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	 0.	INTRODUCCIÓ	
	

Manuel	vive	en	el	tercero.	El	cumpleaños	de	Manuel	fue	la	semana	pasada	y	le	regalaron	un	
cuadro,	pero	no	tiene	taladro	con	el	que	colgarlo.	Así	que	Manuel	queda	con	su	amiga	Julia,	que	vive	en	
la	otra	punta	de	la	ciudad,	para	que	se	lo	preste	[…]	Pero	volvamos	al	edificio	de	Manuel.	En	el	segundo	
piso	vive	Marga.	Marga	tiene	un	taladro	que	casi	no	usa,	pero	esto	Manuel	no	lo	sabe	porque	apenas	se	
han	cruzado	un	par	de	veces	en	el	portal…	
	
	 En	algunas	comunidades	el	portal	es	el	único	lugar	de	encuentro	entre	vecinas	y	vecinos.	En	
‘Hacia	un	nuevo	espacio	individual:	una	comunidad	autosuficiente’	proponemos	salir	del	aislamiento	y	
individualismo	imperante	en	el	mundo	actual;	para	construir	ciudadanía		mediante	el	buen	diseño	de	
estos	lugares	de	paso	convirtiéndolos	en	una	extensión	de	la	vivienda.	El	cultivo	de	alimentos	en	
cubierta	no	es	menos	importante.	Su	papel	es	dar	el	primer	paso	para	una	buena		interacción	entre	
vecinos.	
	
	 Teniendo	en	cuenta	que	la	composición	de	los	hogares	familiares	actuales	no	es	uniforme,	la	
vivienda	también	se	ha	de	proyectar	de	acuerdo	a	esta	ambigüedad.	Es	por	este	motivo	que	se	abre	a	
debate	la	noción	de	la	autoridad	sobre	la	vivienda.	En	esta	comunidad	podrás	elegir	si	prefieres	vivir	en	
la	planta	baja,	en	un	hogar	permanente,	un	refugio	temporal	o	co-vivir	con	3	núcleos	familiares	más.	
	
	 ¿Pero	por	qué	autosuficiente?	Tres	datos.	El	80%	de	la	inversión	a	lo	largo	de	toda	la	vida	útil	de	
un	edificio	de	viviendas	se	dedica	al	mantenimiento;	sólo	el	20%	es	la	inversión	inicial	(construcción).	Un	
33%	de	nuestros	ingresos	lo	invertimos	en	el	consumo	de	la	vivienda	(alquiler,	electricidad,	etc.)	y	un	
66%	de	nuestro	impacto	ambiental	está	directamente	relacionado	con	las	actividades	de	la	casa.	Lo	que	
se	propone	es	invertir	la	situación.	En	lugar	de	trabajar	nosotros	para	nuestra	vivienda,	que	nuestra	
vivienda	trabaje	para	nosotros.		
	
	 Las	estrategias	proponen	una	vuelta	a	lo	vernáculo,	lo	tradicional:	reducción	de	la	demanda	
energética	al	mínimo	-8,20KWh/	año	m2-;	separación	de	aguas	grises	–mínimo	40%	de	ahorro-;	
almacenamiento	del	agua	de	lluvia;	cultivos	en	la	cubierta	que	aumentan	la	inercia	térmica	del	conjunto	
y	estructura	de	madera,	desmontable,	reciclable,	etc.	En	definitiva,	crear	una	comunidad	que	no	
perjudique	el	medio	ambiente	sino	que	lo	restaure.	 
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1.	MEMÒRIA	DESCRIPTIVA	–ON?	QUI?	QUÈ?-	
	
	
-	ON?	Criteris	d’implantació	en	relació	al	lloc	i	les	preexistències	
	

En	conjunt,	es	tracta	d’una	zona	complexa.	Sant	Roc	és	un	polígon	d’habitatges	d’uns	cinquanta	
anys	d’antiguitat,	 sense	equipaments	 i	 afectat	 per	 aluminosi.	A	més	 inri,	 compta	 amb	 l’autopista	C31	
que	-travessant	elevada-	separa	en	dos	mitats	la	barriada.	
	

A	 l’altra	part	de	l’autovia,	es	troba	una	zona	industrial	obsoleta,	un	centre	comercial	Alcampo	
amb	un	gran	aparcament	en	superfície	 i	 l’àrea	de	venta	a	 l’engròs	d’empreses	xineses	més	 important	
d’Espanya.	Després,	un	cop	aconseguit	superar	la	barrera	del	ferrocarril	trobam	les	torres	de	la	tèrmica	i	
el	que	provablement	sigui	la	darrera	zona	a	primera	línia	de	mar	sense	construir.	Llavors,	com	convertir	
en	urbà	una	cosa	que	és	l’antítesi	de	lo	urbà?	
	

L’estratègia	d’intervenció	es	basa	en	 la	 reactivació	de	 la	 zona	mitjançant	un	doble	eix	 format	
pels	carrers	de	la	Tardor	i	de	la	Torrassa	prioritzant	la	connectivitat	del	teixit	industrial	obsolet	amb	Sant	
Roc	i	Sant	Adrià.	
	

Pel	que	fa	a	Sant	Roc,	l’actuació	es	centra	en	la	divisió	del	bloc	d’habitatges	més	llarg	i	ubicat	al	
sud	 en	 dos	 parts	 permetent	 la	 continuïtat	 	 del	 carrer	 de	 la	 Tardor	 per	 millorar-ne	 la	 sensació	 de	
seguretat.	En	canvi,	amb	Sant	Adrià	la	millora	es	realitza	principalment	per	la	nova	ordenació	del	carrer	
d’Ifni	anant	a	buscar	el	carrer	de	Tarragona.	Alliberant	així	la	sensació	de	buit	que	suposa	actualment	el	
gran	 aparcament	 en	 superfície	 ubicat	 davant	 Alcampo.	 Aquesta	 zona	 podria	 convertir-se	 en	 una	
oportunitat	de	projecte.	
	

El	projecte,	que	ha	derivat	en	la	construcció	d’	“Una	comunitat	autosuficient”,	es	situa	just	a	la	
confluència	 d’aquests	 dos	 carrers	 i	 pretén	millorar	 l’activitat	 de	 la	 zona	 combinant	 usos	 residencials,	
d’equipament	 i	 de	 treball.	 En	 aquesta	 zona	 d’actuació	 hi	 trobam	 diverses	 naus	 amb	 cert	 interès	
arquitectònic	dels	anys	20	i	d’altres	dels	anys	60	on	s’hi	ubicaran	els	diferents	equipaments.	Pel	que	fa	a	
l’habitatge,	és	 íntegrament	de	nova	construcció	amb	unes	premisses	més	actuals	de	 la	forma	de	viure	
(co-viure,	viure-treballar,	refugi	temporal,	etc)	
	 	

A	més,	s’allibera	 l’interior	d’illa	 i	els	murs	de	tancaments	 	per	a	que	la	nova	 intervenció	formi	
part	d’un	nou	recorregut	peatonal	aprofitant	així	les	iniciatives	dels	veïns	tant	de	Sant	Adrià	com	de	Sant	
Roc	per	dotar	d’activitats	el	conjunt.	
	
	
-	QUÈ?	PER	A	QUI?	Programa	i	usuaris	

	
El	projecte	gira	entorn	a	tres	premisses	bàsiques:	comunitat,	formes	de	viure	i	autosuficiència.	

	
Primer,	 és	 ben	 sabut	 els	 múltiples	 avantatges	 que	 pot	 tenir	 una	 vida	 en	 comunitat.	 Segon,	

tenint	 en	 compte	 que	 la	 composició	 de	 les	 llars	 familiars	 no	 és	 uniforme,	 l’habitatge	 també	 ha	 de	
projectar-se	d’acord	a	aquesta	ambigüitat.	És	per	aquest	motiu	que	s’obri	a	debat	la	noció	de	l’autoritat	
sobre	l’habitatge.	En	aquesta	comunitat	podràs	elegir	si	prefereixes	viure	a	 la	planta	baixa,	en	una	llar	
permanent,	un	refugi	temporal	o	co-viure	amb	tres	nuclis	familiars	més.	
	 	

Però	per	què	autosuficient?	Tres	dades.	El	80%	de	 la	 inversió	al	 llarg	de	 tota	 la	vida	útil	d’un	
edifici	 d’habitatges	 es	 dedica	 al	manteniment;	 solament	 el	 20%	és	 la	 inversió	 inicial	 (construcció).	Un	
33%	dels	nostres	 ingressos	ho	invertim,	de	mitja,	en	el	consum	de	l’habitatge	(despeses	 	d’electricitat,	
calefacció,	refrigeració,	etc.)	i	un	66%	del	nostre	impacte	ambiental	està	directament	relacionat	amb	les	
activitats	de	 la	casa.	El	que	es	proposa	es	 invertir	 la	situació.	En	 lloc	de	treballar	pel	nostre	habitatge,	
que	el	nostre	habitatge	treballi	per	nosaltres.	
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-	COM?	QUANT?	Sistema	d’implantació	i	organització	

	
En	total	es	construeixen	127	habitatges	el	que	equivaldria	a	unes	350-400	persones	tal	com	així:	

-42	habitatges	co-housing	/125m2	

-20	cases	taller/42m2	

-42	refugis	permanents/100m2	

23	refugis	temporals	/50-80m2	

	
	

	

	

	

	

	

	

Pel	que	fa	a	la	part	no	residencial,	està	dimensionada	i	organitzada	de	tal	forma	que	esdevingui	

una	comunitat	autosuficient.	L’esquema	és	el	següent:	

	

	

	

	

	

	

	

	

Es	 tracta	 d’elaborar	 un	 cercle	 tancat,	 on	 hi	 formi	 part	 tant,	 la	 producció	 d’electricitat,	 la	

producció	de	verdures,	 l’emmagatzematge	d’aigua	de	pluja,	 la	separació	d’aigües	grises,	 la	gestió	dels	

residus,	etc.	A	part,	el	programa	es	complementa	amb	un	centre	cívic	o	centre	social	on	puguin	reunir-se	

el	veïns	de	la	comunitat,	un	mercat	on	vendre	l’excedent	i	una	escola	on	els	nous	habitants	aprenguin	

coses	essencials	com	viure	en	comunitat,	el	cuidat	de	l’hort,	es	promoguin	tallers	a	la	gent	de	fora,	etc.	

l	 dir,	 que	 el	 sistema	 d’implantació	 al	 lloc	 es	 d’una	 tipologia	molt	 semblant	 a	 teixit	 industrial	

(extensiu	 i	 amb	molta	 superfície	de	 coberta)	amb	 la	 finalitat	de	que	cada	nucli	 familiar	 tengui,	 com	a	

mínim,	uns	60	m2	de	superfície	d’hort	cultivable	a	la	coberta.	
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2.	MEMÒRIA	CONSTRUCTIVA	–COM?-	
	

-Parts	a	conservar/	enderrocar	/	rehabilitar	/	construir	nou.	
	

Tot	el	projecte	serà	de	nova	construcció	a	excepció	dels	equipaments	de	la	comunitat	els	quals	
Els’ubicaran	 en	 les	 naus	 preexistents	 de	 la	 parcel.la.	 També	 es	 conserva	 una	 estructura	 de	 càrrega	 i	
descarrega	de	camions	convertida	en	una	fita	del	passat	industrial.	
	
	
-Sistema	de	fonamentació,	característiques	del	terreny,	moviment	de	terres.	
	
