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1. RESUM 

 

 

QUÈ M’HA MOTIVAT A FER AQUEST PROJECTE? 

Actualment, sembla que la construcció de naus industrials s’ha convertit en fer simplement un 

edifici amb peces de “mecano”. Es defineixen les dimensions de la nau segons l’ús que s’hi 

durà a terme però s’utilitzen les mateixes solucions constructives nau rere nau.  

Crec que s’ha de repensar en el procés de fabricació dels materials, el procés de construcció i 

la vida útil de l’edifici. Em pregunto, és possible millorar les prestacions d’aquests tipus 

d’edificis? 

 

QUINES SÓN LES MEVES INTENCIONS? 

Conèixer i controlar diferents sistemes constructius per tal de poder ser capaç de dissenyar 

edificis que tinguin un equilibri en quant a durabilitat, resistència , sostenibilitat i economia 

utilitzant materials / sistemes constructius existents al mercat actual i de fàcil accés. 
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2. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE 

En base a una nau autoportant a Barbera del Vallès per a l´empresa NOVARTIS S.A que en 

l'actualitat esta en procés  d'execució farem èmfasi a la sostenibilitat en els aspectes següents: 

- materials de construcció ecològics per minimitzar l’impacte ambiental a la producció 

dels materials.  

- Construcció de qualitat / adient per minimitzar el consum d’energies per la 

climatització / aconseguir estat de confort. 

 
En concret,  com a conclusió s’analitza, es valora i proposa solucions de millora de l’edifici 

d’estudi que donin un valor afegit a l’edifici a part de sustentació i tancament.  

A mes per incidir  en com aconseguir una nau amb materials mes sostenibles i mes ecològics 

prendrem 3 exemples de naus que en l'actualitat son referents a Espanya. 

 

NOVARTIS SA, EMPRESA FARMACÈUTICA 

Novartis es va crear l’any 1997 amb la fusió de l'empresa barcelonina Ciba-Geigy i la suïssa 

Sandoz. El nom Novartis significa "noves habilitats" i reflecteix el seu compromís d'oferir nous 

productes sanitaris als pacients i als metges de tot el món. Aquell any van realitzar una inversió 

en R + D de 3'5 milions de Francs Suïssos (2.85 milions d´euros). 

L'any 2000 Novartis ja era una companyia líder en investigació i desenvolupament de 

productes i serveis destinats a protegir i millorar la cura de la salut i el benestar de les 

persones. La seva principal activitat és la farmàcia, nutrició, consumer health, genèrics, cures 

de la visió i sanitat animal. 

Novartis es dedica a la indústria farmacèutica i la biotecnologia. La seu central de Novartis es 

troba a Basilea, Suïssa. Es poden trobar seus de l’empresa a 140 països diferents repartits pel 5 

continents.  

Des de la creació de Novartis, l’empresa ha estat en superàvit continu, l’any 2005 van tenir uns 

beneficis de 6.100 milions de dòlars (4.663,76 milions d´euros). Es considera una de les cinc 

empreses farmacèutiques més grans del mon. La seva facturació anual es troba al voltant dels 

20.000 milions d’euros. Es per això que donada l´alta demanda en que es troba el grup 

NOVARTIS ha fet una gran inversió en les instal·lacions de Barberà del Vallès i s ha construït 

una nau autoportant per emmagatzemar productes sanitaris que ha costat prop del 1.5 milions 

d´euros. 
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L´empresa contractista encarregada de fer les obres ha sigut la constructora DUIN,S.A  de 

Granollers. 

 

2.1. Descripció nau de projecte.  

Situació 

L’actuació s'està realitzant en el complex fabril situat a la Ronda de Santa Maria, al terme 

municipal de Barberà del Vallès, província de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorn físic  

La parcel·la és sensiblement plana, encara que s'adapta mitjançant rampes i pendents als vials 

circumdants, els quals segueixen la configuració sinuosa del terreny. 
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Així, la Ronda de Santa Maria és de pendent ascendent, mentre que la via de circulació baixa 

inicialment per ascendir a continuació. 

La parcel·la està completament urbanitzada i queda delimitada de la següent manera: 

Límit nord: parcel·les urbanitzades i edificades pertanyents al polígon. ( sense nom) 

Límit sud: vial existent  “ 

Límit est: vial existent “ 

Límit oest: vial existent “ 

S'actua sobre una parcel·la completament urbanitzada amb el que no hi ha serveis afectats.La 

parcel·la té una superfície de 43.639’89m², l’ocupació màxima segons el Pla General Municipal 

de Ordenació de Barberà del Vallès (Veure anexe) és del 50%, edificabilitat de 1m²/ m² i 

l’alçada màxima d’edificació és de 16 metres. (clau 7). 

 

Ús / Programa 

Construcció d'un nou magatzem automàtic autoportant en indústria farmacèutica existent dins 

el terme municipal de Barberà del Vallès, promogut per l'empresa NOVARTIS FARMACÈUTICA, 

SA. Per satisfer les creixents necessitats d’espai d’emmagatzematge.  

Les actuacions compreses en aquest projecte contemplen la construcció d'una nou magatzem 

(en endavant "sitja") automatitzat robotitzat de productes acabats envasats i paletitzats. 

 

Aquesta actuació no afecta la capacitat de producció de les instal·lacions existents. Les 

actuacions anteriors només afectaven a la producció d'envasat, sense influir en les capacitats 

de fabricació. 

 

Descripció general de l’edifici 

Sitja: es planteja la construcció d'un volum prismàtic anàleg al ja existent que contindrà el nou 

magatzem. El seu tancament serà a base de panells sandvitx de façana i la seva estructura es 

resoldrà mitjançant el ús d'un sistema de prestatgeries autoportants que resoldran les 

necessitats funcionals i estructurals del magatzem. 

 

Com s'ha indicat en els punts anteriors, l'objecte d'aquesta ampliació és exclusivament 

augmentar la superfície d'edifici afecte a l'expedició dels productes acabats, així com crear una 

segona sitja (magatzem automàtic en alçada) per a la recollida dels mateixos. 

No hi ha per tant augment de la capacitat de producció o influència en els processos 

productius. 
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Superfícies 

A continuació es detallen per plantes les superfícies útils i construïdes de la nau. 

 

Superfícies útils 

PLANTA BAIXA SUPERFÍCIES VOLUMS

MAGATZEMS
Supe rfíci e  úti l  (m2) Vol um úti l  (m3)

Sitja climatizada 1,473,70 28,253,28

Sitja refrigerada 300,58 5.801,19

Subtotal: 1.774,28 34.054,47
 

 

PLANTA PRIMERA SUPERFÍCIES VOLUMS

SALES DE MÀQUINES
Supe rfíci e  úti l  (m2) Vol um úti l  (m3)

Sitja refrigerada 130 481,00

Subtotal: 130 481
 

 

Superfícies construïdes 

PLANTA BAIXA SUPERFICIES VOLUMS

MAGATZEMS
Supe rfíci e  (m2) Vol um (m3)

Sitja climatizada 1.486,97 28.687,83

Sitja refrigerada 327,2 5,801,19

Subtotal: 1.814,17 34.489,02
 

 

MAGATZEMS
Supe rfíci e  (m2) Vol um (m3)

Sitja climatizada 1.486,97 28.687,83

Sitja refrigerada 327,2 5,801,19

Subtotal: 1.814,17 34.489,02
 

 

RESUM SUPERFÍCIE ÚTIL SUP.CONSTRUIDA NETA

PLANTA BAIXA 1.774,80m² 1.814,17m²

PLANTA PRIMERA 130m² 132,14m²

TOTAL 1.904,80m² 1,946,31m²
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Plànols (projecte bàsic) 

A mode simplificat a continuació es detallen estat actuals i reformes construïdes de la nau. 

 

Estat actual. Planta baixa. Distribució. (+2.98m) 

 
 

Estat reformat. Planta baixa. (+2.98m) 
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Estat actual. Planta cobertes. (+16.70m) 

 

Estat reformat. Planta cobertes. (+16.70m)



Estat reformat alçats i secciones sitja. 

 

 

 

 

 

 

 



Imatges 

Edifici existent: 

 

 

 

Nou magatzem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Per qüestions de confidencialitat de documents amb NOVARTIS S.A no es podran mostrar 

imatges dels interiors de la nau.
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2.2. Definició i anàlisi de les característiques particulars dels diferents models 

constructius actuals: estructura i tancaments de la nau NOVARTIS.SA 

S’ha optat per definir les característiques que es detallen a continuació perquè es considera 

que són les més representatives per entendre correctament com funcionen els diferents 

models constructius de l’estructura i els tancaments. També són les de més rellevància a l’hora 

de triar una solució constructiva per a dur a terme  la construcció d’un edifici.  

Les característiques comuns són les següents: mides (alçada, llum i secció), pes, resistència al 

foc, despesa energètica derivada de la fabricació i el cost econòmic. 

 

També s’ha definit l’aïllament acústic i la transmitància tèrmica de la façana i coberta, i la 

càrrega admissible dels elements estructurals.  

 

 

 

A. Sistema estructural    A.1. Estructura d’acer 

    A.2. Estructura de formigó 

         

B. Sistema tancaments  B.1. Façanes 

    B.2. Cobertes 
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A. SISTEMA ESTRUCTURAL  

   

A trets generals, l’estructura de l’edifici està formada per cimentació de llosa armada, s’ha triat 

aquesta solució donat que tindrem carregues puntuals repartides en tota la superfície. Segons 

un estudi geotècnic i el dimensionat de l’estructura s’opta com a mesura mes econòmica i mes 

lògica. Segons càlculs en el dimensionat de la llosa es selecciona us de llosa armada amb un 

cantell de 60 cm. L’estructura portant està conformada per un sistema de prestatges 

autoportants amb funció estructural i l’estructura horitzontal la formen  encavallades 

metàl·liques. 

Descripció

FONAMENTACIÓ Llosa armada

ESTRUCTURA PORTANT Sistema de prestatgeries autoportants amb 

funció estructural. 
L'estructura s'uneix al terra amb unes platines  ancorades al 

paviment  a una alçada de 10 cm per poder-les anivellar i després 

es reomple amb FORMIGO ESPECIAL tipus CEM GROUT. 

ESTRUCTURA HORITZONTAL Encavallades metàl·liques

FAÇANES Panell sandvitx metàl·lic

COBERTA Panell sandvitx metàl·lic

PAVIMENTS INTERIORS SOBRE 

RASANT

Llosa formigó armat amb tractament 

superficial de quars corindó fratasat llis.

MURS SOTA RASANT Mur formigó armat

TERRES EXTERIORS SOTA RASANT Llosa formigó armat amb tractament 

superficial de quars corindó. 
 

