllament de fibres de fusta)

Protecció amb cantell rodat

0,05

2,8

0,017857143

·Capa impermeabilitzant amb EPDM

·Capa impermeabilitzant EPDM

*Rse + Rsi

*Segons

0,21

m²K/W

·Aïllament de poliestirè extruït de 60mm

·Capa separadora de geotèxtil

CTE

·Capa separadora de geotèxtil

·Protecció amb àrid reciclat

ƩR

3,034906015

m²K/W

U

0,329499495

W/m²K

·Protecció amb àrid reciclat

6·2·2·1 Comparació de les transmitàncies:

6·2·2·2 Comparació de la despesa econòmica i energètica:

1·Coberta plana no transitable tradicional:
1·Coberta plana no transitable:

Coberta plana no transitable tradicional
Component
Forjat unidireccional amb entrevigat ceràmic

-Partida pendents de formigó cel·lular. Figura 6.2.2.2.1

e

λ

R

0,3

*Segons

0,32

m²K/W

CTE
Formigó cel∙lular per pendents

0,07

0,2

0,35

m²K/W

Geotextil

0,0015

0,05

0,03

m²K/W

EPDM

0,005

0,25

0,02

m²K/W

Poliestiré extruït

0,06

0,03

2

m²K/W

0,0015

0,05

0,03

0,05

2,8

0,017857143

*Segons

0,21

m²K/W

ƩR

2,977857143

m²K/W

U

0,335811945

W/m²K

Geotextil
Protecció amb cantell rodat
*Rse + Rsi

Figura 6.2.2.2.1

CTE
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-Partida geotèxtil. Figura 6.2.2.2.2

-Partida geotèxtil. Figura 6.2.2.2.5

Figura 6.2.2.2.2

Figura 6.2.2.2.5

-Partida EPDM. Figura 6.2.2.2.3

-Partida protecció amb àrid reciclat. Figura 6.2.2.2.6

Figura 6.2.2.2.6
Figura 6.2.2.2.3
Despesa coberta plana no transitable
-Partida Poliestirè extruït. Figura 6.2.2.2.4

Despesa econòmica total

33,85

€/m²

Despesa energètica total

71,9

KgCO2/m²

Figura 6.2.2.2.4
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2·Coberta plana no transitable amb aïllament de fibra de fusta:

Tenim doncs:

-Partida pendents de formigó cel·lular. Figura 6.2.2.2.7

Despesa económica PAVATHERM 60mm

€/m²

Pavatherm 60mm

21,48

Oficial 1a col∙locador

1,43

Ajudant col∙locador

0,60
TOTAL

23,51

Despesa energètica
Segons la figura 6.2.2.2.94 el valor “Saldo Herstellung” que traduït és la despesa de producció, és de
181,2KgCO2/m³.
Si el nostre panell és de 60mm: 181,2KgCO2/m³ · 0,08m = 14,49KgCO2/m²
Figura 6.2.2.2.7
-Partida Pavatherm 60mm
Despesa econòmica
La despesa econòmica segons les tarifes de l’empresa Quimanna del Pavatherm de 80mm és de:
21,48€/m²
Després, per quantificar la mà d’obra, agafarem una partida del BEDEC. Figura 6.2.2.2.8

Figura 6.2.2.2.9

Figura 6.2.2.2.8
Oficial 1º Paleta = 1,426€/m²
Manobre = 0,596€/m²

4

Taula extreta del document “Umwelt-Produktdekalration” Pavatex Holzfaserdämmplatten, subministrat per

Nadja.Riedweg@pavatex.ch vía mail
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Despesa coberta plana no transitable
amb aïllament de fibres de fusta
Despesa econòmica total

45,97

€/m²

Despesa energètica total

52,92

KgCO2/m²

6·2·2·3 Conclusió
Figura 6.2.2.2.10

Resultats
Despesa econòmica€/m²

-Partida geotèxtil. Figura 6.2.2.2.11

Despesa energètica

Transmitància “U”

KgCO2/m²

W/m²K

Coberta plana

33,85

71,9

0,336

Coberta plana amb aïllament

45,97

52,92

0,329

de fibres de fusta
Primer de tot dir que, després de fer proves, per aconseguir un valor de transmitància equiparat en
ambdós sistemes, el poliestirè extruït de 60mm s’ha d’equiparar al Pavatherm de 80mm, guanyant doncs,
2cm més de gruix a la coberta amb aïllament de fibres de fusta.
Figura 6.2.2.2.11
En aquest cas, econòmicament surt perdent la coberta amb aïllament de fibres de fusta, ja que és més
-Partida protecció amb àrid reciclat. Figura 6.2.2.2.12

cara la seva col·locació /m² i el valor de transmitància equiparable al de la coberta plana tradicional no fa
que en un futur s’amortitzi aquesta despesa inicial.
L’única avantatge de la coberta amb aïllament de fibres de fusta és la despesa energètica; el fet de
substituir el poliestirè extruït per un aïllament de fibres de fusta fa que es guanyi molt en impacte
mediambiental, i tenint en compte igual que en l’altre comparativa que un material fet de fusta sempre és
més reciclable, el cicle de vida és molt menys impactant.

Figura 6.2.2.2.12
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6·2·3 Conclusió després de les comparatives
Després d’haver fet aquestes comparatives i d’haver comparat els 3 paràmetres de despesa econòmica,
despesa energètica i transmitància, veig al mateix cop que es molt difícil, que encara es podria fer un
anàlisi molt més en profunditat per treure conclusions més acurades.
Per una part, el cicle de vida complert dels materials és difícil de determinar, però realment poden fer
variar les dades concloses en aquest estudi; per exemple si el material es transporta d’un país a un altre ja
canviarà la despesa energètica que no si es fa d’una ciutat a una altra ciutat propera; si després de la vida
útil d’aquest edifici el material es pot reutilitzar o reciclar, ja farà variar també la despesa segons els
processos que passi a continuació.
I ara, més com a reflexió, un altre paràmetre que actualment no es té massa en compte és la toxicitat els
materials que s’utilitzen. Un plàstic sempre serà més tòxic que un material de fusta ( fent menció a la
comparativa de les cobertes ), llavors, com tot material té una certa volatilitat, no es saludable que
partícules de plàstics passin a l’ambient.
Igual que esmento el plàstic i la fusta, hi ha una gran quantitat de materials utilitzats a la construcció dels
quals no es valora o no es posa a una mateixa escala que la despesa econòmica o energètica.
L’avaluació d’aquest paràmetre ja es un terme més mèdic i difícil de quantificar, però no per això menys
important.
Acabo doncs veient tot el que m’ha aportat aquesta formació al mateix cop que em fa veure tot el que
queda per fer.
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8·Agraïments
En primer lloc vull agrair a Montserrat Bosch el fet d’acceptar la meva proposta i de fer de tutora
d’aquesta, ja que en la formació en la que vull créixer, l’arquitectura sostenible en general, és un dels
millors referents de l’EPSEB.
Després, a l’empresa QUIMANNA S.L. per haver-me donat l’oportunitat de formar-me, aprendre i poder fer
aquestes memòries. I més que a l’entitat en si, vull agrair-ho a les persones que la composen; a tota la
plantilla i especialment al Quim i al Javi per ser amb els que treballo, ric i discuteixo més directament al
mateix cop que m’ensenyen.
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