	 Es	proposa	una	fonamentació	a	base	de	SABATES	CORREGUDES	sota	els	murs,	amb	POUS	DE	
FONAMENTACIÓ	puntuals	als	creuaments	de	l’estructura	ja	que	el	terreny	ferm	es	troba	en	una	situació	
intermèdia	de	fonamentació	superficial	i	fonamentació	profunda	
	

Segons	 l’estudi	 geotècnic	 adjunt,	 el	 terreny	 està	 compost	 per	 tres	 estrats	 de	 diferent	
naturalesa.		
	
Nivell	R	–	Fins	a	una	profunditat	de	1,7	metres	respecte	rasant	de	carrer.	
Terres	 de	 replè:	 argiles	 sorrenques	 de	 color	 marró	 vermellós	 amb	 graves	 i	 gravetes,	 humides	 i	 poc	
consolidades.	
	
Angle	de	fregament	 24o	
Cohesió	 0,07	kg/cm2	
Densitat	mitja	 1,85	T/m3	
	
	
Nivell	A	–	Entre	1,7	m	i	5,5m.	de	profunditat	respecte	rasant	de	carrer.	Es	pot	distingir	dos	estrats	dins	
d’aquest	nivell:	

• Sorres	de	gra	mig	amb	graveta	dispersa,	de	color	marró,	seques.		
• Sorres	 de	 gra	 mig	 a	 groller	 amb	 graveta	 dispersa,	 de	 color	 marró	 amb	 quelcom	 de	 matriu	

llimosa,	de		humides	a	saturades.		
	
Angle	de	fregament:	 27o	
Cohesió:	 0,01	kg/cm2	
Densitat	mitja	 1,95	T/m3	
	
Nivell	 B	 –	 A	 partir	 de	 5,5	 respecte	 rasant	 de	 carrer.	Sorres	 de	 gra	 fi	 a	 molt	 fi	 de	 color	 marró,	 ben	
empaquetades,	saturades.	
	
Angle	de	fregament:	 28o	
Cohesió:	 0,00	kg/cm2	
Densitat	mitja	 2	T/m3	
	
	
La	 cota	 de	 fonamentació	 ve	 donada	 per	 l’estudi	 geotècnic	 portat	 a	 terme	 per	 Centre	 Català	 de	
Geotècnia	S.L.	TGL	ESTUDIO.	
	

La	 fonamentació	 es	 basa	 en	 una	 fonamentació	 directa	 amb	 sabates	 recolzades	 sobre	 pous	
reblerts	de	formigó	pobre	que	baixen	a	encastar-se	al	sostre	dels	materials	de	la	capa	A	i	dimensionades	
per	transmetre	al	terreny	tensions	de	treball	de	fins	a	2,1	Kg/cm2.	
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Es	 proposa	 fonamentar	 a	 una	 profunditat	 de	 -1,7m	 des	 de	 la	 rasant	 del	 carrer.	 Ò,	 davant	 la	

impossibilitat	 de	 realitzar	 pous	 en	 aquest	 terreny	 amb	 un	 angle	 de	 fregament	 tant	 baix,	 hauríem	 de	

buscar	una	fonamentació	profunda	a	base	de	pilons	o	micropilons	a	la	qual	s’hi	recolzarien	les	sabates	

corregudes	sota	murs	i	encastar-se	a	la	capa	B	del	terreny.	

	

**Les	càrregues	de	l’edifici	que	arriben	al	terreny	són:	171KN	a	l’edifici	baix	i	304KN	a	l’edifici	alt.	
	

La	cota	del	nivell	freàtic	està	situada	als	3,2	metres.	Per	tant,	per	poder	realitzar	el	pas	inferior	

es	realitzarà	una	excavació	per	talussos	i	dames	per	permetre	l’execució	dels	murs	de	contenció	amb	un	

moviment	de	terres	total	de	1.832,67	m3.	

	
	

-Sistema	estructural.	Geometria	i	material.	
	
	 El	 projecte	 pretén	 fer	 una	 transició	 entre	 l’edifici	 baix	 de	 PB+2	 d’unes	 llums	 de	 3,3	 i	 6,6m	 i	

l’edifici	 alt	 de	 PB+5	 de	 9m	 de	 llum.	 L’estructura	 està	 composta	 per	 murs	 portants	 de	 fusta	

contralaminada	tipus	CLT	segons	GL24h.	

	

	 La	tipologia	estructural	s’adapta	als	requeriments	de	cada	edifici	però,	bàsicament,	el	projecte	

implica	una	única	tipologia,	panells	de	CLT,	que	treballen	tant	com	a	mur	com	per	forjat.	Aquests	panells	

venen	 de	 fàbrica	 amb	 els	 forat	 de	 les	 finestres	 i	 portes	 o	 el	 pas	 d’instal·lacions	 si	 considerem	que	 el	

panell	és	la	placa	del	forjat.	Tots	ells	s’uneixen	amb	cargols	i	es	col·loquen	unes	esquadres	a	la	unió	del	

sostre	amb	la	paret.	 La	construcció,	doncs,	és	totalment	en	sec	en	el	que	es	refereix	a	l’estructura,	

amb	excepció	de	la	fonamentació.	

	

Com	a	variacions	estructurals	dir	que	les	plantes	tipus	de	l’edifici	baix	estan	conformades	amb	

panells	sandvitx	de	fusta	 i	tauler	contraxapat	per	alleugerir	 la	càrrega.	 I	 l’edifici	alt,	al	tenir	unes	 llums	

considerables	de	9m,	s’opta	per	un	sistema	de	forjat	nervat	de	CLT	+	bigues	de	fusta	massissa.	

	

Anotació:	A	 l’estat	de	càrregues	es	considera	com	element	 important	 la	coberta	on	s’hi	 troba	

l’hort	comunitari	de	tota	la	comunitat.	Així,	la	sobrecàrrega	d’ús	de	la	coberta	es	consideren	4	KN/m2.	

	

La	 solució	adoptada	és	 la	que	es	 troba	més	 convenient	en	el	 seu	 conjunt	global	per	diversos	

motius:	les	seves	característiques	formals,	la	rapidesa	d’execució	i	el	baix	impacte	ambiental...	

	

Així,	 l’espessor	dels	panells	és	el	següent	(segons	el	predimensionat	mitjançant	CALCULATI	de	

‘stora	enzo’	i	la	posterior	comprovació	a	Robot	Structural):	

	

-Edifici	Baix	Llum:	3	i	6m	

Altura:	PB+2	---	Sostre	planta	baixa	i	primera:	

Elements	horitzontals:	EGO-CLT	MIX	260mm	(Panell	sandvitx)	

Elements	verticals:	CLT140mm	---	Sostre	planta	segona:	

Elements	horitzontals:	CLT200mm	

	

-Edifici	Alt	Llum:	9m	

Altura:	PB+5	---	Sostre	planta	baixa	i	tipus:	

Elements	horitzontals:	CLT200mm+bigues	de	12x20cm	cada	60cm	

Elements	verticals:	CLT180mm	---	Sostre	planta	cinquena:	

Elements	horitzontals:	CLT200mm+bigues	de	15x25	cada	60cm	
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-Resistència	al	foc	dels	forjats	i	dels	elements	verticals.	
	

En	 tractar-se	 d’una	 estuctura	 de	 fusta,	 tots	 els	 elements	 s’han	 sobredimensionat,	 tal	 i	 com	

estableix	el	CTE,	de	manera	que	a	la	secció	resistent	estructural	se	li	suma	a	totes	les	cares	en	contacte	

amb	l’incendi	 l’equivalent	al	que	es	consumiria	pel	foc	durant	60min.	Segons	el	codi	tècnic	 la	velocitat	

de	crema	de	 la	 fusta	 laminada	és	de	0,70mm/min,	del	que	 resulta	un	espessor	de	63mm	 la	qual	 s’ha	

d’afegir	a	la	secció	estructural.	

	

	

EN	PROJECTE	 MÍNIMS	R60	

h=200mm	 h=42mm	

	

	

	

- Sistema	envolupant	_Descripció	tècnica	de	façanes	i	espais	 intermedis,	cobertes	i	contacte	amb	el	
terreny.	Criteris	d’elecció	i	prestacions	de	l’envolupant.	
	

S’utilitzen	 dos	 tipus	 de	 solucions	 en	 façana.	 La	 primera	 es	 tracta	 d’un	 sistema	 convencional	

tipus	SATE	amb	aïllament	per	l’exterior	de	llana	de	roca	i	acabat	de	morter	de	calç.	La	segona,	es	tracta	

d’una	façana	ventil.lada	de	fusta	d’alerce	més	complexa	que	l’anterior	ja	que	en	un	determinat	moment	

els	 muntants	 d’aquesta	 façana	 ventil.lada	 es	 converteixen	 en	 gelosia.	 Els	 criteris	 corresponen	 a	 una	

simple	decisió	formal	on	l’element	de	la	fusta	és	el	que	marca	unes	franges	en	façana	on	s’hi	troba	tot	

aquell	element	domèstic	de	l’habitar	(veure	habitar	la	façana).	
	

Per	garantir	unes	hores	de	llum	equivalents	en	tots	els	habitatges,	s’incorporen	en	les	façanes	

est	i	oest	unes	caixes	de	fusta	contralaminada	prefabricades	a	taller	i	que	sobresurten	del	pla	de	façana.	

Aquestes	caixes,	en	funció	de	la	seva	orientació,	permeten	tant	protegir-se	de	l’oest	o	obtenir	més	hores	

del	 sol	 de	matí	 de	 l’est.	 A	 més,	 incorporen,	 a	 l’interior	 uns	 porticons	 amb	 aïllament	 per	 tal	 d’evitar	

pèrdues	de	calor	a	l’hivern	i,	a	l’exterior,	una	protecció	solar	graduable.	

	

Com	ja	s’ha	dit,	 les	façanes	varien	en	funció	de	la	seva	orientació.	L’est	i	oest	són	formalment	

semblants	i	el	que	varia	es	l’orientació	de	l’element	sobresortint	de	la	façana	habitada.	Pel	que	fa	al	sud,	

s’aconsegueix	reduir	el	factor	de	forma	de	les	obertures	a	0,3	mitjançant	unes	obertures	molt	verticals.	

Com	 a	 protecció	 solar	 s’utilitza	 el	 mateix	 element	 de	 gelosia	 a	 est	 i	 oest	 fixat	 al	 premarc	 de	 forma	

horitzontal	amb	la	voluntat	de	que	un	mateix	element	tengui	diferents	prestacions	en	funció	de	la	forma	

de	col·locació.	A	nord,	trobam	un	mur	cortina	de	fusta	ja	que	s’hi	ubica	el	nucli	d’escala.	

	

Les	cobertes	són	accessibles	i	estan	pensades	per	a	ús	lúdic	i	productiu	ja	que	s’hi	ubica	l’hort	

de	temporada	de	tota	la	comunitat.	La	solució	adoptada	es	tracta	d’una	coberta	vegetal	d’uns	45	cm	de	

terra	 i	 una	 zona	 transitable	 elevada.	 S’hi	 incorpora	 un	 sistema	 de	 recollida	 d’aigües	 de	 pluja	 que	 es	

recullen	en	un	dipòsit	 soterrat	 i	 posteriorment	bombejat	 a	 la	 coberta	per	 a	 regar	 amb	un	 sistema	de	

goteig.	 Una	 pèrgola	 cobreix	 part	 d’aquesta	 coberta	 transitable	 i	 es	 on	 s’hi	 situen	 les	 plaques	 solars	

tèrmiques	i	fotovoltaiques.	

	

	

-	Divisions,	revestiments	i	acabats	interiors,	justificació	dels	requeriments	que	li	siguin	d’aplicació.	
	