Secció d´una nau autoportant 

.
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A.1. Estructura d’acer 

Estructura metàl·lica autoportant formada per perfils metàl·lics plegats i ranurats lacats en 

calent amb unions cargolades formant bloc de prestatgeries per a emmagatzematge de palets, 

alhora que suporten els tancaments i coberta de l'edifici.  

 

 

- Estructures porticades d'una planta usuals en 

construccions industrials amb suports 

verticals i llindes de llum mitjana o gran, formats 

per bigues d'ànima plena o encavallades 

triangulars que suporten una coberta lleugera 

horitzontal o inclinada, amb elements de 

trava enfront d'accions horitzontals i vinclament. 

 

 

 

 

Elements verticals: 

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars 

formats per peça simple, en perfils laminats en calent 

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i 

amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a 

l'obra amb soldadura i cargols.  
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TIPUS

ALÇARIA 

(m)

SECCIÓ 

(cm²)

PES 

kg/m

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

/m

COST 

€/m

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

total 

COST (€)

total

PILARS 

METÀL·LICS 

HEB160

5,85 16x16 51,20

3879,3MJ

1077,58kwh

386,75kgCO2

85,00 47.923,20

3.631.024,8MJ

1.008.614,88kwh

361.998kgCO2

79.560,00

ESTRUCTURA HORITZONTAL

 

Elements  horitzontal:  

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues 

formades per peça simple, en perfils laminats en 

calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat 

a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, i 2 

d'acabat i col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.  

 

TIPUS LLUM

SECCIÓ

(cm²)

PES 

kg/m

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ

/kg

COST

 €/m

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

total 

COST (€)

total

BIGA D'ACER

IPE200

4,00 10x20 22,36

1213,56MJ

337,11kwh

119,54kgCO2

34,88 13.284,08

720.976MJ

200.277kwh

71.018,71KgCO

2

20.722,21

ESTRUCTURA HORITZONTAL

 

 

L’ús d’estructura d’acer per conformar elements verticals i horitzontals presenta les següents 

avantatges i desavantatges: 

Avantatges 

- Alta resistència de l'acer per unitat de pes, permet estructures relativament lleugeres i 

en conseqüència espais més diàfans amb menor nombre de suports. 

- Rapidesa de muntatge. 
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- Possibilitat de prefabricació en taller aconseguint major exactitud i gran capacitat de 

laminar amb diverses grandàries i formes.  

- Reutilització de l'acer després de desmuntar l'estructura.  

- El material és dúctil i avisa amb grans deformacions abans de produir una fallada. 

Desavantatges 

A. Corrosió deficient i problemàtica en cas d'incendis si no es tracta correctament.  

B. Major cost de l'estructura i el seu posterior manteniment: pintures contra la corrosió, 

panells de protecció davant del foc, etc. Al tractar-se d’un magatzem de producuctes 

farmacèutics de més de 400m³ de volum és considera que és una zona de risc especial 

alt, és per això que els elements estructurals han de presentar una resistència al foc 

R180.  

C. Vinclament ja que s'utilitzen elements esvelts sotmesos a compressió (suports 

metàl·lics). Tanmateix, les estructures es calculen evitant aquests fenòmens.  

 

A.2. Estructura de formigó  

Formigó armat HA-30 N/mm2., Consistència plàstica, Tmax. 20 

mm., per ambient IIb, elaborat en central, en fust de mur, 

abocament mitjançant grua i manega, vibrat i curat. 

Segons normes NTE-CSL, EME i EHE.  

 

D. Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia 

d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb 

bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb 

una quantia de 60 kg/m3 
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TIPUS
ALÇARIA 

(m)

GRUIX

(cm)

PES 

(kg/m3)

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

/m3

COST 

€/m3

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ total

COST (€)

total

MUR FORMIGÓ 

ARMAT

3m max 30,00
2702,30

6918,59 MJ

1921,83 kwh

729,43 kgCO2

355,24 534.677,08

1.368.912,2 MJ

380.253,28 kwh

144.303,13kgCO2

70.287,79

ESTRUCTURA HORITZONTAL

 

L’ús d’estructura de formigó presenta les següents avantatges i desavantatges: 

Avantatges 

- Facilitat constructiva degut a l’eliminació d’elements alleugerants. Això comporta 

major facilitat a l'hora del formigonat i posterior vibrat, reducció de riscos laborals i 

reducció de temps d'execució.  

-  Altes prestacions estructurals. 

- Molt bon comportament davant incendis. 

- Gran rigidesa en el pla i ductilitat en ambdues direccions al mur: comportament 

adequat de l'estructura sota accions horitzontals. 

- Permet la possibilitat d'industrialitzar en gran mesura els processos de construcció, 

reduint els terminis i les desviacions de pressupost. 

- Permet varies terminacions superficials, relleus i colors.  

Desavantatges 

- Les diferencies a la retracció i els canvis de temperatura poden provocar sol·licitacions 

forçades i causar esquerdes. 

- L’aïllament tèrmic és força baix a diferència de peces de formigó armat prefabricat. 

- Les construccions de formigó armat tenen un elevat pes en relació a la sobrecàrrega 

d’ús.   

Com ja s’ha dit anteriorment i donat que s’ha triat aquesta solució constructiva en resposta a 

les exigències per l’ús que s’hi du a terme, es considera que aquesta solució és la que, amb 

diferència, millor s’adapta a la situació.  
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B. SISTEMA TANCAMENTS 

B.1. Façanes  

Façana de panell xapa + PIR (Panell poliisocianurat ) 

Execució de façana vertical mitjançant panells prefabricats de xapa d'acer galvanitzada (gruix 

0,6 mm) grecada i prelacada en vermell teula a cara vista i emprimada a cara oculta amb ànima 

de 80 mm de poliisocianurat Bs2d0. Unió encadellada amb perfil exterior de xapa plegada de 

tancament i reforç. Fins i tot peça plàstica de 

rematada en vora inferior anti-ocells. Part 

proporcional de grues i mitjans d'elevació i 

mitjans auxiliars. 

 

Taula de característiques: (m2) 

 

TIPUS GRUIX
ALÇADA 

TANCAMEN

T (m)

PES kg/m2
AILLAMENT 

ACÚSTIC

PROTECCIÓ 

CONTRAINC

ENDIS

AILLAMENT 

TÈRMIC

W/mk

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ

COST €/ M2
PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ total

COST (€)

total

14,50

12,70

36.144,14

1.711.975MJ

475.557,1kwh

169.234kgCO2

48.112,00

FAÇANA

38dBA BS2d0 0,02 16,00

569,33 MJ

158,15 kwh

56,28 kg CO2
PANELL SANDVITX 70mm 12,02

 

 

* Decibels A (dBA): El decibel A és el decibel ponderat per aproximar-lo o adaptar-lo a la 

realitat de l’oïda humana.   

* Despesa energètica: És el cost energètic que porta associada la fabricació d’1m² de façana, 

això es mesura en MJ o kwh. També s’especifica la quantitat de CO2 que s’emet per durant la 

fabricació.  
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B.2. Cobertes 

Coberta panell xapa + PIR 60 mm:  

Coberta formada per panells tipus sandvitx de xapa d'acer i nucli d'escuma rígida. Muntat 

sobre corretges d'acer. 

Execució de coberta a una aigua consistent 

en panell de coberta de xapa d'acer 

galvanitzat (gruix 0,6mm) grecada, 

l'exterior prelacada en color vermell teula, 

amb ànima d'escuma de poliisocianurat 

Bs2d0 de 60 mm de gruix, sobre corretges 

de perfils d'acer conformats tipus ZF-180 a 

intereix 1,60 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els panells sandvitx de xapa es situen sobre corretges metàl·liques rectangulars de 50x130mm i 

3 metres de longitud situades entre les encavallades metàl·liques estructurals.  
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Taula de característiques: 

TIPUS GRUIX

LLUMS 

(m) PES kg/m2

SOBRECÀRR

EGA 

ADMISSIBLE

AILLAMENT 

ACÚSTIC

PROTECCIÓ 

CONTRAINCENDIS

TRANSMITÀ

NCIA 

TÈRMICA 

(U)

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ

COST

 / M2

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ total

COST (€)

total

PANELL SANDVITX 60mm 1,60 11,70
280 

Kg/m2
31dB BS2d0 0,36 W/m2k

597,71 MJ

166,03 kwh

56,44kgCO2

32,00 19.990,15

1.021.223MJ                                                                                                                                                                                                                                                              

283.672,2kwh                                                                                                                                                                                                                                                    

96.431,13kgCO2

54.673,92

COBERTA

 

* Decibels A (dBA): El decibel A és el decibel ponderat per aproximar-lo o adaptar-lo a la 

realitat de l’oïda humana. 

* Despesa energètica: És el cost energètic que porta associada la fabricació d’1m² de façana, 

això es mesura en MJ o kwh. També s’especifica la quantitat de CO2 que s’emet per durant la 

fabricació. 

L’ús de tancaments (façana i coberta) amb panell sandvitx presenta les següents avantatges i 

desavantatges : 

Avantatges 

E. La prefabricació del panell sandvitx, la seva lleugeresa, rigidesa i modularitat permeten 

una instal·lació ràpida, senzilla i econòmica. D'altra banda, la prefabricació també facilita 

el control de la qualitat i l'homogeneïtat del producte. 

F. A nivell sísmic, la lleugeresa del panell amb cares metàl·liques permet un millor 

comportament que altres solucions molt més rígides. 

G. La lleugeresa d'aquests sistemes incideix directament en dimensionats menors en 

l'estructura destinada a suportar les superfícies realitzades amb aquest material. La 

capacitat mecànica millorada dels panells, tant en rigidesa com a resistència, permet un 

espaiament més gran entre les peces de suport, el que es tradueix en una menor 

quantitat d'estructura i, conseqüentment, en uns menors costos de construcció. 

H. En general, la majoria dels sistemes sandvitx metàl·lics no tenen grans dificultats a 

superar les exigències mínimes en matèria de resistència al foc. 

 

Desavantatges 

I. Molt soroll en el cas d'impacte, per exemple quan plou. 

J. Les unions a les cantonades presenten un petit inconvenient, requereixen peces 

especials mentre que en altres materials això no passa. 
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3. CONCLUSIONS MODEL ACTUAL 

 

Un cop vistes les característiques empíriques de cada solució constructiva de cada nau, 

avantatges i desavantatges es pot dir que les solucions constructives triades funcionen 

correctament pel tipus d’edificació que es vol fer però sorgeix una un dubte, és possible 

millorar les propietats d’aquesta construcció? 

Els elements que formen part de l'estructura de les construccions són els menys evolucionats 

en el sentit de l'eficiència ambiental. En canvi altres elements de façana i acabats estan més al 

punt de mira dels estudis en aquest sentit. 