Seguint	amb	la	idea	de	construcció	en	sec,	s’utilitzen	envans	de	pilarets	de	fusta	amb	plaques	

de	 guix	 laminat	 fixats	 mecànicament	 de	 forjat	 a	 forjat.	 La	 idea	 és	 marcar	 tots	 aquells	 elements	

domèstics	de	l’interior	amb	fusta	de	pi	 insigne	(mobiliari,	portes,	armaris,	etc.)	 i	 la	resta	de	cartró-guix	

blanc.	

	

	El	paviment	interior	és	de	linòleum	ja	que	al	ser	un	paviment	elàstic	combina	molt	bé	amb	les	

deformacions	de	l’estructura	de	fusta.	Pel	que	fa	al	terra	de	la	planta	baixa,	al	tenir	la	solera	de	formigó,	

es	decideix	per	un	acabat	a	base	de	formigó	pulit.	
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-Sistema	d’instal·lacions	i	criteris	mediambientals.	Descripció	dels	criteris	de	reducció	de	la	demanda	
energètica.	Prestacions	energètiques	de	l’edifici.	

	
Com	 que	 totes	 les	 habitacions	 han	 de	 tenir	 possibilitat	 de	 cobrir	 qualsevol	 funció,	 totes	 les	

habitacions	 tenen	 les	mateixes	 característiques	 en	 quan	 a	 instal·lacions:	 sistema	elèctric,	 il·luminació,	
ventilació,	 telecomunicacions.	 Les	 instal·lacions	 es	 distribueixen	 a	 totes	 les	 plantes	 a	 través	 dels	
accessos.	

El	 criteri	 energètic	 que	 s’ha	 prioritzat	 és	 el	 de	 no	 incorporar	 cap	 sistema	 ni	 de	 calefacció	 ni	
refrigeració..	 Això	 s’aconsegueix	 per	 mitjà	 del	 disseny	 reduint	 la	 demanda	 energètica	 al	 minim.	 Per	
aquest	motiu	 totes	 les	habitacions	 tenen	diferents	 filtres	de	protecció	 solar	 i	 ventilació	creuada	 i	 s’ha	
incorporate	un	sistema	de	façana	amb	un	aïllament	total	 (sumant	el	mur	de	fusta	contralaminada)	de	
15cm.	 El	 fet	 d’ubicar	 l’hort	 de	 temporada	 a	 la	 coberta	 no	 és	 casual:	 el	 gruix	 de	 45cm	 de	 terra	 a	 la	
coberta	actua	com	un	element	de	protecció	solar	dels	raigs	solars	de	l’estiu	(més	verticals)	I	a	la	vegada	
aporten	certa	inèrcia	tèrmica	a	l’edifici.	

Pel	que	fa	als	espais	intermedis,	apart	de	la	finestra	habitada,	a	les	façanes	est	i	oest	s’hi	situen	
les	 terrasses	 que	 ofereixen	 protecció	 als	 raig	 solars	 a	 l’interior	 de	 l’habitatge	 a	 l’estiu	 i	 a	 l’hivern	
funcionen	com	a	petits	captadors.	

	
Amb	 tot	 això,	 s’estudia	 detalladament	 el	 cicle	 de	 l’aigua	 en	 un	 edifici	 d’habitatges	 i	 el	 seu	

posterior	estalvi	econòmic	que	pot	ocasionar.	Per	veure	amb	més	detall	anar	a	 la	memòria	de	recerca	
‘investigació	estalvi	econòmic’.	
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1 Magnitud de la intervenció. 

El projecte es localitza al barri de Sant Joan Baptista, Sant Adrià del Besòs, limitat amb Badalona. Es 
situa entre el carrer de la Gravina i el carrer de Ramon Viñas, on hi es troba l’antiga Paparera del 
Besós. Primer de tot es realitza la reordenació del carrer d’Ifni per a conectar-lo amb el carrer de 
Tarragona i així millorar la conectivitat de la zona amb el teixit social de Sant Adrià. El projecte pretén 
realitzar la ordenació de tota la nova illa, enderrocant les industries amb més mal estat i la construcció 
de nous habitatges així com la rehabilitació d’algunes naus per ubicar-hi un hivernacle, un centre de 
cultiu aquapònic, un centre social i un centre de creació i emmagatzematge d’energia amb la finalitat 
de construir una comunitat autosuficient ( tant de verdures com d’energia).  
 
Emperò, a causa de les grans dimensions, l’objecte estudi d’aquest treball és només un fragment de 
tota la intervenció. Ens centrarem amb la part del projecte més pròxima al mar, la que salva les vies 
del tren i la que pretén realitzar una transició entre un edifici baix de PB+2 i un edifici alt de PB+5. I 
com a element destacable dir que a la coberta de ambdós edificis es troba l’hort de temporada de la 
comunitat. 
 
1.2 Descripció de l’estructura 

Com ja s’ha dit, el projecte pretén fer una transició entre l’edifici baix de PB+2 d’unes llums de 3 i 6m i 
l’edifici alt de PB+5 de 9m de llum. L’estructura està composta per murs portants de fusta 
contralaminada tipus CLT segons GL24h.  
 
La fonamentació consisteix en sabates corregudes amb pous. Encastats a la capa A que es troba a 
1,2m de profunditat, com s’indica al geotècnic annex. El terreny està format per sorres de grà mig 
mitjanament consolidat amb nivellls intercalats de sorres llimoses poc consolidades. 
 
1.3 Tipologies estructurals implicades 
 
La tipologia estructural s’adapta als requeriments de cada edifici però, bàsicament, el projecte implica 
una única tipologia, panells de CLT, que treballen tant com a mur com per forjat. Aquets panells 
venen de fàbrica amb els forat de les finestres i portes o el pas d’instal·lacions si considerem que el 
panell és la placa del forjat. Tots ells s’uneixen amb cargols i es col·loquen unes esquadres a la unió 
del sostre amb la paret.  
 
La construcció, doncs, és totalment en sec en el que es refereix a l’estructura, amb excepció de la 
Fonamentació. 
 
Anotació: A l’estat de càrregues es considera com element important la coberta on s’hi troba l’hort 
comunitari de tota la comunitat. Així, la sobrecàrrega d’ús de la coberta es consideren 4 KN/m2.  
 
Com a variacions estructurals dir que les plantes tipus de l’edifici baix estan conformades amb panells 
sandvitx de fusta i tauler contraxapat per alleugerir la càrrega. I l’edifici alt, al tenir unes llums 
considerables de 9m, s’opta per un sistema de forjat nervat de CLT + bigues de fusta massissa. 
 
 
1.4 Estat actual de les edificacions veïnes 
 
El projecte objecte d’estudi no es troba condicionat per cap edificació veïna. 
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2.NORMATIVA APLICABLE. 
 
ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ 
 
CTE DB-SE AE, Document Bàsic Seguretat Estructural Accions en l’Edificació. 
 
CIMENT 
 
Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments (RC-03) 
 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi. 
 
NORMA SISMORESISTENT 
 
Norma  de construcció sismoresistent. NCSE-2002. 
 
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 
 
RD 1627/97 Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
 
3.METODOLOGIA D’ANÀLISI 
 
3.1 Mètode utilitzat 
 
L’estructura de fusta contralaminada s’ha calculat amb el software comercial Robot Structural 
Analysis Professional 2014.  
 
S’ha calculat el projecte en la seva totalitat, corresponent a un edifici baix de PB+2 i la seva transició 
a un edifici més alt de PB+5. 
 
 
4.ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 
 
4.1 Accions permanents 
4.1.1 Pesos propis dels materials i solucions constructives 
 
Els pesos dels materials emprats en la construcció són els que s’enumeren a continuació: 
Fusta laminada: 385 kg/m3                – ESTRUCTURA 
Fibra de fusta: 140 kg/m3                     – AÏLLAMENT 
Fusta de Alerce: 590 kg/m3           – FAÇANA 
Linoleum: 1200 kg/m3                   – PAVIMENT TIPUS 
 
En el següent quadre es justifiquen els pesos propis emprats en el càlcul: 
 
Pés propi elements Pes propi element [kN/m²] (Càrrega superficial) 
Coberta plana invertida ajardinada 2,5 
Forjat de CLT 200mm 0,9 
Forjat de CLT-MIX 260mm 0,72 
Paviment de linoleum 0,036 
Envans  1 
Façana proposada en projecte 0,4 
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4.2 Accions variables 
4.2.1 Sobrecàrregues 
 
Per a comprovacions locals de capacitat portant s’ha de considerar una càrrega concentrada en 
qualsevol punt de la zona. Aquesta càrrega es considerarà actuant simultàniament amb la 
sobrecàrrega uniformement distribuïda en les zones d’us de tràfic i aparcament de vehicles lleugers, i 
de forma independent, en la resta de casos. Per a la seva comprovació local, els balcons volats de 
tota classe d’edificis es calcularan amb la mateixa sobrecàrrega d’ús corresponent a la categoria d’ús 
amb la que es comuniqui, més una sobrecàrrega lineal en les seves vores de 2 kN/ml. En porxos, 
voreres i espais de trànsit situats sobre un element portant o sobre un terreny que desenvolupa 
empentes sobre altres elements estructurals, es considerarà una sobrecàrrega d’ús de 1 kN/m² si es 
tracta d’espais privats i de 3 kN/m² si son d’accés públic. 
 
En el següent quadre es justifiquen les sobrecàrregues d’ús emprades en el càlcul en funció de la 
seva categoria d’ús: 
 

 
 
Per al dimensionat dels elements portants horitzontals (bigues, nervis de forjats, etc), la suma de les 
sobrecàrregues d’una mateixa categoria d’ús que actuen sobre ell, es pot reduir multiplicant-la pel 
coeficient de la taula 3.2, per a les categories d’ús A, B, C i D. 
Per al dimensionat d’un element vertical ( pilar o mur), la suma de les sobrecàrregues d’un mateix us 
que graviten sobre ell, pot reduir-se multiplicant-la pel coeficient de la taula 3.2 per a les categories 
d’ús A, B, C i D. 
 

 
 
En aquest cas no s’han efectuat reduccions de sobrecàrregues 
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4.2.2 Neu 
 
La distribució i la intensitat de la càrrega de neu sobre un edifici, o en particular sobre una coberta, 
depèn del clima del lloc, del tipus de precipitació, del relleu de l’entorn, de la forma de l’edifici o de la 
coberta, dels efectes del vent i dels intercanvis tèrmics en els paraments exteriors. 
 
4.2.2.1 Determinació de la càrrega de neu 
 
Quan una construcció estigui protegida de l’acció del vent, el valor de la càrrega de neu podrà 
reduirse en un 20 %. Si es troba en un emplaçament fortament exposat, el valor s’haurà d’incrementar 
en un 20%. 
El pes específic de la neu acumulada és molt variable, podent oscil·lar entre 0,12 kN/m² i 0,40 kN/m² 
en funció si es neu verge o neu barrejada amb granís. Com a valor de la càrrega de neu per unitat de 
superfície en projecció horitzontal, qn es pot prendre com: 
 
qn = µ . sk 
 
µ = coeficient de forma. 
sk = valor característic de la càrrega de neu sobre el terreny horitzontal. 
 
El vent pot acompanyar o seguir a les nevades, el que origina un dipòsit irregular de neu sobre les 
cobertes. Per això, l’espessor de la capa de neu pot ser diferent en cada pla de coberta. Per a la 
determinació del coeficient de forma de cada un d’ells, s’aplicarà successivament les següents regles: 
 

 
 
- En un faldó limitat inferiorment per cornises o careners i en el qual no ni ha limitacions de 
desplaçament de la neu, el factor  de forma té valor igual a µ = 1 per a cobertes amb inclinació menor 
o igual a 30º. 
- Cobertes planes sense possibilitat de dipòsits asimètrics de neu µ = 1 
- Cobertes amb pendent igual o superior a 60º µ = 0 
- En un faldó que limita inferiorment amb un aiguafons es poden distingir dos casos possibles 
d’anàlisi: 
- Si el faldó successiu està inclinat amb el mateix sentit que el superior, com a factor de forma es 
prendrà el corresponent a la inclinació inferior. 
- Si està inclinat en sentit contrari, i la semisuma de les inclinacions, β, es major de 30º, el factor de 
forma d’ambdós serà de 2,0; en altre cas serà: 
 
µ = 1 + β/ 30º 
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Donat l’emplaçament amb alçada entre 0 i 200 m, s’adoptarà una càrrega de 0’40 kN/m². 
 
 
 
 
 
4.2.3 Vent 
 
Coeficients de Càrregues 
 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
 
Segons CTE DB-SE AE (Espanya) 
 
Zona eòlica: C 
Grau d'aspror: I. Vora del mar 
 
L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la 
superfície exposada. El programa utilitzat obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als 
criteris del Codi Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i 
grau d'aspror seleccionats, i l'altura sobre el terreny del punt considerat.: 
 

qe = qb · ce · cp 
 
On: 

qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D . 
 

ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en 
funció del grau d'aspror de l'entorn i l'altura sobre el terreny del punt considerat. 

 
cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.4 de l'apartat 3.3.4, en funció de 
l'esveltesa de l'edifici en el plànol paral·lel al vent. 
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4.2.4 Accions tèrmiques i reològiques 
 
Els edificis i els seus elements estan sotmesos a deformacions i canvis geomètrics deguts a les 
variacions de la temperatura ambient exterior. La magnitud de les mateixes depèn de les condicions 
climàtiques del lloc, la orientació i de la exposició de l’edifici, les característiques dels materials 
constructius i dels acabats. 
 
Els efectes globals de l’acció tèrmica es poden obtenir a partir de la variació de temperatura mitjana 
dels elements estructurals, en general, separadament per als efectes d’estiu (dilatació), i els de hivern 
(contracció), a partir d’una temperatura de referència, quan es va construir l’edifici. Per tant es pot 
prendre la temperatura mitjana anual de l’emplaçament o un salt tèrmic de 10º C. 
Per als elements exposats, com a temperatura mínima s’adoptarà la extrema de l’ambient. Com a 
temperatura màxima en estiu s’adoptarà la extrema de l’ambient incrementada amb la procedent de 
l’efecte de la radiació solar, segons la taula adjunta. 
 

 
 
 
En aquest càlcul s’ha considerat una variació tèrmica per a elements protegits de 10ºC. 
 
4.3  Accions accidentals 
4.3.1 Accions sísmiques 
 
D’acord amb la norma de construcció NCSE-2002, per l’ús i la situació de l’edifici, en el terme 
municipal Sant Adrià de Besòs l’estructura compleix amb tots els paràmetres exigits. 
 
Classificació de la construcció:  La construcció es classifica com a normal. 

Coeficient de risc:  En funció del període de vida de l’edifici  t=50 anys, coeficient de risc ρ = 1 

Acceleració bàsica: acceleració bàsica =    Coeficient de contribució K = 1.00 

Acceleració de càlcul: Acceleració sísmica de càlcul ac = 0.05g 

Coeficient del sòl: C=1,0 

Esmorteïment. L’esmorteïment expressat en % respecte del crític, pel tipus d’estructura considerada i 
compartimentació serà del 5%. 

Fracció quasi permanent de sobrecàrrega: En funció de l’ús de l’edifici, la part de la sobrecàrrega a 
considerar en la massa sísmica mobilitzable serà de 0.5 

 Ductilitat: D’acord al tipus d’estructura dissenyada, la ductilitat considerada es BAIXA.  
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4.3.2 Accions d’Impacte 
 
Les accions sobre un edifici causades per un impacte depenen de la massa, de la geometria i de la 
velocitat del cos impactant, així com de la capacitat de deformació i d’amortiment tant del cos com de 
l’element contra el que impacta. L'impacte d’un cos sobre un edifici pot representar-se mitjançant una 
força estàtica equivalent que tingui en comte els paràmetres establerts. 
 
4.3.2.1 Impacte de vehicles 
 
Els valors de càlcul de les forces estàtiques puntuals equivalents degudes a l’impacte de vehicles de 
fins a 30 kN de pes total, son de 50 kN en la direcció paral·lela a la via i de 25 kN en la direcció 
perpendicular a la via, aplicada a una alçada de 1,50 m, sempre hi hagi pas de vehicles, per tant, risc 
d’impacte.   
 
En el projecte s’ha previst l’impacte de vehicles en els murs de la planta baixa que donen a les 
vies rodades. 
 
 
 
5. ESTATS DE CÀRREGUES CONSIDERATS,  HIPÒTESIS DE CÀRREGA 
 
5.1  Estats de càrregues superficials 
 
 
ESTAT DE CÀRREGUES PLANTA TIPUS 

 

 

 

 
 

ESTAT DE CÀRREGUES – INTERIOR [KN/M²]     
C.VARIABLES       

 
Sobrecàrrega d’ús (habitatge) 

  

Taula 3.1. D1 

[KN/m²] 2 
 Sobrecàrrega de neu [KN/m²] 0 
C.PERMANENT

S       

 
Envans [KN/m²] 1 

 
Paviment  [KN/m²] 0,5 

 
Pes propi forjat__ EGO-CLT Mix 260 [KN/m²] 0,8 

 
TOTAL [KN/m²] 4,3 

ESTAT DE CÀRREGUES – TERRASSA [KN/M²]     
C.VARIABLES       

 
Sobrecàrrega d’ús 

  

Taula 3.1. D1 

[KN/m²] 2 
 Sobrecàrrega de neu [KN/m²] 0,4 
C.PERMANENT

S       

 
Envans [KN/m²] 0 

 
Coberta plana transitable [KN/m²] 1,5 

 
Pes propi forjat __ EGO-CLT Mix 280 [KN/m²] 0,8 

 
TOTAL [KN/m²] 4,7 
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ESTAT DE CÀRREGUES PLANTA COBERTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTAT DE CÀRREGUES – ESCALA I ZONES COMUNES [KN/M²]     
C.VARIABLES       

 
Sobrecàrrega d’ús (zones comunes) 

 

  

Taula 3.1. D1 

[KN/m²] 3 
 Sobrecàrrega de neu [KN/m²] 0 
C.PERMANENT

S       

 
Envans [KN/m²] 1 

 
Paviment [KN/m²] 0,5 

 
Pes propi forjat__ CLT200mm [KN/m²] 0,9 

 
TOTAL [KN/m²] 5,4 

ESTAT DE CÀRREGUES – TERRASSA [KN/M²]     
C.VARIABLES       

 
Sobrecàrrega d’ús (hort comunitari) 

  

Taula 3.1. D1 

[KN/m²] 4 
 Sobrecàrrega de neu [KN/m²] 0,4 
C.PERMANENT

S       

 
Envans [KN/m²] 0 

 
Coberta plana invertida ajardinada [KN/m²] 2,5 

 
Pes propi forjat __ CLT200mm [KN/m²] 0,9 

 

TOTAL [KN/m²] 7,8 
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A continuació s’adjunten les càrregues introduïdes a Robot. 

 
 

 

 

 

 
 
5.2  Hipòtesis de càrrega considerades 
5.2.1 Fusta 
 
Per a l’obtenció de les sol·licitacions s’han considerat els principis de la Mecànica Racional i les 
teories clàssiques de la Resistència de Materials i Elasticitat. El mètode de càlcul aplicat és el dels 
Estats Límits, en el que es pretén limitar que l’efecte de les accions exteriors ponderades per uns 
coeficients, sigui inferior a la resposta de l’estructura, minorant la resistència dels materials. En els 
estats límits últims es comproven les corresponents a: equilibri, esgotament o trencament, ancoratge i 
fatiga (si cal). 
 
En els estat límits de servei, es comprova: deformacions (fletxa) i vibracions (si cal). Un cop definits 
els estats de càrrega segons la seva procedència, s’actua calculant les possibles combinacions amb 
els coeficients de majoració i minoració corresponents, d’acord amb els coeficients de seguretat i les 
hipòtesis bàsiques definides a la norma (CTE).  
 
En el cas de la fusta, s’ha utilitzat fusta laminada encolada de secció homogènia de tipus GL24h. En 
el cas de la fusta, els coeficients de minoració de la resistència depenen de si hi ha hagut variació en 
el contingut d’humitat o la duració de la càrrega respecte de les condicions de l’assaig amb un 
coeficient Kmod. 
 



UNA COMUNITAT AUTOSUFICIENT          | CURS 2016-2017 | PFC Alumno: Guillem Pascual 
 

13 

 

A l’hora de procedir a fer el càlcul dels Estats Límits Últims, ja que en el cas de la fusta els perfils es 
sobredimensionen incorporant el volum que el foc consumeix segons la resistència requerida al foc en 
cada cas, no es minora la resistència del material, ja que la secció resistent no veu alterada les seves 
propietats resistents fins un cop passat el temps requerit de resistència al foc. Per a situacions 
normals, sense considerar el cas d’incendi, el factor de minoració de la resistència de la fusta 
laminada encolada és, d’acord amb el CTE, de 1,25. Segons la duració de la càrrega i de la classe de 
servei de l’element estructural, també s’apliquen uns coeficients de minoració de resistència definits al 
CTE-DC-SE-M a la taula 2.4. [Veure taules de coeficients a l’apartat 6.3.1] 
 
De la mateixa manera, en el càlcul dels ELU les accions a les que l’estructura està sotmesa no es 
majoren; és més, el coeficient de simultaneïtat es redueix respecte de la situació normal. En el cas 
dels Estats Límits de Servei, es limitarà el valor de la fletxa al punt mig del pòrtil a 1/500 la llum del 
pòrtic, segons el CTE-DB-SE-M en tractar-se de fusta laminada. 
 
L’obtenció dels esforços en les diferents hipòtesis simples de l’entramat estructural es faran segons 
un càlcul lineal de primer ordre, és a dir, admetent proporcionalitat entre esforços i deformacions el 
principi de superposició d’accions, i un comportament lineal i geomètric dels materials i de l’estructura. 
Per a l’obtenció de les sol·licitacions determinants en el dimensionat dels elements dels forjats 
s’obtindran els diagrames d’envolupants per a cada esforç. 
 
Per al dimensionat dels suports es comprovaran totes les combinacions definides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



UNA COMUNITAT AUTOSUFICIENT          | CURS 2016-2017 | PFC Alumno: Guillem Pascual 
 

14 

 

6. COMPLIMENT DE L’ESTRUCTURA DE FUSTA 
 

6.1 Justificació de la solució de fusta proposada. 

La solució adoptada és la que es troba més convenient en el seu conjunt global per diversos motius: 

les seves característiques formals, la rapidesa d’execució i el baix impacte ambiental... 