Sí que és veritat que els elements que formen part de l'envoltant dels edificis tenen una relació 

directa amb l'exterior i, per tant, amb el consum energètic de l'edifici. Influeixen en el seu 

confort acústic, lumínic i climàtic. En canvi els elements que formen part de l'estructura 

únicament repercuteixen en la sostenibilitat de la construcció, bàsicament, per la sostenibilitat 

en ells mateixos. En els materials que els componen i en la forma d'acoblar entre ells. 
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4. ALTERNATIVES AL MODEL ACTUAL 

 

Es proposen diverses solucions constructives diferents a les utilitzades a la nau NOVARTIS SA 

per tal de poder comparar més àmpliament les avantatges i desavantatges de cada solució.  

 

 

   - Elements horitzontals  - Biga de formigó armat de cantell 

-  Biga de fusta d’avet 

A. Sistema estructural    

    - Elements verticals - Pilar formigó armat 

       - Pilar fusta laminada 

       - Pilar formigó prefabricat 

 

 

   - Façana - Placa de composite translúcid 

     - Prefabricat formigó 

B. Tancaments    - Bloc morter de ciment 

 

 - Coberta - Plana no transitable sobre forjat mixt 

   - Placa translúcida de policarbonat cel·lular 

   - Panell sandvitx amb acabat de cèl·lules  

      fotovoltaiques 
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4.1. Anàlisi de les característiques particulars dels diferents models constructius 

alternatius: estructura i tancaments. 

 

A. SISTEMA ESTRUCTURAL 

A.1 Elements horitzontals: 

 

- Estructura d’acer 

S’han triat dos solucions constructives noves per donar resposta a les necessitats d’una nau 

industrial, aquestes són la biga de formigó armat in situ i biga de fusta.  

 

- Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat 

per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó 

HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S 

d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 

kg/m3. 

 

 

- Biga de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 

10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, 

treballada al taller i amb tractament insecticida-

fungicida amb un nivell de penetració NP2 (UNE-EN 

351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o 

acer.  

 

 

TIPUS LLUM

SECCIÓ

(cm²)

PES 

kg/m

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ

/m

COST 

€/m

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

total 

COST (€)

total

BIGA DE 

FORMIGÓ 

ARMAT 

INSITU

4.00 20x30 163,94

876,34MJ

242,54kwh

88,72kgCO2

26,12 97.396,75

5.206,63MJ

144.093,01kwh

52.708,55kgCO

2

15.517,89

BIGA DE 

FUSTA

4.00 28x48 40,32

84,66MJ

23,52kwh

2,42kgCO2

37,75 23.954,11

50.296,51MJ

13.973,23kwh

1.437,72kgCO2

14.231.137,94

ESTRUCTURA HORITZONTAL
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Conclusions derivades de la taula: 

PES  

Hi ha una gran diferència de pes entre les dues solucions, això no repercuteix a l’hora de 

moure  el material perquè les bigues de formigó es construeix a l’obra, en canvi les bigues de 

fusta conformades de fàbrica. S’ha de tenir en conte que l’estructura triada dona més o menys 

pes total a l’edifici amb  un conseqüent dimensionat de la resta de l’estructura.  

 >Biga de fusta d’avet 

DESPESA ENERGÈTICA DERIVADA DE LA FABRICACIÓ 

En aquest apartat es pretén comparar al consum energètic corresponent a 1m lineal de cada 

tipus d’element estructural horitzontal. Així doncs, es constata que el formigó armat te una 

despesa energètica derivada de la fabricació de 7273,65MJ (2020,45ksh) entre 5 i 6 vegades 

major que la biga de fusta que és de 1260MJ (350kwh). 

L’emissió de kg de CO2 associada a cada sistema estructural és proporcional a la despesa 

energètica:  1m³ de formigó armat destinat a formigonar una biga in situ emet 425’19kg CO2, 

el mateix volum de fusta d’avet produeix 36’04kg. 

>Biga de fusta d’avet 

COST 

La biga de formigó armat te el preu més econòmic, és un 20% menor que la biga de fusta. La 

diferència és molt gran si es te en conte el total de m³ de tot l’edifici.  

>Biga de formigó armat in situ 
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A. 2 Elements verticals: 

 

S’han triat tres solucions constructives noves per donar resposta a les necessitats d’una nau 

industrial, aquestes són el pilar de formigó armat, pilar de fusta laminada i pilars de formigó 

prefabricat.  

 

- Pilar de formigó armat, amb encofrat per a 

revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-

25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S 

d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 

kg/m3. 

 

- Pilar de fusta laminada GL24h, amb gruix de 

laminat 33/45 mm, de secció constant, de 14x14 a 

20x20 cm de secció, i llargària fins a 5 m, treballada al 

taller i amb tractament de sals de coure en autoclau 

amb un nivell de penetració NP 3, muntat sobre suport.  

 
- Pilar prefabricat de formigó armat de secció 

rectangular massissa de 50x40 cm, de 12 m d'alçària 

lliure màxima, per anar vist, amb armadura de 

capacitat mecànica de 1100 a 1400 kN/m, amb una 

mènsula a una cara, per a encastar a la base, col·locat 

amb grua. 

 

TIPUS

ALÇARIA 

(m)

SECCIÓ 

(cmxcm)

PES 

kg/m

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

/m

COST 

€/m

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

total 

COST (€)

total

PILARS 

FORMIGÓ 

ARMAT

5,85 30x30 243,44

646,62MJ

179,62kwh

64,46kgCO2

44,65 227.859,84

605.236,32MJ

168.124,32kwh

60.334,56kgCO2

41.792,40

PILARS FUSTA 

LAMINADA
5,85 40X30 73,04

196,64MJ

54,62kwh

11,02kgCO2

144,81 68.365,44

184.055,04MJ

51.124,32kwh

10.314,72kgCO2

135.542,16

PILARS 

FORMIGÓ 

PREFABRICAT

5,85 35x35 310,00

442,06MJ

1673,54kwh

153,58kgCO2

67,54 290.160,00

413.768,16MJ

1.566.433,44kwh

143.750,88kgCO2

63.217,44

ESTRUCTURA HORITZONTAL
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Conclusions derivades de la taula: 

PES  

El pilar de fusta laminada és el més lleuger de tots, te un pes de 73,04 kg/ml. El pilar de 5,85m 

de longitud conformat a fàbrica tindrà un pes total de 427,28kg. El pilar prefabricat de formigó 

armat té un pes total de 1813,5 kg, més del doble que el pilar de fusta laminada. El pilar de 

formigó armat “in situ” té un pes de 243,44 kg/ml.  

Així doncs, el pilar de fusta laminada és el més lleuger dels prefabricats, la lleugeresa d’aquest 

material facilitarà la manipulació del mateix i contribuirà a la rapidesa de la construcció.  

 > Pilar fusta laminada  

DESPESA ENERGÈTICA DERIVADA DE LA FABRICACIÓ 

En aquest apartat es pretén comparar al consum energètic corresponent a 1m lineal de cada 

tipus d’element estructural. Així doncs, es constata que els elements construïts amb formigó 

són els que comporten una major despesa energètica de fabricació: pilar formigó armat 

646,64MJ (179,62kwh) i pilar prefabricat de formigó 442,06MJ (1673,54kwh).  

L’emissió de kg de CO2 associada a cada sistema estructural és proporcional a la despesa 

energètica:  1 metre lineal de pilar de fusta laminada emet 11,02kg CO2, 1 metre lineal de pilar 

de formó armat in  situ produeix 64,46 kgCO2 i per últim el pilar prefabricat de formigó armat 

és el més contaminant, amb una producció de 153,58kg CO2.  

 > Pilar fusta laminada 

 COST 

Igual que als apartats anteriors, els pilars de formigó tenen unes característiques similars en 

comparació al pilar de fusta laminada. El de menor cost econòmic és el pilar de formigó “in 

situ”, seguit molt de prop del pilar prefabricat de formigó, per últim i amb molta diferència, es 

troba el pilar de fusta laminada amb un cost entre 2 i 3 vegades major als pilars de formigó.  

 > Pilar formigó armat “in situ” 
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B. SISTEMA TANCAMENTS 

B.1. Façanes  

S’han triat tres solucions constructives noves per donar resposta a les necessitats d’una nau 

industrial, aquestes són el composite translúcid, prefabricat de formigó i blocs de morter.  

S’ha triat el composite translúcid ja que aporta rapidesa a la construcció, bona qualitat per ser 

un material prefabricat i valor afegit estètic. Els elements prefabricats de formigó també 

permeten rapidesa d’execució, bona qualitat i resistència i estabilitat de l’edificació. Per últim, 

els blocs de morter aporten una solució més econòmica.  

 

- Tancaments de placa de composite translúcid 

Tancament amb panell autoportant pla de composite 

translúcid, de modulació estàndard i 500x300 mm de 

retícula, 1500 mm d'amplària i 15 kg/m2 de massa 

superficial, làmina exterior amb superfície resistent, 

aïllament interior de fibra de vidre, estructura interna amb 

bigues d'alumini doble T amb trencament de pont tèrmic, 

barrera de vapor, unió dels panells amb tapetes d'alumini, 

fixació per mordassa, junts d’estanqueïtat de butil, suports 

i fixacions, col·locat. 

 

- Prefabricat de formigó 

Tancament de plaques conformades llises de formigó 

armat de 16 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 10 m de 

llargària com a màxim, amb acabat llis, color blanc a una 

cara, col·locades.  

 

 

- Blocs de morter de ciment sense revestiment 

Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc 

foradat de morter ciment, de 500x200x150 mm, llis, 

categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb 

morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari. 
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A la taula comparativa que hi ha a continuació s’analitza el pes del tancament ja que d’aquest 

paràmetre dependrà la manipulació més o menys fàcil dels elements que conformen la façana, 

l’aïllament acústic i l’aïllament tèrmic aporten qualitat de vida a la gent que es troba a l’interior 

de l’edifici i se’n deriva la despesa per calefactar l’interior depenent de l’aïllament tèrmic, la 

protecció contraincendis s’estudia per assegurar el compliment del CTE, la despesa energètica 

derivada de la fabricació perquè l’edifici tingui el menor impacte mediambiental possible, i 

finalment el cost econòmic per poder reduir al màxim els costos o bé trobar un producte amb 

bona relació qualitat-preu.  