 

Així, l’espessor dels panells és el següent (segons el predimensionat mitjançant CALCULATI de ‘stora 

enzo’ i la posterior comprovació a Robot Structural): 

 

Edifici Baix 

 Llum: 3 i 6m 

 Altura: PB+2  

 --- Sostre planta baixa i primera: 

  Elements horitzontals: EGO-CLT MIX 260mm (Panell sandvitx) 

  Elements verticals: CLT140mm 

 --- Sostre planta segona: 

  Elements horitzontals: CLT200mm 

Edifici Alt 

 Llum: 9m 

 Altura: PB+5  

 --- Sostre planta baixa i tipus: 

  Elements horitzontals: CLT200mm+bigues de 12x20cm cada 60cm 

  Elements verticals: CLT180mm 

 --- Sostre planta cinquena: 

  Elements horitzontals: CLT200mm+bigues de 15x25 cada 60cm 

 

 

 

6.2 Justificació de les deformacions 

6.2.1 Especificació de la limitació de deformacions considerada 

Pel càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es consideraran les deformacions 
instantànies i les diferides, calculant les inèrcies equivalents d’acord amb el que indica la norma. 
 
Per el càlcul de les fletxes s’ha tingut en compte tant el procés constructiu com les condicions 
ambientals, edat de posta en càrrega, d’acord amb unes condicions habituals de la pràctica 
constructiva en l’edificació convencional. Per tant, a partir d’aquests supòsits s’estimen els coeficients 
de fluència pertinents per a la determinació de la fletxa activa, suma de las fletxes instantànies més 
les diferides produïdes amb posterioritat a la construcció d’envans. En els elements de fusta 
s’estableixen els següents límits: 
(ELS) Majoració de la fletxa obtinguda en el càlcul per 1,8  
Fletxa total L/400  
(ELU) Minoració del material per 1,25, ja que mai tenim compressió pura sinó que intervé també el 
moment flector. 
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6.3  Materials utilitzats 

6.3.1 Fusta laminada encolada GL24h. Estructura principal 
 

 
 

 

 

 

6.3.2 Formigó i acer. Fonamentació. 

Els únics elements on emprem formigó com a material estructural és a la fonamentació. Trobem a les 

següents taules els valors resistents característics d’ambdós materials, així com el nivell de control i 

els coeficients de seguretat. 
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6.3.3 Classes de servei 
 
6.3.3.1 Cada element estructural considerat s’ha d’assignar a una de les classes de servei definides a 
            continuació, en funció de les condiciones ambientals previstes: 
 

a) classe de servei 1. Es caracteritza per un contingut d’humitat a la fusta corresponent a 
una temperatura de 20 ± 2°C i una humitat relativa de l’aire que només excedeixi el 65% unes 
poques setmanes al any. 
b) classe de servei 2. Es caracteritza per un contingut d’ humitat a la fusta corresponent a 
una temperatura de 20 ± 2°C i una humitat relativa de l’aire que només excedeixi el 85% unes 
poques setmanes al any. 
c) classe de servei 3. Condicions ambientals que conduïssin a contingut d’humitat superior al 
de la classe de servei 2. 

 
 
6.3.3.2 A la classe de servei 1 la humitat d’ equilibri higroscòpic mitjà en la majoria de las coníferes no 

excedeix el 12%. En aquesta classe es troben, en general, les estructures de fusta exposades  
a un ambient interior. 

 
6.3.3.3 A la classe de  servei 2 la  humitat d’ equilibri higroscòpic mitjà en la majoria de las coníferes 

no excedeix el 20%. En aquesta classe es troben, en general, las estructures de fusta a 
cobert, però obertes i exposades al ambient exterior, com és el cas de rafals i viseres. Les 
piscines cobertes, degut al seu ambient humit , encaixen també en aquesta classe de servei. 

 
6.3.3.4 A la classe de  servei 3 la humitat d’ equilibri higroscòpic mitjà en la majoria de les coníferes 

excedeix el 20%. En esta classe es troben, en general, les estructures de fusta exposades a 
un ambient exterior sense cobrir. 

 
En projecte s’ha considerat una classe de servei de 2 

 

6.4 Coeficients aplicats del material i de les unions 
 
El valor de càlcul, Xd, d’una propietat del material (resistència) es defineix com: 
 
Xd = kmod ⋅ !!

!!
 

Essent: 
 
Xk   valor característic de la propietat del material; 
!!  coeficient parcial de seguretat per la propietat del material definit a la taula 2.3; 
kmod factor de modificació, els valors del qual figuren a la taula 2.4 tenint en compte, prèviament, la 
classe de duració de la combinació de càrrega d’acord amb la taula 2.2 i la classe de servei 1, 2 o 3 
de l’ apartat 2.2.2.2. del SE-M: 
 

 
 
Coeficients parcials de seguretat per al material, γM.  (de la taula 2.3) 
 

En projecte, per fusta laminada encolada s’ha considerat un coeficient de 1,25 
En projecte, per tauler contraxapat s’ha considerat un coeficient de 1,20 

 
De manera anàloga, es defineix el valor de capacitat de càrrega de càlcul (referida a una unió o un 
sistema estructural)  Rd segons l’expressió: 
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Rd= kmod 

!!
!!

 
 
Sent  Rk el valor característic de la capacitat de càrrega 
         !! coeficient parcial de seguretat corresponent definit en aquesta taula 
 
Valors del factor kmod    (de la taula 2.4 de CTE-DE-SE-M) 
 
En projecte, per fusta massissa , per clase de servei 2 i per una duració permanent de la 
càrrega s’ha considerat un valor del factor: 
 
 kmod de 0,60 
 

 
 

 

 

 

6.5 Combinatòria d’accions considerades: 
 
Segons el CTE-DB-SE-M, les combinacions a considerar són: 
 
1.35 CP 
1.35 CP+1.50 SU 
1.35 CP+1.50 SU+1.05 N 
...  
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6.6 Comprovacions: 
 

Com ja s’ha dit, el programa de càlcul utilitzat és el Robot Structural Analysis 2014 tal com i aquest és 
el model introduït 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observacions.  
 
 Les cares sense espessor corresponen a uns tancaments dibuixats per introduir la 

càrrega de vent al nucli d’escales. 
 L’element que no cap al límit geomètric de la planta correspon a la coberta inclinada 

que fa de transició entre l’edifici baix i l’alt. 
 L’element no assignat a ninguna planta és a causa de tres panells que salven dues 

altures en els habitatges dúplex de l’edifici baix. 
 
 
 
 
 
 
* S’ha comprovat que els eixos dels panells estiguin correctament situats. 
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6.7  Comprovació a la tensió normal X-X  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es comprova que 1,78 N/mm2 < 24/1,25  N/mm2 essent:  
     1.78 N/mm2  < 19.2 N/mm2 

 
1,78 la tensió normal màxima del model 
23,6 el que aguanta el material a compressió paral·lela  
1,25 el coeficient de minoració del material 
 

 
Observacions.  

 
La secció del panell resisteix amb escreix la tensió normal sol·licitant. 
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6.8  Comprovació a la tensió tangencial X-Y(Estat Límit Últim (ELU)) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Es comprova que 0,68 N/mm2 < 2,7/1,25  essent:  
     0,68 N/mm2  < 2,16 N/mm2 

 
0,68 la tensió normal màxima del model 
2,7 el que aguanta el material a compressió perpendicular  
1,25 el coeficient de minoració del material 
 

Observacions.  
 
La secció del panell resisteix amb escreix la tensió tangencial sol·licitant. 
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6.9  Comprovació desplaçament en Z (Estats Límits de Servei (ELS)) 

La comprovació a fletxa es realitzarà segons l’expressió: 
 

!!"# = !!" · (! + ! · !!"#) 

 
El valor de la !!"# = !,!"  segons la classe de servei definida en aquesta memòria. 

El valor de ! = ! per a càrrega permanent i de ! = !.! per a sobrecàrregues d’habitatge. 

La deformació inicial de la fusta es produeix per flexió però també per tallant, i en la deformació 

diferida la fluència del material hi té molt a dir. Per aproximar aquest comportament al llarg del temps 

s’aplica l’expressió anterior segons els coeficients de la taula del CTE. 

 
 

Es comprova que 1,1cm x 1,8 < 900/400 cm essent:  
          1,98 cm  < 2,25 cm 

 
0,2  la deformació màxima del model 
1,8 el coeficient de majoració per fluència 
500 la llum màxima del model  
400 la restricció que ens marca la normativa d’habitatges CTE. 
 

Observacions.  
 

La secció del panell compleix la fletxa admissible 

6.10 Comprovació desplaçament horitzontal (Estats Límits de Servei (ELS)) 
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Es comprova que 0,5cm < 1650/500 cm essent:  
    0,5 cm  < 3,3 cm 
 
0,5  la deformació màxima del model 
1,8 el coeficient de majoració per fluència 
2200 l’alçada màxima del model  
500 la restricció que ens marca la normativa d’habitatges CTE. 
 

Observacions.  
 

La secció del panell compleix el desplaçament horitzontal. 
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7.  FONAMENTACIÓ 

 

7.1 Justificació de la tipologia 
 
Es proposa una fonamentació a base de SABATES CORREGUDES sota els murs, amb POUS DE 
FONAMENTACIÓ puntuals als creuaments de l’estructura ja que el terreny ferm es troba en una 
situació intermèdia de fonamentació superficial i fonamentació profunda 
 
7.2  Característiques del terreny 
 
Segons l’estudi geotècnic adjunt, el terreny està compost per tres estrats de diferent naturalesa. 
 
Nivell R – Fins a una profunditat de 1,7 metres respecte rasant de carrer. 
 
Terres de replè: argiles sorrenques de color marró vermellós amb graves i gravetes, humides i poc 
consolidades. 
 

Angle de fregament     24º 
Cohesió                      0,07 kg/cm2 
Densitat mitja 1,85 T/m3 

 
 
Nivell A – Entre 1,7 m i 5,5m. de profunditat respecte rasant de carrer. 
 
Es pot distingir dos estrats dins d’aquest nivell: 
 

1. Sorres de gra mig amb graveta dispersa, de color marró, seques. 
2. Sorres de gra mig a groller amb graveta dispersa, de color marró amb quelcom de matriu llimosa, de 

humides a saturades. 
 
 
Angle de fregament:      27º 
Cohesió:                          0,01 kg/cm2 
Densitat mitja 1,95 T/m3 

 
 
Nivell B – A partir de 5,5 respecte rasant de carrer. 
 
Sorres de gra fi a molt fi de color marró, ben empaquetades, saturades. 
 

Angle de fregament:      28º 
Cohesió:                          0,00 kg/cm2 
Densitat mitja 2 T/m3 

 
 
7.3  Cota de fonamentació 
 
La cota de fonamentació ve donada per l’estudi geotècnic portat a terme per Centre Català de 
Geotècnia S.L. TGL ESTUDIO. 
 
En vista de les dades obtingudes a l’estudi geotècnic, es proposa fonamentar a una cota de -1,2 
metres des de la rasant natural del terreny, és a dir, a l’inici de l’estrat A – Sorres llimoses. 
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La fonamentació es basa en una fonamentació directa amb sabates recolzades sobre pous reblerts 
de formigó pobre que baixen a encastar-se al sostre dels materials de la capa A i dimensionades per 
transmetre al terreny tensions de treball de fins a 2,1 Kg/cm2. 
 
Es proposa fonamentar a una profunditat de -1,7m  des de la rasant del carrer. Ò, davant la 
impossibilitat de realitzar pous en aquest terreny amb un angle de fregament tant baix, 
hauríem de buscar una fonamentació profunda a base de pilons o micropilons a la qual s’hi 
recolzarien les sabates corregudes sota murs i encastar-se a la capa B del terreny. 
 