 

Taula comparativa: 

TIPUS GRUIX

ALÇADA 

TANCAMEN

T (m) PES kg/m2

AILLAMENT 

ACÚSTIC

PROTECCIÓ 

CONTRAINC

ENDIS

AILLAMENT 

TÈRMIC

W/mk

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ COST / M2

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ total

COST (€)

total

TANCAMENTS  PLACA DE 

COMPOSITE TRASLÚCID

kalwall

15cm 14,5 / 12,7 15,00 25'8dBA RF240 2,85

942,63 MJ

261,84 kwh

77,14 kg CO2

420,11 45.105,00

2.834.488MJ

787.352,9kwh

231.960kgCO2

1.263.270,77

PREFABRICAT DE FORMIGÓ

16cm 14,5 / 12,7 400,00 53dBA
≥180 

minutos
0,45

1024,89 MJ

284,69 kwh

102,79 kg 

CO2

71,67 1.202.800,00

3.081.844MJ

856.062,8kwh

309.089,5kgCO2

215.511,69

BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

SENSE REVESTIMENT

15cm 14,5 / 12,7 184,90 32,8 Dba REI-60 1,40

392,51 MJ

109,03 kwh

37,64 kg CO2

27,10 555.994,30

1.180.278MJ

327.853,2kwh

1.131.83,5kgCO2

81.489,70

FAÇANA

 

 

* Decibels A (dBA): El decibel A és el decibel ponderat per aproximar-lo o adaptar-lo 

a la realitat de l’oïda humana.   

* Despesa energètica: És el cost energètic que porta associada la fabricació d’1m² de 

façana, això es mesura en MJ o kwh. També s’especifica la quantitat de CO2 que 

s’emet durant la fabricació.  

*Conclusions derivades de la taula: 

PES  

El pes del panell sandvitx triat per a la Nau Novartis és de 12 kg/m² i és comparable al pes del 

tancament de composite translúcid que és de 15 kg/m². En canvi, els tancaments composats de 

blocs de morter  sense revestiment o bé de prefabricats de formigó tenen un pes molt més 

elevat, pesen 185 kg/m²  i 400 kg/m² respectivament.  

Aquesta diferencia de pes repercuteix a l’hora de la construcció de l’edifici, doncs un material 

lleuger és més manejable que un pesat. S’ha d’aclarir que tot i que el m² de tancament de 
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blocs de formigó sigui 182kg s’ha de tenir en consideració que un sol bloc de formigó pesa 

només 12kg.  

 >Panell sandvitx 

AILLAMENT ACÚSTIC 

El panell sandvitx acabat amb acer té un aïllament acústic de 38dBA, aquest és més elevat que 

el tancament de placa de composite translúcid i el de blocs de morter de ciment. En canvi un 

tancament amb prefabricat de formigó té una densitat més elevada i en conseqüència més 

aïllament acústic.  

Aquest és un aspecte que s’ha de tenir en conte depenent de l’ús que s’hi dugui a terme a 

l’interior. Així doncs, tenint en conte que l’ús és d’emmagatzematge , l’aïllament acústic de 

38dBA que proporciona el panell sandvitx és correcte.  

>Prefabricat de formigó 

PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 

En aquest cas, més que comparar s’ha de comprovar que el comportament front al foc és 

l’exigit segons la normativa. Els tancaments de placa de composite i prefabricat de formigó 

compleixen els requisits mínims, en canvi el bloc de morter de ciment te una resistència al foc 

inferior a EI180. Per suplir aquesta mancança de resistència s’hauria d’utilitzar un bloc de 

morter de 200mm com a mínim i revestiment a la cara exposada.  

AILLAMENT TÈRMIC 

Igual que a l’apartat anterior, aquí també s’ha de fer la comparació amb el CTE però no ens 

podem quedar aquí, és desitjable tenir un tancament amb una baixa transmitància tèrmica per 

reduir les pèrdues calorífiques a través de la pell i minimitzar el consum energètic derivat de la 

climatització dels espais interiors.  

Segons el CTE, les façanes han de tenir una transmitància tèrmica (U) màxima de 0’95W/mk.  

El tancament de prefabricat de formigó te una baixa transmitància tèrmica i no superen el límit 

marcat pel CTE. En canvi, el mur de blocs de ciment  i els tancaments de placa de composite 

translúcid tenen una transmitància elevada que supera la exigida per la normativa.  

 > Prefabricat de formigó  
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DESPESA ENERGÈTICA DERIVADA DE LA FABRICACIÓ 

En aquest apartat es pretén comparar al consum energètic corresponent a 1m2 de cada tipus 

de façana. Així doncs, es constata que el panell sandvitx és el segon més baix amb un consum 

de 569’33MJ (158,15kwh), el que menys energia requereix és el tancament de blocs de morter 

de ciment sense revestiment. Molt per sobre d’aquest dos estan el tancament de composite 

translúcid i el prefabricat de formigó.  

L’emissió de kg de CO2 associada a cada tancament  és proporcional a la despesa energètica:  

1m² de mur de blocs de morter emet 37’64kg CO2, la mateixa superfície de panell sandvitx 

produeix 56’28kg, el tancament de placa de composite translúcid produeix 77’14kg i finalment 

el més contaminant és el tancament de prefabricat de formigó amb 102’79kg de CO2. 

>Bloc de morter de ciment sense revestiment 

COST 

El cost econòmic del panell sandvitx és el menor de tots tres, seguit del bloc de morter i el 

prefabricat de formigó. En últim lloc es troba el tancament de placa de composite translúcid.  

 >Panell sandvitx 

D’aquest anàlisi per parts se’n deriva que el tancament amb prefabricat de formigó te un bon 

comportament enfront l’aïllament acústic i l’aïllament tèrmic el qual repercuteix en una 

disminució del consum energètic per la climatització de la nau. El panell sandvitx te baix cost 

econòmic un pes baix que permet una fàcil manipulació del material i repercuteix en la 

rapidesa d’execució i construcció. El bloc de morter de ciment és el que te una menor despesa 

energètica derivada de la fabricació.  
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B.2. Cobertes 

S’han triat tres solucions constructives noves per donar resposta a les necessitats d’una nau 

industrial, aquestes són la coberta plana no transitable, placa translúcida de policarbonat 

cel·lular i panell sandvitx amb acabat de cèl·lules fotovoltaiques. 

La coberta plana no transitable és una coberta utilitzada habitualment a la construcció i aporta 

estabilitat i inèrcia tèrmica, la placa translúcida aporta rapidesa a la construcció, bona qualitat 

per ser un material prefabricat i valor afegit estètic. Els elements prefabricats de panell 

sandvitx permeten rapidesa d’execució, bona qualitat i resistència alhora que s’incorpora la 

qualitat de sostenibilitat energètica.  

 

- Coberta plana no transitable.  

Coberta invertida no transitable amb pendents de 

formigó cel·lular, capa separadora, 

impermeabilització amb una membrana d'una 

làmina de PVC flexible, aïllament amb plaques de 

poliestirè extruït de 40 mm, capa separadora amb 

geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció 

de palet de riera. 

Formació de sostre 10 cm de gruix total, amb planxes 

col·laborants d'acer galvanitzat, per a una 

sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum 

menor de 2,8 m, amb armadura AP500 S d'acer en 

barres corrugades, armadura AP500 T en malles 

electrosoldades i  formigó per a sostres amb elements 

resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència 

plàstica. 

- Placa translúcida de policarbonat cel·lular. 

Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 

parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a 

l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares.  
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- Panell sandvitx amb acabat de cèl·lules fotovoltaiques. 

Sistema de coberta impermeable i amb aïllament 

tèrmic, transforma la llum solar a corrent elèctrica. Un 

inversor transforma l’electricitat de DC a AC. Les 

cèl·lules fotovoltaiques estan integrades en un marc 

d’acer inoxidable que recolza sobre una subestructura 

que aporten una òptima ventilació per una millor 

eficiència elèctrica. 

A la taula comparativa que hi ha a continuació s’analitza el pes de la coberta ja que d’aquest 

paràmetre dependrà la manipulació més o menys fàcil dels elements que conformen el 

tancament, la sobrecarrega admissible s’estudia per respondre a diferents sol·licituds segons la 

seva localització, l’aïllament acústic i l’aïllament tèrmic aporten qualitat de vida a la gent que 

es troba a l’interior de l’edifici i se’n deriva la despesa per calefactar l’interior depenent de 

l’aïllament tèrmic, la protecció contraincendis s’estudia per assegurar el compliment del CTE, 

la despesa energètica derivada de la fabricació perquè l’edifici tingui el menor impacte 

mediambiental possible, i finalment el cost econòmic per poder reduir al màxim els costos o bé 

trobar un producte amb bona relació qualitat-preu.  

 

Taula comparativa: 

 

TIPUS
GRUIX

(cm)

LLUMS 

(m)

PES 

(kg/m2)

SOBRECÀRR

EGA 

ADMISSIBLE

AILLAMENT 

ACÚSTIC

PROTECCIÓ 

CONTRAINCENDIS

TRANSMITÀ

NCIA 

TÈRMICA 

(U)

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ

COST

(€ / m2)

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ total

COST (€)

total

COBERTA PLANA NO 

TRANSITABLE + FORJAT MIXT
48+10cm 1,60 586,06

450

kg/m2
78dB

30minuts(sense 

protecció)

RFI-180 (amb protecció 

adicional)

0,035

W/mC

1357,15MJ                                                                                                                                                                                                                                                              

376,98kwh                                                                                                                                                                                                                                                    

166,93kgCO2

88,72 1.001.318,67

2.318.772MJ                                                                                                                                                                                                                                                              

6.440.92,9kwh                                                                                                                                                                                                                                                    

283.860,2kgCO2

1.797,28

PLACA TRANSLÚCIDA ONDULINE 

POLICARBONAT CEL·LULAR

10mm 1,60 1,70
80

Kg/m2
20dB Bs1d0

2,8 

W/m2K

329,14 MJ

91,43 kwh

37,76kgCO2

49,65 2.904,55

562.355,4MJ                                                                                                                                                                                                                                                              

156.213,6kwh                                                                                                                                                                                                                                                    

64.515,23kgCO2

84.830,00

KALYPSO INTEGRATED 

PHOTOVOLTAIC ROOF SOLUTION

80mm 1,60 29,00
280 

Kg/m2
31dB BS2d0 

0,2

9W/m2K

597,71 MJ

166,03 kwh

56,44kgCO2 

232
49.548,24

1.021.223MJ                                                                                                                                                                                                                                                              

283.672,2kwh                                                                                                                                                                                                                                                    

93.014,01kgCO2

84.656.140,93

COBERTA

 

 

1* L’aïllament acústic correspon al del panell sandvitx que es troba sota les plaques 

fotovoltaiques. 

2* La protecció contraincendis correspon a la del panell sandvitx que es troba sota les plaques 

fotovoltaiques. 
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3* El cost energètic que suposa produir una placa fotovoltaica es recupera en uns 2 anys, i es 

te en compte que tenen una vida útil d'uns 25-30 anys. A la taula s’ha indicat la despesa 

corresponent al panell sandvitx inferior.   

4* La col·locació de plaques fotovoltaiques te una inversió econòmica inicial força elevada que 

es recupera en uns 10 anys.  

*Conclusions derivades de la taula: 

PES 

La placa translúcida de policarbonat cel·lular és amb diferència la més lleuger de totes tres 

alternatives amb un pes de 1’7kg/ m². En segon lloc la coberta kalypso integrated photovoltaic 

roof solution te un pes total de 29kg/m², és la suma del panell sandvitx inferior i la placa 

fotovoltaica superior. En últim lloc, la coberta plana no transitable amb forjat mixt pesa 586,06 

kg/m². 

Igual que als tancaments de façanes, repercuteix a l’hora de la construcció de l’edifici, doncs 

un material lleuger és més manejable que un pesat. S’ha d’aclarir que tot i que el m² de 

coberta plana no transitable sigui de 586,06 kg/m², s’ha de tenir en consideració que aquest no 

és un material prefabricat i no suposa un handicap per la manipulació del mateix.  

 >Placa translúcida onduline policarbonat cel·lular 

SOBRECÀRREGA ADMISSIBLE  

La coberta plana no transitable admet 450kg/ m², a continuació la kalypso integrated 

photovoltaic roof solution admet un càrrega de 280 kg/m² i finalment la placa translúcida de 

policarbonat cel·lular admet al voltant dels 80 kg/m². 

>Coberta plana no transitable sobre forjat mixt 

AILLAMENT ACÚSTIC 

La solució constructiva que presenta un aïllament acústic més elevat és la coberta plana no 

transitable amb forjat mixt, el seu aïllament és quasi 3 vegades que el del panell sandvitx del 

kalypso integrated photovoltaic roof solution. Tot i la poca massa de la placa de policarbonat 

cel·lular, te un aïllament acústic lleugerament inferior al panell sandvitx. 

Tenint en conte que l’edifici s’utilitzarà com a sitja, no es requereix un alt nivell d’aïllament 

acústic. 

>Coberta plana no transitable sobre forjat mixt 
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PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 

Igual que a l’apartat de façanes, s’ha de comprovar que el comportament front al foc és l’exigit 

segons la normativa. Segona la taula, es demostra que la coberta amb forjat mixt no compleix 

amb els requisits mínims, s’ha d’afegir una protecció addicional a la xapa metàl·lica per tenir 

RF-180.  

 > Kalypso integrated photovoltaic roof solution 

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA 

Igual que a l’apartat anterior, aquí també s’ha de fer la comparació amb el CTE però no ens 

podem quedar aquí, és desitjable tenir un tancament amb una baixa transmitància tèrmica per 

reduir les pèrdues calorífiques a través de la pell i minimitzar el consum energètic derivat de la 

climatització dels espais interiors. Segons el CTE, les cobertes han de tenir una transmitància 

tèrmica (U) màxima de 0’53W/mk.  

La coberta plana no invertida té una transmitància tèrmica molt baixa degut a la presència de 

l’aïllament tèrmic poliestirè extruït de 40 mm que té una U de 0’036W/mK. La kalypso 

integrated photovoltaic roof solution tampoc supera el límit marcat pel CTE.  

El tancaments de placa de policarbonat cel·lular te una transmitància elevada que supera la 

exigida per la normativa.  

>Coberta plana no transitable  

DESPESA ENERGÈTICA DERIVADA DE LA FABRICACIÓ 

En aquest apartat es pretén comparar al consum energètic corresponent a 1 m²  de cada tipus 

de coberta. Així doncs, es constata que la coberta plana no transitable te la major despesa 

energètica, 1357’15MJ (376’98kwh). En segon lloc es troba la kalypso integrated photovoltaic 

roof solution amb una despesa de 597’71MJ (166’03kwh).  Per últim, la placa de policarbonat 

cel·lular te una despesa energètica derivada de la fabricació de 329’14MJ (91’43kwh).  

L’emissió de kg de CO2 associada a cada coberta  és proporcional a la despesa energètica:  1m² 

de placa de policarbonat cel·lular emet 37’64kg CO2, la mateixa superfície de kalypso 

integrated photovoltaic roof solution produeix 56’44kg i finalment la més contaminant és la 

coberta plana no transitable produeix 77’14kg de CO2.  

>Placa translúcida onduline policarbonat cel·lular 
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COST 

El cost econòmic de la placa de policarbonat cel·lular és el menor de tots tres, seguit de la 

coberta plana no transitable i la kalypso integrated photovoltaic roof solution. 

>Placa translúcida onduline policarbonat cel·lular 

 

D’aquest anàlisi se’n deriva que la coberta plana no transitable te la major sobrecàrrega 

admissible, te un bon comportament enfront l’aïllament acústic i l’aïllament tèrmic el qual 

repercuteix en una disminució del consum energètic per la climatització de la nau. La placa 

translúcida onduline de policarbonat cel·lular te baix cost econòmic un pes baix que permet 

una fàcil manipulació del material i repercuteix en la rapidesa d’execució i construcció i també 

una menor despesa energètica derivada de la fabricació. La coberta conformada pel panell 

sandvitx amb les plaques fotovoltaiques integrades te la major protecció contraincendis de 

totes 3 solucions.  
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5. MATRIU D’ANÀLIS 

 

El que es pretén en aquest apartat és fer una taula comparativa de puntuacions de cada 

solució constructiva pels elements estructural, les façanes i les cobertes.  

Un cop s’ha puntuat cada element se li aplica un coeficient que va en relació a la importància 

que se li dona a la característica que s’està puntuant ja que hi ha característiques que tenen 

més pes que d’altres.  

Finalment es suma la puntuació ja minorada obtinguda per cada element, obtenint així una 

catalogació de les diferents solucions constructives.  

Puntuació: 

A l’hora de puntuar, es dona més importància a les característiques que estan relacionades 

amb la construcció sostenible energèticament, aquestes són la despesa energètica derivada de 

la fabricació i la transmitància tèrmica en el cas dels tancaments (façana i coberta). Una 

transmitància tèrmica més alta o més baixa deriva en un consum energètic inversament 

proporcional per aconseguir confort climàtic a l’interior. Així doncs, se’ls hi aplica el coeficient 

més alt, un 1.  

> Despesa energètica derivada de la fabricació  1 

 > Transmitància tèrmica     1 

En segon lloc, el cost econòmic te un gran impacte a l’hora de fer una construcció ja que 

depenent del pressupost disponible es te més o menys llibertat per triar les solucions 

constructives.  

> Cost econòmic     0’8 

Es quantifica el pes dels components de l’edifici ja que aquest afecta de manera directa en la 

facilitat, rapidesa i estalvi econòmic de la construcció. També implica una reducció de la 

dimensió de l’estructura  

 > Pes       0’8 

Es considera la seguretat dels usuaris de l’edifici com a un valor important, és per això que la 

protecció contraincendis i la sobrecarrega admissible ocupen el quart lloc.  

 > Protecció contraincendis    0’7 
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 > Sobrecàrrega admissible    0’7 

L’aïllament acústic és una característica a considerar a tots dos tipus de tancaments tot i no ser 

de vital importància. S’ha de tenir en conte per garantir un confort acústic a l’interior segons 

l’entorn en el que es troba l’edificació. També a l’inversa s’ha de procurar no tenir una 

contaminació acústica molt alta si a l’interior s’hi du a terme una activitat sorollosa.  

 > Aïllament acústic     0’6 

A les matrius comparatives, es puntua cada característica de la solució constructiva (columna 

esquerra) i se li aplica el coeficient (columna dreta). La suma total es fa havent aplicat el 

coeficient.  

La puntuació de la matriu va acompanyada d’un codi de colors de l’1 al 3, del 4 al 7 i del 8 al 

10.  

Matriu comparativa elements estructurals: 

Es poden consultar les matrius a mida més gran a l’annex 2.  

COEFICIENT DE PONDERACIÓ

BIGA D'ACER IPE200 10 8 4 4 7 5,6 17,6

BIGA DE FORMIGÓ ARMAT INSITU 4 3,2 6 6 10 8 17,2

BIGA DE FUSTA 7 5,6 10 10 8 6,4 22

PILARS METÀL·LICS HEB 160 10 8 3 3 7 5,6 11

PILARS FORMIGÓ ARMAT 6 4,8 6 6 10 8 18,8

PILARS FUSTA LAMINADA 8 6,4 10 10 5 4 20,4

PILARS FORMIGÓ PREFABRICAT 4 3,2 8 8 8 6,4 17,6E
ST

R
U

C
TU

R
A

 

V
ER

TI
C

A
L

TOTAL PES 

DESPESA ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ COST 

0,8 1 0,8

ES
T

R
U

C
TU

R
A

 

H
O

R
IT

ZO
N

T
A

L

 

Matriu comparativa façana: 

COEFICIENT DE PONDERACIÓ

PANELL SANDVITX 10 8 8 4,8 10 7 10 10 9 9 10 8 46,8

TANCAMENTS  PLACA DE 

COMPOSITE TRASLÚCID
9 7,2 5 3 10 7 2 2 5 5 3 2,4 26,6

PREFABRICAT DE FORMIGÓ 2 1,6 10 6 7 4,9 9 9 4 4 7 5,6 31,1

BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

SENSE REVESTIMENT
3 2,4 7 4,2 5 3,5 4 4 10 10 9 7,2 31,3

 PES
AILLAMENT 

ACÚSTIC

0,8 0,6 0,7 1 1 0,8

TOTAL 

PROTECCIÓ 

CONTRAINCENDIS

TRANSMITÀNCIA 

TÈRMICA 

DESPESA ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ
COST
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Matriu comparativa coberta: 

COEFICIENT DE PONDERACIÓ

PANELL SANDVITX 9 7,2 8 5,6 7 4,2 10 7 8 8 8 8 10 8 48

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE 

+ FORJAT MIXTE 
3 2,4 10 7 10 6 7 4,9 10 10 4 4 7 5,6 39,9

PLACA TRANSLÚCIDA ONDULINE 

POLICARBONAT CEL·LULAR
10 8 4 2,8 4 2,4 5 3,5 2 2 10 10 8 6,4 35,1

KALYPSO INTEGRATED 

PHOTOVOLTAIC ROOF SOLUTION
7 5,6 8 5,6 7 4,2 10 7 8 8 8 8 6 4,8 43,2

TOTAL 

 TRANSMITÀNCIA 

TÈRMICA 

DESPESA ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ
COST

0,8 0,7 0,6 0,7 1 1 0,8

PES
SOBRECÀRREGA 

ADMISSIBLE
AILLAMENT ACÚSTIC

PROTECCIÓ 

CONTRAINCENDIS
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6. CONCLUSIONS 

 

En base als continguts dels apartats precedents es fa referència a sistemes estructurals 

i a tancaments s´analitzen diferents paràmetres i s’arriba a la conclusió que :  

 

A l’apartat d’estructura els elements de fusta tenen la puntuació més alta en ambdós 

casos, això és degut sobretot al poc consum energètic per la seva creació i 

manipulació. És un material que no necessita altes temperatures per la fabricació, i les 

modificacions aplicades a la matèria prima son poques en comparació a l’acer i el 

formigó.  