**Les càrregues de l’edifici que arriben al terreny són: 171KN a l’edifici baix i 304KN a l’edifici alt. 
 
 
7.4  Dimensionat de fonamentació 
 
Fent un predimensionat ràpid, i sabent que: 
Area= Axil / Tensió admissible del terreny 
 
EDIFICI BAIX 
A= 17 100Kg / 2.1 Kg/cm2= 8 142cm2 

El que suposa una sabata de les següents dimensions: 100x100cm per a l’edifici baix 
 
EDIFICI ALT 
A= 30 200Kg / 2.1 Kg/cm2= 14 381cm2 

El que suposa una sabata de les següents dimensions: 120x120cm per a l’edifici alt 
 
 
7.5  Materials 
 
Els materials a utilitzar són formigó de 25 N/mm2 de resistència i en ambient IIa, de fonamentació. En 
el cas de l’acer en malla s’utilitzarà acer B500T, i per barra acer B500S. 
 
 
 
7.6  Característiques del dimensionat i armat de sabates. 
 
Les sabates corregudes s’han plantejat com a rígides degut a la seva condició de sabates sobre 
pous, pel que no pot complir la condició de que el vol de la sabata sigui menor a dues vegades el 
cantell. Per tant, les sabates es calcularan segons les lleis de l’equilibri. 
 
L’armat mínim en qualsevol cas per a sabates i encepats és el marcat per la instrucció EHE-08, amb 
una quantia geomètrica de valor 18 per mil.  
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8. RESISTÈNCIA DE L’ESTRUCTURA A INCENDI 

	

8.1 Resistència al foc requerida 

En tractar-se d’un habitatge plurifamiliar d’una alçada d’evaquació no superior a 21m, els 
requeriments segons la taula 3.1 del CTE DB SI són de: 
 
R60 
 
8.2 Resistència al foc dels forjats i dels elements verticals.  

En tractar-se d’una estuctura de fusta, tots els elements s’han sobredimensionat, tal i com estableix 
el CTE, de manera que a la secció resistent estructural se li suma a totes les cares en contacte amb 
l’incendi l’equivalent al que es consumiria pel foc durant 60min. Segons el codi tècnic la velocitat de 
crema de la fusta laminada és de 0,70mm/min, del que resulta un espessor de 63mm la qual s’ha 
d’afegir a la secció estructural. 
 

EN PROJECTE MÍNIMS R60 
h=200mm h=42mm 
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ANNEX I 
 
Fitxa sísmica (justificació NCSE-02) 
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ANNEX II 
 
Estudi Geotècnic 
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Estudi Geotècnic d’un terreny situat entre 

l’Avinguda del Maresme i els carrers de la 

Mora i de Manuel Fernández Márquez, del 

municipi de Badalona.  

Informe nº: 11426 



F-08-024-00

Escala: croquis

N. Obra: 11426

Localitat: BADALONA
Direcció:  Av. MAresme – C/ de la 
Mora – C/ Manuel Fdez. Márquez

PLÀNOL DE SITUACIÓ
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4- RESUM I CONCLUSIONS 

4.1. PROFUNDITATS DE FONAMENTACIÓ. CÀRREGUES ADMISIBLES 

La pressió admissible en els fonaments ve limitada per dos factors que no tenen una 
relació determinada entre ells, per tant han de considerar-se separadament: 

• Seguretat davant l'enfonsament del fonament per trencament del terreny, que
depèn de la resistència d'aquest al trencament per cisalla.

• Seguretat davant de la deformació o assentament excessiu del terreny, que
pot perjudicar l'estructura i que depèn, a més de la compressibilitat del
terreny, de la profunditat de la zona interessada per la càrrega en funció de
l'àrea carregada i de la tolerància de l'estructura als assentaments
diferencials.

Per a sòls cohesius, les càrregues admissibles venen donades por les formules: 

 Qdr  = 3,7 x Qu  per sabates quadrades 

 Qd   = 2,85 x Qu  per sabates contínues 

 Qdo  = 2,85 x Qu x ( 1 + 0,3 B/L )   per sabates rectangulars, amb una 
 amplada B i una longitud L. 

Les càrregues admissibles es calculen aplicant a les càrregues de trencament un 
coeficient de seguretat Gs = 3. 
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Per a sòls granulars, les càrregues admissibles venen donades per les fórmules: 
 
 Qad  =   N/12 x S x [( 1 + B )/ B ]²  per B > 1,25 m 
 
 Qad  =   N/8 x S               per B < 1,25 m 
 
On: 
 
N  = Número de cops del S.P.T. 
S  = Assentaments màxims en polzades. 
B  = Ample de la sabata en peus. 
 
 
 
 
Per a calcular la tensió de treball d’una fonamentació directa encastada en el 
terreny, Terzaghi va calcular una fòrmula que té en compte el pes de la terra que 
confina el fonament. 
 

Qh = c Nc + q Nq + 1/2 BNγ γ 
 
On: 
 

Qh =  càrrega d’enfonsament 
 

Q    =  sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació =H γ  
 

B     =  ample de la sabata 
 

C     =   cohesió del terreny de fonamentació 
 

Nc,  Nq  y  Nγ =  factors de capacitat de càrrega que només depenen de Φ. 
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FONAMENTACIÓ DIRECTA 

Aplicant les expressions anteriors s’obté una càrrega admissible per les diferents 
capes descrites: 

Capa Tipus de sòl 
Valor 

de NSPT 
Valor 
de NP 

Qad Llosa 
armada 

Qad sabata 
correguda 

Qad 
Sabata 
aïllada 

R Replè --- --- No Recolzar No Recolzar No Recolzar 

A Granular 11 - 14 5 - 10 1,2 Kg/cm² 1,0 Kg/cm² 1,3 Kg/cm² 

B Granular 22 - 36 17 - 23 --- 2,1 Kg/cm² 2,6 Kg/cm² 

Aquestes càrregues es refereixen a la ruptura per esforç tallant, sense tenir en 
compte la magnitud de l’assentament. 

4.2. ASSENTAMENTS PREVISIBLES 

Els assentaments es calculen segons la formula: 

 S  =   Q x h x 1/E 
On: 

 Q  =  Sobrepressió mitja aplicada al terreny 
 h  =  Gruix de l’estrat compressible 
 E  =  Mòdul d’elasticitat 

Amb les càrregues anteriors s’assoliran les següents assentaments: 

Capa Tipus de sòl 
Valor de 

NSPT 
Qad max 

Assentament 
(cm) 

A Granular 11 - 14 1,3 Kg/cm² 2,1 cm 

B Granular 22 - 36 2,6 Kg/cm² 1,4 cm 
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4.3. FONAMENTACIÓ PROFUNDA 

Degut a les característiques geotècniques dels diferents nivells existents, i la seva 
distribució en profunditat, és interessant estudiar una fonamentació profunda 
encastada als materials de la capa B. 

La càrrega màxima que una fonamentació profunda pot transmetre al terreny, 
resulta ser: 

sspp AfAqQcr ⋅+⋅=

On: 

 qp  =  Resistència en punta. 
 Ap  =  Àrea de la secció del fust. 
 fs  =  Fregament lateral del fust. 
 As  =   Àrea lateral del fust. 

Segons C.G. Meyerhof (Journal of soil mechanics and foundation división A.S.C.E. 
l956). 

Segons el Document Bàsic del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) el càlcul d’una 
fonamentació profunda a partir d’assaigs SPT “in situ” es pot realitzar a partir de les 
següents fórmules: 

- Resistència en Punta: 

*Sols granulars

La determinació de la resistència en punta per materials granulars es pot determinar 
a partir de resultats in situ (especialment SPT).   

A partir del valor de Nspt s’obté la següent expressió: 

SPTNp Nfq ⋅=  (MPa) 

On: 

fN = 0,4   per pilots prefabricats 
fN = 0,2   per pilots in situ  

Caldrà aplicar un factor de seguretat de 3. 
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*Sols cohesius

La determinació de la resistència en punta per materials cohesius es pot determinar 
a partir de l’expressió:   

UPp CNq ⋅=

On: 

Np correspon a un valor de 9 
Cu és la resistència al tall sense drenatge. 

- Resistència per Fregament: 

*Sols granulars

Per sols granulars, la resistència per fregament es podrà considerar igual a: 

SPTf N5,2 ⋅=τ  (kPa) 

A efectes de càlcul no s’utilitzaran valors de N superiors a 50. 

*Sols cohesius

En el cas dels sols cohesius es pren la següent expressió: 

u

u
f C100

C100
+
⋅

=τ  (τ i Cu en kPa) 

Caldrà aplicar un factor de seguretat de 2. 
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* Fonamentació per Pilotatge:

- Pel cas que ens ocupa prenem  fN = 0,2 (pilots in situ) 

- Al tractar-se d’elements profunds circulars no cal utilitzar el factor reductor de la 
fórmula principal.   

-Aplicant la fórmula, un factor de seguretat de 3 per la càrrega en punta i per fust, i 
els diferents factors reductors s’obtenen els següents valors:  

Capa Tipus de sòl 
Valor 

mitjà de N 
Càrrega en 

punta 
Càrrega per 

fust 

A Granular 12 --- 0,15 Kg/cm² 

B Granular 27 18,3 Kg/cm² 0,34 Kg/cm² 

Deixem a la Direcció Tècnica l’elecció del tipus de pilot, el seu mètode constructiu, 
el diàmetre i el seu agrupament, que seran funció de l’estat de càrregues de 
l’edifici. 

4.4. RIPABILITAT

Els materials de les capes R, A i B són excavables amb màquines ordinàries de 
moviment de terres.  

Les principals dificultats poden sorgir donada la naturalesa granular i l’escassa a 
nul·la cohesió dels materials travessats en els sondejos, especialment per sota del 
nivell freàtic.  

4.5. SISMICITAT 

S’han analitzat globalment les característiques sísmiques de la zona, seguint la 
‘Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), 
segons es va establir al reial decret 997/2002, de 27 de Setembre (B.O.E. nº 244 de 
11 d’Octubre de 2.002). 
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En aquest cas la zona estudiada se troba dins de la ‘Zona Sísmica 2’ que implica una 
sismicitat mitja a baixa, entre la issosista de grau VI-VII. 

Per la localitat de Badalona es considera un valor d’acceleració sísmica bàsica ab de 
0,04g essent g l’acceleració de la gravetat, i un coeficient de contribució K=1. 

Mapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de la distribució de les zones 
sísmiques i les seves intensitats a l’escala macrosísmica internacional (MSK). 

L’edifici projectat es classifica com d’importància normal.  

La capa R, amb un gruix màxim comprovat de 4,6 metres, es classifica com a 
terreny tipus IV; la capa A, amb un gruix mig de 3,8 metres, es classifica com a 
terreny tipus III; la capa B, amb un gruix superior a 6,9 metres, es classifica com a 
terreny tipus II. 

En funció de les característiques del terreny, s’adoptarà un coeficient de tipus de sòl 
(C) de 1,585; i un coeficient de risc de ρ = 1,0. El coeficient d’amplificació del 
terreny (S) es calcula de 1,2680. 

L’acceleració de càlcul (ac) es calcula a partir de 

ac = S · ρ · ab 

En aquest cas obtenim un valor d’ ac = 0,0507g. 
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4.6. FONAMENTACIÓ DE LA GRUA 

Es projecta la construcció d’un conjunt de 7 naus industrials sense planta de 
soterrani, amb planta baixa i una planta pis.  

En el cas de col·locar una grua, el seu fonament quedarà recolzat sobre els 
materials de la capa A, i es podrà dimensionar per transmetre al terreny tensions de 
treball de 1,3 Kg/cm2. 