 

La façana de panell sandvitx triada originalment per la nau de Novartis és amb 

diferència la façana amb millor puntuació. Les seves avantatges són el baix consum 

d’energia derivat de la seva producció, baixa transmitància tèrmica que suposa una 

reducció de consum d’energia per la climatització interior,  lleugeresa del material que 

es tradueix en facilitat de col·locació dels panells amb la conseqüència de reduir el 

temps de construcció,  i reduït cost econòmic.  

 

En el cas de la coberta es repeteix el panell sandvitx com a més puntuat però seguit de 

prop de la kalypso integrated photovoltaic roof solution. Personalment, en aquest cas 

triaria aquesta última solució ja que la diferencia a la puntuació ve donada pel cost 

econòmic elevat de les plaques fotovoltaiques.  Crec que és aconsellable fer una 

inversió econòmica inicial lleugerament superior per tal de reduir l’impacte 

mediambiental durant la vida útil de l’edifici. En 2 anys es recupera la inversió 

energètica realitzada per la fabricació de les plaques fotovoltaiques i en 10 anys 

aproximadament es recupera la inversió econòmica,  a partir d’aquest moment es 

comencen a tenir beneficis.  

 

Així doncs es conclou que la nau “ideal” és aquella amb estructura de fusta i façanes i 

cobertes de panell sandvitx complementat amb plaques fotovoltaiques.  
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8. ANNEX 

1. Aplicació normativa C.T.E. 

A l’hora de definir les solucions constructives d’un edifici s’ha de tenir en conte el compliment 

del Codi Tècnic de l’edificació. És per això que s’adjunten les taules corresponents a la 

l’aïllament acústic, la protecció contraincendis i l’aïllament tèrmic exigits pel CTE. 
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Aïllament acústic: 
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Protecció contraincendis: 
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Aïllament tèrmic: 

 

  



  ESTUDI ANALÍTIC D’UNA NAU AUTOPORTANT 

50 
 

2. Matrius comparatives  

COEFICIENT DE PONDERACIÓ

BIGA D'ACER IPE200 10 8 4 4 7 5,6 17,6

BIGA DE FORMIGÓ ARMAT INSITU 4 3,2 6 6 10 8 17,2

BIGA DE FUSTA 7 5,6 10 10 8 6,4 22

PILARS METÀL·LICS HEB 160 10 8 3 3 7 5,6 11

PILARS FORMIGÓ ARMAT 6 4,8 6 6 10 8 18,8

PILARS FUSTA LAMINADA 8 6,4 10 10 5 4 20,4

PILARS FORMIGÓ PREFABRICAT 4 3,2 8 8 8 6,4 17,6ES
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COEFICIENT DE PONDERACIÓ

PANELL SANDVITX 10 8 8 4,8 10 7 10 10 9 9 10 8 46,8

TANCAMENTS  PLACA DE 

COMPOSITE TRASLÚCID
9 7,2 5 3 10 7 2 2 5 5 3 2,4 26,6

PREFABRICAT DE FORMIGÓ 2 1,6 10 6 7 4,9 9 9 4 4 7 5,6 31,1

BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

SENSE REVESTIMENT
3 2,4 7 4,2 5 3,5 4 4 10 10 9 7,2 31,3

 PES
AILLAMENT 

ACÚSTIC

0,8 0,6

TOTAL 

PROTECCIÓ 

CONTRAINCENDIS

TRANSMITÀNCIA 

TÈRMICA 

DESPESA ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ
COST

FA
Ç

A
N

A

0,7 1 1 0,8

 

 

 

COEFICIENT DE PONDERACIÓ

PANELL SANDVITX 9 7,2 8 5,6 7 4,2 10 7 8 8 8 8 10 8 48

COBERTA PLANA NO TRANSITABLE + 

FORJAT MIXTE 
3 2,4 10 7 10 6 7 4,9 10 10 4 4 7 5,6 39,9

PLACA TRANSLÚCIDA ONDULINE 

POLICARBONAT CEL·LULAR
10 8 4 2,8 4 2,4 5 3,5 2 2 10 10 8 6,4 35,1

KALYPSO INTEGRATED 

PHOTOVOLTAIC ROOF SOLUTION
7 5,6 8 5,6 7 4,2 10 7 8 8 8 8 6 4,8 43,2

C
O

B
ER

T
A

TOTAL 

 TRANSMITÀNCIA 

TÈRMICA 

DESPESA ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ
COST

0,8 0,7 0,6 0,7 1 1 0,8

PES
SOBRECÀRREGA 

ADMISSIBLE
AILLAMENT ACÚSTIC

PROTECCIÓ 

CONTRAINCENDIS
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1. Examples  on industrial buildings.   

 

In this part of the document we will present an exposition with 3 examples on industrial 

buildings. The main purpose of this analysis on the three examples of the choosen industrial 

buildings is to reinforce the good practices and procedures on the construction of each one of 

them. We will also focus on the best practices of the three projects through and individual 

study case on each one.Two of the three industrial buildings, belong to the pharmatheutical 

industry and the third one is a hydroelectric station. 

 

Example 1:  Cooperativa farmacéutica abulense / 3.14 GA 

The first study case is on a pharmatheutical cooperative .  

Not only the contractors have focused on the construction part itself, they also wanted to 

focus and give a relevant part on the project on two main things, first of all , they have to 

continue the corporate identity, they will do this by using the same style that the company has 

on other plants, secondable they did a really good job on storage and automatitation Systems 

and structures. 
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Industrial Building with a rectangular base of 44,80 X 29,94 M , its function is to be used as 

warehouse facility for pharmatheutical products and also integrating its own Locker rooms , 

logistics office and manufacturing and handling tables, we will find the offices on the first floor. 

 

The main facade at the western part of the Building  has an access from the street A , this 

leaves us with a longitudinal Building and allowing this one to grow through the eastern part, 

on this part all the heavy duty logistics take place, with a 1,20 m space and leading all the 

trucks to their correspondent docks or platforms. 

 

From the volumetric study we have made , our 

conclusion is that we have found a simple and 

compact geometry , modular and we an extreme 

and evident easy type of construction (5 months 

construction) and because of that an excellente 

realation quality/price. 

                      In the whole process they have  

 made an effort on finding a functional 

 Building and efficiency on Distribution 

 matters , they also wanted to make a 

 Building that was easy to mantain both in 

 the interior and exterior of the Building. 

  Finally they wanted to save Money by 

 giving the Building a proper amount of  

              natural light.  
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We understand that even though we want to make the 

building as eco friendly as possible this is an industrial 

Building, that is why we leave different elements in its 

natural stage and prepared for any futher changes or 

neccesities. As a consequence of this the prefabricated 

concrete is the main element on the whole construction 

combined with steel and also pine wood.  

The red and blue granite its been incorporated to the 

Building as a an accesory to stairs, paper trash and many 

types of solid complements. On the land we find that the big rocks already found there are 

being used as natural barriers .  
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EXAMPLE 2 :  Central hidroeléctrica guayacán / Pedro Pérez y Asociados 

 

Central Hidroelèctrica 

Guayacán, is the first 

hydroelectrical plant in Coyanco 

S.A . This company´s main 

function is to produce a 

generation of clean energies.  

This project counts with a 

installed capability of 10,4 kW. 

 

 

The Building has a total of 1800 m2 , working area, inspection area, operative offices and the 

ones that belong to administration departments, finally we find service areas , circulation 

zones and the area for guided tours of the Building. 

We find a big roof with a eaves form and two big ventilation escapes, a big facane with a 

window wall with double laminated glasses, this not only allows the Building to receive a big 

ammount of natural light , it also allows the employees and visitors to look through the 

Windows the espectacular rocky mountain views and on the other hand it allows pedestrians 

walking through the street to see the generation plant , because of this it allows the Building to 

become a museum , not only from the interior also from the 

outside, even at an urbanistic level. 

The "Hidroelèctrica Guayacán" project main purpose is to 

become the firt example sustantable industrial architecture 

in this area or region promoting not only the generation of 

clean energies, also a new Standard in ecological edification 

and enviromental responsabilities.  
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All the climatization and comfort Systems in the interior of the Building are designed on behalf 

of the natural energies of the place and passive Systems.  

This design was supervised under the ECOTEC Standards to optimize and evaluate the eficiency 

of energetic savings through the natural climatic solutions. 

 

 

Next we find different sections and schemes where we find the caution that they had when 

projecting the hydroelectrical plant. The exterior is mettalic and it Works as a regular facade 

that allows us to control the temperature, no matter day or night. 

The obertures at the ceilings allows us to ventilate and cool the interior area, while at night we 

can close those to give the opposite effect , when it is cold outside. 

Also the big mettalic protection give us a protection , like a shade, takes the heat before the 

window wall , allowing this one to give light but so much heat inside the plant. 
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We also need to mention the silk screen Printing in the window wall , this allows us to get 

though the ceiling over the sala control at the a afternoon a 40% sun light with the opac tables 

and 20% with the glass ones.  
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 Example 3:  Centro de Distribución y logística Fasa, Chile. Guillermo Hevia.  

 

The project described at this point is a warehouse and Distribution center for the 

pharmatheutical company, Farmacia Ahumada S.A. The total construction area is 24,000 

square meters over 70,000 sqm land. 

The project incorporates the latest generation technologies and bioclimatic standards. 

They have all the access, driveways and any needs to handle and distribute the 

pharmatheutical products. 

The bioclamatic adaptation for the interiors and materials, looking to save and use in a rational 

way the technical and energetic resources.  

 

MATERIALS 

The used materials are as follow: natural concrete, mettallic cladding, pre painted panels, 

pavements polished from FA, concrete and steel structure, color glass and transparent and 

with seregraiph of blue color. 

We want to mention the use of the softwave 50 of Hunter Douglas.  

The complex is structured from the main steel Building, two office buildings and two personnel 

buildings of two storys made of concrete and steel. 

The main product are made of mettalic 

revestiments , with horizontal Windows 

as a solution to give movement to the 

facades also giving at night a line light 

effect. . The Windows have a special 

treatment and seregriphs of blue color.  

This gives an overall elegant and soberb 

look to the Building. 

 

 

BIOCLIMATE 

Through the informàtic Systems of calculus and simulation of the thermic behaviour , 

aeronàutic and lighting , we can make a final conclusion to use the appropiate systems. 
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We introduce inside this container a wave of air from the underground System with the 

appropiate temperature . So we use the underground as a cooling and heating System.. We 

introduce this air in a natural way by pressurizing it at a volume per hour (250,000m3) of 

pressurization also we will do this in a natural way through the front facade.  
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This interior conducts of air appear to the surface with an amazing alluminium structure. 

We look for a lighting natural zenith in order to give the appropiate levels of natural light to 

the interior of the Building. Through this process we will save in energy. 

Under this standards, we guaruantee the quality to stock the products. The first year we ended 

with an average temperature of 19oc to 23oc in the interior. 

        

      The architecture was developed in   

      order to be responsible and to care   

      about the worlwide climatic problems   

      and made the minor impacts on it. 
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4.  Pla General d´ordenació Urbanística de Barbera del Vallés . Zona Industrial (key 7) 

 

Art. 197 - Definition 

Includes those areas for the location of uses and industrial facilities, and generally all those 

economic activities that are not compatible with the property, either by the character uses, 

because of side effects or the type of building that entail. 

 

Art. 198 - Sub zones 

 

1. The industrial area is divided into the following sub main: 

 

- Subsector 1: (key 7.1) With the possibility of dividing common 

- Subsector 2 (7.2 key) In ordering isolated 

- Subsector Email: (key 7e) Intensity specifies a fixed unit of action or development area 

 

Two. The regulatory regime is isolated planning application in the area 7.1, when you want to 

use variants of authorized common adjustment dividing road alignments. 

Within the sub consider some variants that respond to specific situations and which are 

subject to specific requirements. 

Three. In both sub 7.1 and 7.2, the General Plan provides for the possibility of some areas with 

optional remodeling that can give input uses not covered by the scheme of these subzones. 

 

Art. 199 - Buildable 

The highest building in all sub 1 m2/m2 is calculated at the surface plot. 

The maximum volume per buildable parcel will be 8 m3/m2. 
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Art. 200 - Building Policies - sub-zone 1 (7.1 key) 

1. The plot will have a minimum buildable area of 800 m and a minimum of 20 m front, sides 

with no less than 15 m wide. 

The parcels that do not meet these minimum requirements, and are not expandable, you can 

build a building of 0.75 m2/m2. 

Below a surface of 500 m2 is considered that the plot is inedificable. 

Two. The building can be adapted to the existing mitjanera. Also can be had 

aligned in front of the plot if this is the situation of the building with adjoining 

common. 

Three. The maximum occupancy of the parcel will be 50%, except in the old A partial plans 

and B occupation is 75%. 

The four buildings remain in any case a minimum distance of 5 m from the bottom of the 

plot. 

Four. In the event that a plot of this subzone has no neighboring building with dividing the 

lateral limits, the building will be provided in accordance with the provisions for sub 2 (key 

7.2). 

But if the parcel is less than 15 meters wide and is scalable, can be adjusted to build one of the 

two side edges of the plot. 

As for the front of the plot can be adjusted to provide alignment, if one of the two neighboring 

parcels have buildings in this provision, otherwise keep distance of 10 m in front of plot. 

Art. 201 - 1 subzone variants 

1. Areas contained in the polygons A and B (7.1. key) 

Areas that are part of the old estates and G were subjected to partial plans prior to the 

General Plan of the Region Sabadell 1978 kept the parameters set by those plans regarding the 

minimum plot of 800 m2 and the maximum permitted occupancy of 75%. 

Two. Area "braids and Cables" (key 7e) 

It includes the piece of land located at the corner of St. Mary Street Round Daffodil Monturiol 

included within the scope of the development area AD - 19 ordered in writing by the special 

plan. 
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The maximum building indices and jobs that have to be respected in this area are: 

- Maximum occupancy 50% 

- Maximum Buildable 0.50 m2/m2 

- Buildable maximum use of station: 400 m2 

- The technical elements of shelters and washing stations will not 

the purpose of calculating the building. 

All other parameters, conditions of use, etc.., Remain regulated by this General Plan 

regulations. 

 

Three. Area "Novartis" (key 7.1.c) 

Includes land owned by the company Novartis deal with the streets ring, Folch i Torres and 

Santa Maria Ronda indicated on the drawings and referring to the agreement signed between 

the company ClBA-GEIGY SA and the City February 19, 1992. 

With the 7th indicator expressed the building given by the General Plan specifically regulates 

these lands in accordance with the contents of the agreement, which does not involve any 

increase in density compared with the previously assigned by the planning . The part of the 

property that is south of the street ring intended for parking and sewage treatment is not 

buildable. The building of these lands accumulates in the main plot, located across the street. 

Art. 202. Terms of buildings - two sub-zone (7.2 key) 

1. The building is separated at least 10 m from the edge of the plot that gives the street 

address and other 5m limits. 

Two. The maximum occupancy of the parcel for the building will be 50%. 

Three. The minimum plot building will have an area of at least 2400 m2, and a facade of 30 

meters. 

Four. Areas of sub 7.2 which have been sorting through specific partial plans - Provasa Sector, 

Sector Can Salvatella - are governed by certain parameters in the corresponding partial plans. 

The plans of the General differentiate the following variants derived from the zonal 

arrangement of partial plans approved: 
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Provasa sector: 

- Areas of industry (7.2 key -, N) 

- Protected Areas of industry (key 7.2 - INP) 

- Areas of industry - services (Key 7.2 - IS) 

These variants have a zonal minimum plot of 2500 m2. The possibility of shared industry 

outlined in the plans by adding the letter "c" in the key. Each zonal variant will apply the rules 

of construction and use established by Provasa partial plan for the area concerned. 

Can Salvatella sector: 

- Areas of industry (7.2 key - Sa) 

This variant zonal be regulated in addition to the basic parameters of the sub 7.2 for additional 

specifications indicated partial plan Can Salvatella - Matthew tower. 

 

Art. 203 - Maximum Height 

1. Industrial buildings shall not exceed the maximum height of 16 m, of which only exceed 

those functional elements that justify their superior height to technical reasons resulting from 

the manufacturing process. 

Two. The technical elements of the building have however limited the height to 45 ° tilt with 

plans drawn from the limits of a hypothetical projection of the plot situated at the height of 16 

m. 

Art. 204 - Buildings industry shared 

Through detailed studies may provide in the sub plots 1 (key 7.1) and 2 

(7.2 key) buildings to house various businesses in horizontal property regime under the 

following conditions: 

a) The plot will be shared and at least an area of 2400 m2 and a front of 30 m, in areas that are 

west of the River Ripoll. 

b) The plot will be shared and at least an area of 5000 m2 and a front of 50 m in the area of 

Can Salvatella and Provasa sector in areas that have not been specifically designed for the 

industry to share partial plan . 

c) Access to the various industrial areas will be provided from road spaces inside the plot that 

will have a minimum width of 10 m. It shall provide at least a ford 14.00 meters wide and two 

meters wide driveways 7.00 each. 

d) These roads will have contiguously in the street or perpendicular to it. 
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e) The minimum area compartimentable will be established in the relevant ordinance. 

However, as a rule directly applicable in any case, the relationship between the built and the 

number of units will be less than the average of 300 m2 warehouse employment. 

As mentioned ordinance is approved, the rule will apply on additional compartmentalized 

industrial establishments approved by the Planning Commission in Barcelona on February 1, 

1989. 

f) If these roads lead to cul-de-sac that are not contiguous with the boundary of the parcel 

they should allow the registration of a circle of diameter 20 meters minimum. 

g) The spaces outdoor storage can not be allocated. 

 

Art. 205 - Supplementary Conditions. Buildings facing Highway 

(Key 7.2F). 

Shall apply settings sub 2 (key 7.2) with corresponding variations depending on the previous 

partial planning and the following additional conditions: 

a) The buildings visible from the highway will be extremely good in treating their image. 

To this end, the projects presented to the application building license will provide the 

necessary documentation to verify the proper treatment from the formal point of view. 

b) The Council may establish binding rules or write special plans for improving the landscape in 

order to more specifically regulate these requirements. 

 

Art. 206 - Supplementary Conditions. Sector Ripoll River (Key 7.2R) 

Shall apply settings sub 2 (key 7.2) with the following additional conditions: 

a) Maximum occupancy is 60% of the area of the plot. 

b) The distance from the edge of the building plot will be a maximum of 10 m. 

c) allow the segregation or division of land in this subzone that results in parcels of less than 10 

000 m2. 

d) not supported buildings or partitioning of shared industry in areas of independent activities. 
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Art. 207 - Terms of open spaces of the parcels 

The open spaces of the plot that are not occupied by buildings used in accordance with the 

following provisions: 

a) admitted to the facility without walls or walls covered sides for storage of materials 

outdoors as well as the car park as long as the total occupation of the land comprising the 

buildings not transferred the following percentages: 

Sub 7.1, 50% 7.2R (except the old partial plans A and B to be 75%) 

Sub 7.2, 50% 7.2F 

Sub 7.2R 60% 

b) construction projects of the parcel will contain the proposed treatment of open spaces 

expressing the fate of the various parts. The free space in contact with street trees and 

landscaping will be discussed to the extent permitted by the functional requirements of the 

activities that take place in the plot. 

c) the scope of the sub plots 7.2R, we planted a row of trees with constant separation between 

them depending on the species, in order to achieve a better integration of industrial space the 

environment River Ripoll. 

 

Art. 208 - Conditions of Use 

1. Main uses: 

- Industry Cluster 

- Industry separated 

 

Two. Compatible uses: 

- Craft Industry 

- Urban Industry 

- Warehouse 

- Technical and environmental 

- Vehicle Maintenance Workshop 

- Service (1) 

- Urban Services 

- Transport and Logistics (2) 
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- Recreation 

- Associations 

(1) Except subzone 1 (7.1 key), and to abide the regulation of the use. 

(2) In areas that are located to the west of the River Ripoll, this use permitted only on parcels 

that meet given road width equal to or greater than 28 m. 

Using unihabitatge supported only for the personal monitoring or maintenance, the proportion 

of housing plot of 2400 m2. 

Other uses allowed only as complementary uses specifically permitted activities or services in 

the industrial area. 

The use of logistics and transportation have so you do not produce negative effects on nearby 

roads. In the parcels intended for such use, shall provide the necessary space for all logistics 

operations, including the parking of vehicles, are made inside the parcel. The maximum 

allowed for each plot two fords a maximum width of 7.00 m that can accumulate in a single 

driveway width of 14.00 m. 

The plots intended for any uses allowed inside spaces shall provide for the implementation of 

the operations of loading and unloading. 