4.7. RECOMANACIÓ FINAL 

En base als sondejos realitzats i a la interpretació donada entre ells, suposant unes 
relacions geològiques normals, s’han diferenciat tres capes anomenades R, A i B, les 
característiques geotècniques de les quals es defineixen en el capítol anterior. 

La capa R correspon a un nivell de terres de replè formades per sorres amb matriu 
argilo-llimosa i argiles sorrenques de color marró vermellós, amb graves i restes de 
runa.  

La capa A està formada per una sèrie de sorres de gra mig a groller amb escassa o 
nul·la matriu de color marró amb gravetes i graves, saturades per sota del nivell 
freàtic.  

La capa B es composa de sorres fines a molt fines de color marró verdós, saturades i 
ben empaquetades. 

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació aquest terreny es classifica com T-1. 

No s’han trobat sòls que siguin agressius a l’enduriment del formigó. 

En aquesta parcel·la es projecta la construcció d’un conjunt de 7 naus industrials 
sense planta de soterrani, planta baixa i una planta pis.  
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Atenent a les característiques geològiques, geotècniques i geomètriques dels nivells 
travessats, es podrà realitzar: 

• Fonamentació directa als materials de la capa A mitjançant sabates,
dimensionades per transmetre al terreny tensions de treball de 1,3 Kg/cm² si
són aïllades i de 1,0 Kg/cm² si són corregudes.

• Fonamentació profunda per mitjà de pilots encastats a la capa B, i
dimensionats per transmetre al terreny tensions màximes de treball de
18,3 Kg/cm2 per punta i 0,34 Kg/cm2 per fust.

Per calcular les característiques de la construcció dels murs i l’estabilitat dels 
talussos es prendran els següents paràmetres: 

Paràmetres Capa R Capa A Capa B 

Cohesió aparent Kg/cm2 0,07 0,01 0,00 

Densitat mitja T/m3 1,85 1,95 1,99 

Angle de fregament intern 24º 27º 28º 

Permeabilitat cm/s --- 1·10-3 8·10-3 

Una vegada efectuada la explanació i/o la obertura de les rases de la fonamentació, 
és convenient que se’ns comuniqui ràpidament, per poder reconèixer el terreny, com 
indica que es faci al Nou Codi Tècnic de la Edificació.  

 Barberà del Vallès, 17 de Febrer del 2010 

Teodoro González 
Geòleg Col· legiat nº 4897 

Director General 
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Cota Descripció del 
terreny M
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Colpeig W % Wl Wp Ip ØQu 
Kg/cm2
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/
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3UNE 
0,08

U
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.C
.S

.

C
Kg/cm2P

ro
f.

1

2

4

5

10

15

6

8

9

13

Fi sondeig

Sorres de gra mig a groller 

amb graveta dispersa, de 

color marró amb quelcom 

de matriu llimosa, de 

humides a saturades.

Sorres de gra fi a molt fi de 

color marró, ben 

empaquetades, saturades.

12,0

5,5

-- -- NPS 6+7+7+7

3

7

11

12

14

-1

-2

-4

-5

-10

-15

-6

-8

-9

-13

-3

-7

-11

-12

-14

3,1

1,7

Terres de replè: argiles 

sorrenques de color marró 

vermellós amb graves i 

gravetes, humides i poc 

consolidades.

2,5

Sorres de gra mig amb graveta 

dispersa, de color marró, seques.

S 17+17+16+18

S 3+2+3+3

S 7+6+7+8
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1
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4

5
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6
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Fi sondeig

Sorres de gra mig a groller 

amb graveta i graves 

disperses, de color marró 

amb quelcom de matriu 

llimosa, de humides a 

saturades.

Sorres de gra fi a molt fi de 

color marró, ben 

empaquetades, saturades.

12,0

5,4

-- -- NPS 6+8+8+10

3

7

11

12

14

-1

-2

-4

-5

-10

-15

-6

-8

-9

-13

-3

-7

-11

-12

-14

3,2

1,7

Terres de replè: argiles 

sorrenques de color marró 

vermellós amb graves i 

gravetes, humides i poc 

consolidades.

2,6

Sorres de gra mig amb graveta 

dispersa, de color marró, seques.

S 12+19+17+23

S 13+11+11+13

S 10+12+10+10
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Habitatges a l´antiga Paperera del Besós - Una comunitat autosuficient

PRESUPUESTO Fecha: 23/05/17 Pág.: 1

Obra 01 Presupuesto Habitatges a l'antiga Paperera del Besós-Una comunitat autosuficient

Capítulo 01 Actuacions prèvies

1 E211159A m3 Enderroc edificac.aïllada,>250m3,,h=4-8m,form.arm.,s/enderroc
fonam.ni mitg.,solera,s/sep.,gestió,mi

10,53 2.555,000 26.904,15

Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de
4 a 8 m d'alçària, amb estructura de formigó armat, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

2 E2441120 m3 Càrr.manuals residus inerts o no especials dins obra,dúmper
transp.

39,01 3.449,250 134.555,24

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials dins de l'obra, amb dúmper per a transports (P - 6)

TOTAL Capítulo 01.01 161.459,39

Obra 01 Presupuesto Habitatges a l'antiga Paperera del Besós-Una comunitat autosuficient

Capítulo 02 Moviment de terres

Subcapítulo 01 Rebaix del terreny

1 E2213122 m3 Excavació per rebaix 2,96 480,000 1.420,80
Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)

2 E2R350D3 m3 Transport de terres i gestió de residus 1,15 648,000 745,20
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km. Es considera un 30% d'esponjament
(P - 7)

TOTAL Subcapítulo 01.02.01 2.166,00

Obra 01 Presupuesto Habitatges a l'antiga Paperera del Besós-Una comunitat autosuficient

Capítulo 02 Moviment de terres

Subcapítulo 02 Rases i pous

1 E222222B m3 Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+terres
deix.vora

4,92 170,000 836,40

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora (P - 3)

2 E2255T70 m3 Reblert per rases amb sorres de material reciclat mixt per
colectors

15,08 43,200 651,46

Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 5)

3 E225277A m3 Terraplenat i piconatge de rases de colectors 13,20 43,200 570,24
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (P -
4)

4 E2R350D3 m3 Transport de terres i gestió de residus 1,15 229,500 263,93
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

EUR
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amb un recorregut de fins a 2 km. Es considera un 30% d'esponjament
(P - 7)

TOTAL Subcapítulo 01.02.02 2.322,03

Obra 01 Presupuesto Habitatges a l'antiga Paperera del Besós-Una comunitat autosuficient

Capítulo 03 Fonamentació

1 GG312192 m Cable de posta a terra 6,67 267,000 1.780,89
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 16)

2 PA0004 PA Transport de probetes 300,00 1,000 300,00
Transport de probetes (P - 19)

3 J0608808 u Serie de provetes per a formigó de fonaments 15,12 6,000 90,72
Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 18)

4 GGD1122E u Piqueta 22,40 1,000 22,40
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µ m
de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 17)

5 E31522C4 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/10/IIa,bomba 97,78 170,000 16.622,60
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba (P - 8)

6 E31522H3 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,cubilot 81,99 362,900 29.754,17
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 9)

7 E31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. 1,17 5,444 6,37
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 10)

8 E3Z152P1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. reciclat HL-150/P/20,
subst.50% granulat gruixut p/granulat recicl

10,24 85,000 870,40

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió (P - 12)

9 E31DEP75 u Encofrat perdut p/base pilar perf.form 60x50cm,+caixa pref.acer
galv.

79,93 85,000 6.794,05

Encofrat perdut per a base de pilar prefabricat de formigó de 60x50 cm
de secció encastat a fonament, realitzat amb caixa prefabricada de
planxa d'acer galvanitzat. (P - 11)

TOTAL Capítulo 01.03 56.241,60

Obra 01 Presupuesto Habitatges a l'antiga Paperera del Besós-Una comunitat autosuficient

Capítulo 04 Estructura

EUR



Habitatges a l´antiga Paperera del Besós - Una comunitat autosuficient

PRESUPUESTO Fecha: 23/05/17 Pág.: 3

1 E43TT5K0 m2 Paret panell fusta contralaminada g=158mm, núm.capes 5, amb
disposició transv. de la fusta en les du

110,91 4.015,800 445.392,38

Paret de panell de fusta contralaminada de 158 mm gruix formada per
5 de capes de fusta encolades amb la disposició transversal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 14)

2 E43SL5N0 m2 Sostre panell fusta contralaminada g=200mm, núm.capes 5, amb
disposició long. de la fusta en les due

133,14 4.438,000 590.875,32

Sostre de panell de fusta contralaminada de 200 mm gruix formada
per 5 de capes de fusta encolades amb la disposició longitudinal de la
fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques (P - 13)

3 G4ZA1001 dm3 Recolzament rect.neoprè s/armar,col. 20,10 1.913,200 38.455,32

Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat
(P - 15)

TOTAL Capítulo 01.04 1.074.723,02

EUR



    m2 4.438,00

€/m2 436,69



UNA	COMUNITAT	AUTOSUFICIENT											|	CURS	2016-2017	|	PFC	 Alumno:	Guillem	Pascual		
	

	 1	
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	 0.	INTRODUCCIÓN	
	
	
El	20%	de	lo	que	se	gasta	uno	en	un	edificio	de	viviendas	corresponde	a	la	inversión	inicial	(construcción);	el	
resto,	un	80	%	se	dedica	al	mantenimiento	(gasto	en	electricidad,	calefacción,	refrigeración,	etc.).	De	hecho,	
de	media,	gastamos	un	33%	de	nuestros	ingresos	en	el	consumo	de	la	vivivienda.	Entonces,	¿por	qué	no	
invertir	la	situación?	¿Qué	passaria	si	en	lugar	de	nosotros	trabajar	para	la	vivienda	que	ella	trabaje	para	
nosotros?	Esta,	es	la	finalidad	última	de	esta	investigación:	descubrir	si	es	posible,	y	como,	la	construcción	
de	una	vivienda	autosuficiente.	
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	 1.	REDUCCIÓN	DE	LA	DEMANDA	ENERGÉTICA	
	
…	
	
Demanda	total	
Edificio	proyectado:	993KWh/año	
Superficie:	121m2	
	
	
993/121=	 	8,20	KWh	/año	m2			 		<<<<		Passivhaus:	15	KWh	/	año	m2	
	
Por	tanto,	el	edificio	se	diseñará	sin	instalaciones	de	calefacción	ni	refrigeración.	
Solamente		se	incorporará	una	batería	de	ACS	en	la	entrada	de	aire	renovado	del	
recuperador	de	calor	de	la	ventilación	mecánica	para	los	meses	más	frios	si	fuera	
necesario.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CALCULO DE LA DEMANDA ENERGETICA DE LOCALES MONOZONA
METODO HORARIO SIMPLIFICADO
prEN ISO 13790

© Josep Sole
PROYECTO

ZONA CLIMATICA C2 Uparcial CUMPLE

EMPLAZAMIENTO INERCIA Umedio CUMPLE

DIMENSIONES USO 1 0 F.Solar CUMPLE
Superficie util (m2) 121
Volumen util (m3) 345 Invierno CUMPLE

Verano CUMPLE
VENTILACION
Regimen "normal" (1/h) 0,92
Regimen "extra" (1/h) 1

APORTACIONES INTERIORES
Regimen "normal" (W/m2) 4,87
Regimen "extra" (W/m2)