Three. Incompatible uses: other specific uses are considered forbidden in particular: 

- Plurihabitatge 

- Trade 

- All those uses that are typical of rural 

Four. Uses complementary parking 

 

Art. 209 - All elective use in transformation 

1. In sub classified with the keys 7.1 / 8 7.2 / 8, buildings and activities 

will be developed in accordance with the specified sub 1 (key 7.1) and 2 

(Key 7.2) respectively, admitting also the alternative of a process 

transformation through a Special Interior Reform Plan (ERIP). 

Two. PERI understand the scope of the Area Development (AD) is stated in the plans of 

arrangement. In the case of the field PERI will drive qualified zone. 

Three. The uses and conditions of the arrangement are indicated for the urban renewal area. 

Also the building will be appropriate in each case specified in sub. 
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Four. The uses allowed in the PERI established within the range allowed for the urban renewal 

area (key 8) with the following conditions: 

a) Not permitted the use of housing in areas that are east of the N-150 in the area round 

between industry and the A-7. 

b) The transformation of areas adjacent to the N-150 will lead to the creation of a service road 

12.00 meters wide (including sidewalks), parallel to it. Established by the Council of the 

features and layout on this road all the way. The scope of the PERI comprise at least one face 

of the block. 

c) The arrangement of buildings housing the management of the areas where such use is 

permitted to be adequate to ensure that will not be affected by negative side effects resulting 

from industrial activity in the area. If that is not enough to ensure the compatibility of the 

house in that location, not PERI ceiling allocated for this purpose.
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3. Documentació gràfica de la nau NOVARTIS SA. 

 

Estat actual: 

Planta semisoterrani 

Planta baixa 

Planta coberta 

 

  Estat reformat: 

   Planta semisoterrani 

   Planta baixa 

   Planta coberta 

 

 

 

 

 



  ESTUDI ANALÍTIC D’UNA NAU AUTOPORTANT 

70 
 

Estat actual:  Planta semisoterrani 
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Estat actual:  Planta baixa 
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Estat actual:  Planta coberta 
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Estat reformat: Planta semisoterrani 
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Estat reformat: Planta baixa 
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Estat reformat: Planta coberta 
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4. Taules comparatives dels diferents materials 

 

Estructura horitzontal: 

Taules corresponents als models constructius de l’actual nau NOVARTIS SA.  

TIPUS LLUM

SECCIÓ

(cm²)

PES 

kg/m

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ

/kg

COST

 €/m

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

total 

COST (€)

total

BIGA D'ACER

IPE200

4 10x20 22,36

1213,56MJ

337,11kwh

119,54kgCO2

34,88 13284,08

720.976MJ

200.277kwh

71.018,71KgCO

2

20.722,21 €

ESTRUCTURA HORITZONTAL

 

 

Taules corresponents als models constructius alternatius al model actual de la nau NOVARTIS. 

 

TIPUS LLUM

SECCIÓ

(cm²)

PES 

kg/m

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ

/m

COST 

€/m

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

total 

COST (€)

total

BIGA DE 

FORMIGÓ 

ARMAT 

INSITU

4.00 20x30 163,94

876,34MJ

242,54kwh

88,72kgCO2

26,12 97396,754

5.206,63MJ

144.093,01kwh

52.708,55kgCO

2

15517,892

BIGA DE 

FUSTA

4.00 28x48 40,32

84,66MJ

23,52kwh

2,42kgCO2

37,75 23954,112

50296,51MJ

13973,23kwh

1437,72kgCO2

14231137,94

ESTRUCTURA HORITZONTAL
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Estructura vertical: 

Taules corresponents als models constructius de l’actual nau NOVARTIS SA.  

  

TIPUS

ALÇARIA 

(m)

SECCIÓ 

(cm²)

PES 

kg/m

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

/m

COST 

€/m

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

total 

COST (€)

total

PILARS 

METÀL·LICS 

HEB160

5,85 16x16 51,20

3879,3MJ

1077,58kwh

386,75kgCO2

85,00 47.923,20

3.631.024,8MJ

1.008.614,88kwh

361.998kgCO2

79.560,00

ESTRUCTURA HORITZONTAL
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Taules corresponents als models constructius alternatius al model actual de la nau NOVARTIS. 

 

TIPUS

ALÇARIA 

(m)

SECCIÓ 

(cmxcm)

PES 

kg/m

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

/m

COST 

€/m

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

total 

COST (€)

total

PILARS 

FORMIGÓ 

ARMAT

5,85 30x30 243,44

646,62MJ

179,62kwh

64,46kgCO2

44,65 227.859,84

605.236,32MJ

168.124,32kwh

60.334,56kgCO2

41.792,40

PILARS FUSTA 

LAMINADA
5,85 40X30 73,04

196,64MJ

54,62kwh

11,02kgCO2

144,81 68.365,44

184.055,04MJ

51.124,32kwh

10.314,72kgCO2

135.542,16

PILARS 

FORMIGÓ 

PREFABRICAT

5,85 35x35 310,00

442,06MJ

1673,54kwh

153,58kgCO2

67,54 290.160,00

413.768,16MJ

1.566.433,44kwh

143.750,88kgCO2

63.217,44

ESTRUCTURA HORITZONTAL

 

 

Estructura formigó: 

Taules corresponents als models constructius de l’actual nau NOVARTIS SA.  

TIPUS

ALÇARIA 

(m)

GRUIX

(cm)

PES 

(kg/m3)

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

/m3

COST 

€/m3

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ 

total

COST (€)

total

MUR 

FORMIGÓ 

ARMAT

3m max 30,00
2702,30

6918,59 MJ

1921,83 kwh

729,43 kgCO2

355,24 534.677,08

1.368.912,2 MJ

380.253,28 kwh

144.303,13kgCO2

70.287,79

ESTRUCTURA HORITZONTAL
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Façana: 

TIPUS GRUIX

ALÇADA 

TANCAMEN

T (m) PES kg/m2

AILLAMENT 

ACÚSTIC

PROTECCIÓ 

CONTRAINC

ENDIS

AILLAMENT 

TÈRMIC

W/mk

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ COST / M2

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ total

COST (€)

total

14,50

12,70

36.144,14

1.711.975MJ

475.557,1kwh

169.234kgCO2

48.112,00

FAÇANA

38dBA BS2d0 0,02 16,00

569,33 MJ

158,15 kwh

56,28 kg CO2
PANELL SANDVITX 70mm 12,02

 

Taules corresponents als models constructius alternatius al model actual de la nau NOVARTIS. 
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TIPUS GRUIX

ALÇADA 

TANCAMEN

T (m) PES kg/m2

AILLAMENT 

ACÚSTIC

PROTECCIÓ 

CONTRAINC

ENDIS

AILLAMENT 

TÈRMIC

W/mk

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ COST / M2

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ total

COST (€)

total

TANCAMENTS  PLACA DE 

COMPOSITE TRASLÚCID

kalwall

15cm 14,5 / 12,7 15,00 25'8dBA RF240 2,85

942,63 MJ

261,84 kwh

77,14 kg CO2

420,11 45.105,00

2.834.488MJ

787.352,9kwh

231.960kgCO2

1.263.270,77

PREFABRICAT DE FORMIGÓ

16cm 14,5 / 12,7 400,00 53dBA
≥180 

minutos
0,45

1024,89 MJ

284,69 kwh

102,79 kg 

CO2

71,67 1.202.800,00

3.081.844MJ

856.062,8kwh

309.089,5kgCO2

215.511,69

BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

SENSE REVESTIMENT

15cm 14,5 / 12,7 184,90 32,8 Dba REI-60 1,40

392,51 MJ

109,03 kwh

37,64 kg CO2

27,10 555.994,30

1.180.278MJ

327.853,2kwh

113.183,5kgCO2

81.489,70

FAÇANA
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Coberta: 

Taules corresponents als models constructius de l’actual nau NOVARTIS SA.  

TIPUS GRUIX

LLUMS 

(m) PES kg/m2

SOBRECÀRR

EGA 

ADMISSIBLE

AILLAMENT 

ACÚSTIC

PROTECCIÓ 

CONTRAINCENDIS

TRANSMITÀ

NCIA 

TÈRMICA 

(U)

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ

COST

 / M2

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ total

COST (€)

total

PANELL SANDVITX 60mm 1,60 11,70
280 

Kg/m2
31dB BS2d0 0,36 W/m2k

597,71 MJ

166,03 kwh

56,44kgCO2

32,00 19.990,15

1.021.223MJ                                                                                                                                                                                                                                                              

283.672,2kwh                                                                                                                                                                                                                                                    

96.431,13kgCO2

54.673,92

COBERTA

 

 

Taules corresponents als models constructius alternatius al model actual de la nau NOVARTIS. 

TIPUS

GRUIX

(cm)

LLUMS 

(m)

PES 

(kg/m2)

SOBRECÀRR

EGA 

ADMISSIBLE

AILLAMENT 

ACÚSTIC

PROTECCIÓ 

CONTRAINCENDIS

TRANSMITÀ

NCIA 

TÈRMICA 

(U)

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ

COST

( / m2)

PES (kg)

total

DESPESA 

ENERGÈTICA 

FABRICACIÓ total

COST (€)

total

COBERTA PLANA NO 

TRANSITABLE + FORJAT MIXT
48+10cm 1,60 586,06

450

kg/m2
78dB

30minuts(sense 

protecció)

RFI-180 (amb protecció 

adicional)

0,035

W/mC

1.357,15MJ                                                                                                                                                                                                                                                              

376,98kwh                                                                                                                                                                                                                                                    

166,93kgCO2

88,72 1.001.318,67

2.318.772MJ                                                                                                                                                                                                                                                              

644.092,9kwh                                                                                                                                                                                                                                                    

283.860,2kgCO2

1.797,28

PLACA TRANSLÚCIDA 

ONDULINE POLICARBONAT 

CEL·LULAR

10mm 1,60 1,70
80

Kg/m2
20dB Bs1d0

2,8 

W/m2K

329,14 MJ

91,43 kwh

37,76kgCO2

49,65 2.904,55

562.355,4MJ                                                                                                                                                                                                                                                              

156.213,6kwh                                                                                                                                                                                                                                                    

64.515,23kgCO2

84.830,00

KALYPSO INTEGRATED 

PHOTOVOLTAIC ROOF 

SOLUTION

80mm 1,60 29,00
280 

Kg/m2
31dB BS2d0 

0,2

9W/m2K

597,71 MJ

166,03 kwh

56,44kgCO2 

232
49.548,24

1.021.223MJ                                                                                                                                                                                                                                                              

283.672,2kwh                                                                                                                                                                                                                                                    

93.014,01kgCO2

84.656.140,93

COBERTA

 



  ESTUDI ANALÍTIC D’UNA NAU AUTOPORTANT 

82 
 

 

1. AGRAÏMENTS  

 

Als meus pares per haver-me donat la oportunitat de poder estudiar i ser algú. 

Gràcies. 
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