PROYECTO REFERENCIA A
TEMPERATURA DE CONSIGNA Demanda Anual = 993 8.070 12
CALEFACCION PROYECTO REFERENCIA Indicador
Regimen "normal" (ºC) 20 Demanda Calefacción = 993 kWh/año 5.306 19
Regimen "extra" (ºC) 17 Potencia maxima = 1,10 kW 3,18 A
REFRIGERACION PROYECTO REFERENCIA
Regimen "normal" (ºC) 24 Demanda Refrigeración = 0 kWh/año -2.764 0
Regimen "extra" (ºC) 24 Potencia maxima = 0,00 kW -3,27 A

FACHADA NORTE Orientacion respecto al NORTE respecto al sur
-27 hacia el oeste -153

Cerramientos opacos
Tipologia Aislante Espesor (m) Superficie (m2) F.sombra Tr.Termica A.Sol Uparcial Ulimite Cumplimiento

26 10 0,15 21,84 1 4,22 0,101 0,19 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95
Upromedio (Opacos) 0,19 CUMPLE 2o NIVEL

Puentes termicos Forjados intermedios Longitud (m) Tr.Termica

Ulimite (superior) 0,73 3 0

Ulimite (inferior) 0,52 3 0
Forjados Superior/Inferior

4 9 1,8

Upromedio (con PT) 0,36 4 9 1,8
Ventanas

Porcentaje 0,191111111 Tipo Superficie F.sombra Tr.Termica A.Sol Uparcial Ulimite Cumplimiento F.Solar correg F.Solar (limite) Cumplimiento

Aplicabilidad M.Simplificado si 24 5,16 1 9,91 2,68836 1,92 4,4 0,521  --

C2-2 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0  --

Ulimite (inferior) 3,4 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0  --

Ulimite (superior) 4,2 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0  --

38 1 0,00 0 0,00 4,4 0  --

38 1 0,00 0 0,00 4,4 0  --

Upromedio (ventanas) 1,92 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0  --
CUMPLE

FACHADA ESTE Orientacion respecto al ESTE respecto al sur
-21 hacia el norte 111

Cerramientos opacos
Tipologia Aislante Espesor (m) Superficie (m2) F.sombra Tr.Termica A.Sol Uparcial Ulimite Cumplimiento

26 10 0,15 12,4 1 2,40 0,058 0,19 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95
Upromedio (Opacos) 0,19 CUMPLE 2o NIVEL

Puentes termicos Forjados intermedios Longitud (m) Tr.Termica

Ulimite (superior) 0,73 3 0

Ulimite (inferior) 0,52 3 0
Forjados Superior/Inferior

4 9 1,8

Upromedio (con PT) 0,48 4 9 1,8
Ventanas

Porcentaje 0,540740741 Tipo Superficie F.sombra Tr.Termica A.Sol Uparcial Ulimite Cumplimiento F.Solar correg F.Solar (limite) Cumplimiento

Aplicabilidad M.Simplificado si 24 12,6 0,3 24,19 6,5646 1,92 4,4 0,1563 0,51

C2-6 24 2 0,3 3,84 1,042 1,92 4,4 0,1563 0,51

Ulimite (inferior) 2,7 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,51

Ulimite (superior) 2,8 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,51

38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,51

38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,51

Upromedio (ventanas) 1,92 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,51
CUMPLE

FACHADA SUR Orientacion respecto al SUR respecto al sur
-27 hacia el Este 27

Cerramientos opacos
Tipologia Aislante Espesor (m) Superficie (m2) F.sombra Tr.Termica A.Sol Uparcial Ulimite Cumplimiento

26 10 0,15 33 1 6,38 0,153 0,19 0,95

27 13 0 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 0 0 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 0 0 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 0 0 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95
Upromedio (Opacos) 0,19 CUMPLE 2o NIVEL

Puentes termicos Forjados intermedios Longitud (m) Tr.Termica

Ulimite (superior) 0,73 3 0 0

Ulimite (inferior) 0,52 3 0 0
Forjados Superior/Inferior

4 18 3,6

Upromedio (con PT) 0,41 4 18 3,6
Ventanas

Porcentaje 0,388888889 Tipo Superficie F.sombra Tr.Termica A.Sol Uparcial Ulimite Cumplimiento F.Solar correg F.Solar (limite) Cumplimiento

Aplicabilidad M.Simplificado si 39 21 0,5 35,49 13,65 1,69 4,4 0,325 0,62

C2-4 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,62

Ulimite (inferior) 3,9 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,62

Ulimite (superior) 4,1 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,62

38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,62

38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,62

Upromedio (ventanas) 1,69 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,62
CUMPLE

FACHADA OESTE Orientacion respecto al OESTE respecto al sur
-21 hacia el Sur -69

Cerramientos opacos
Tipologia Aislante Espesor (m) Superficie (m2) F.sombra Tr.Termica A.Sol Uparcial Ulimite Cumplimiento

26 10 0,15 5,4 1 1,04 0,025 0,19 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95

27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95
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27 13 1 0,00 0,000 0,00 0,95
Upromedio (Opacos) 0,19 CUMPLE 2o NIVEL

Puentes termicos Forjados intermedios Longitud (m) Tr.Termica

Ulimite (superior) 0,73 1 0

Ulimite (inferior) 0,52 3 0
Forjados Superior/Inferior

4 6 1,2

Upromedio (con PT) 0,64 4 6 1,2
Ventanas

Porcentaje 0,7 Tipo Superficie F.sombra Tr.Termica A.Sol Uparcial Ulimite Cumplimiento F.Solar correg F.Solar (limite) Cumplimiento

Aplicabilidad M.Simplificado NO APLICABLE 24 12,6 0,3 24,19 6,5646 1,92 4,4 0,1563 0,51

C2-6 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,51

Ulimite (inferior) 2,7 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,51

Ulimite (superior) 2,8 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,51

38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,51

38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,51

Upromedio (ventanas) 1,92 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,51
CUMPLE

CUBIERTA

Cerramientos opacos
Tipologia Aislante Espesor (m) Superficie (m2) F.sombra Tr.Termica A.Sol Uparcial Ulimite Cumplimiento

27 10 0,3 121 1 11,90 0,286 0,10 0,53

29 11 1 0,00 0,000 0,00 0,53

29 11 1 0,00 0,000 0,00 0,53

29 11 1 0,00 0,000 0,00 0,53

29 11 1 0,00 0,000 0,00 0,53

29 11 1 0,00 0,000 0,00 0,53

29 11 1 0,00 0,000 0,00 0,53
Upromedio (0pacos) 0,10

Ventanas Tipo Superficie F.sombra Tr.Termica A.Sol Uparcial Ulimite Cumplimiento F.Solar correg F.Solar (limite) Cumplimiento

Porcentaje 0 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,32

Aplicabilidad M.Simplificado si 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,32

Ulimite (1) 0,41 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,32

38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,32

38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,32

38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,32

Upromedio (ventanas) 38 1 0,00 0 0,00 4,4 0 0,32
Upromedio 0,10 CUMPLE CTE

SUELOS
Cerramientos opacos

Tipologia Aislante Espesor (m) Superficie (m2) Tr.Termica Uparcial Ulimite Cumplimiento

2 4 0,12 109 23,27 0,21 0,65

7 5 0,00 0,00 0,65

7 5 0,00 0,00 0,65

7 5 0,00 0,00 0,65

7 5 0,00 0,00 0,65

7 5 0,00 0,00 0,65

7 5 0,00 0,00 0,65
Upromedio 0,21 CUMPLE CTE
Ulimite (1) 0,5
CERRAMIENTOS INTERIORES / MEDIANERIAS

Cerramientos opacos
Tipologia Aislante Espesor (m) Superficie (m2) Exposicion Tr.Termica Uparcial Ulimite Cumplimiento

11 16 0,15 54 0,1 0,98 0,18182 1

24 19 0,00 0 1

24 19 0,00 0 1

24 19 0,00 0 1

24 19 0,00 0 1

24 19 0,00 0 1

24 19 0,00 0 1

2/8

URSA Iberica Aislantes Sa
C/Caspe nº 17

08010 Barcelona
+34933441100

Guillem Pascual Perelló



Guillem Pascual Perelló

Guillem Pascual Perelló

Guillem Pascual Perelló

Guillem Pascual Perelló



Guillem Pascual Perelló

Guillem Pascual Perelló

Guillem Pascual Perelló

Guillem Pascual Perelló

Guillem Pascual Perelló



UNA	COMUNITAT	AUTOSUFICIENT											|	CURS	2016-2017	|	PFC	 Alumno:	Guillem	Pascual		
	

	 5	
	

	 2.	PRODUCCIÓN	DE	AGUA	CALIENTE	
	 	
	 Lo	calcularemos	con	la	Ordenanza	de	medio	ambiente	urbano	de	Barcelona	(OB),	ya	que	es	la	
ordenanza	más	restrictiva,	en	comparación	con	el	Código	Técnico	de	edificación	(CTE)	o	el	Decreto	de	
Ecoeficiencia.	
	
	 2.1.	DEMANDA	DIARIA	DE	ACS	POR	PERSONA	
	
ORDENANÇA	DE	MEDI	AMBIENT	URBÀ	BARCELONA	
Demanda	diaria	de	agua	caliente	=	22	l/persona	
	
	 2.2.	NÚMERO	DE	PERSONAS	
	
ORDENANÇA	DE	MEDI	AMBIENT	URBA	BARCELONA	
Viviendas	de	4	dormitorios	dobles:	8	personas	x	2	viviendas	=	16	personas	
	
	 2.3.	DEMANDA	DIARIA	DE	ACS	DEL	EDIFICIO	
	
ORDENANÇA	DE	MEDI	AMBIENT	URBA	BARCELONA	
22	l/persona	�	16	personas	=	352	l/dia	
	
	 2.4.	DEMANDA	ANUAL	DE	ACS	DEL	EDIFICIO	
	
ORDENANÇA	DE	MEDI	AMBIENT	URBA	BARCELONA	
352	l/día	�	365	días	=	128	480	l/año	
	
	 2.5.	DEMANDA	ENERGÉTICA	ANUAL	PARA	CALENTAMIENTO	DE	ACS	
	
Consumo	anual	(l/año)	�	Ce	�	ΔT	(T	de	entrada	y	de	salida)	�	δ		
T	del	agua	de	la	red	=	14°C	(Barcelona)	
	
ORDENANÇA	DE	MEDI	AMBIENT	URBA	BARCELONA	
128	480	l/año	�	1	kcal/°CKg	�	(60°C	-	14°C)	�	1	=	5	910	080	kcal/año	x	

! !"!
!"# °!·!"	=	6	872,18	kWh/año	

	
	 2.6.	APORTE	SOLAR	
	
ORDENANÇA	DE	MEDI	AMBIENT	URBA	BARCELONA	
EACSsolar	viviendas	=	6	872,18	kWh/año	
EACSsolar	locales	=	0,07	kWh/día	�	365	días	�	(121)	m²	=	3	091,55	kWh/año	
TOTAL	=	(6	872,18	+	3	091,55)	�	60%	=	5	978,24	kWh/año	
	
	 2.7.	ÁREA	DE	CAPTADORES	SOLARES	
	
Área	de	captadores	=	EACSsolar/(I	�	α	�	δ	�	r)	
I	=	17,73	MJ/m²/dia	�	0,2778	kWh/MJ	�	365	días/año	=	1797,76	kWh/m2/ano	(Atles	de	radiació	solar	de	
Catalunya)	
rendimiento	medio	anual	de	la	inastalación	=	r	=	0,4	(instalación	plurifamiliar	centralizada)	
coeficiente	de	reducción	por	orientación	e	inclinación	=	α	=	1	(orientación	0°,	inclinacion	35°)	
coeficiente	de	reducción	por	sombras	=	δ	=	1	
	

	 Área	=	
! !"#,!" 

!"#",!" ! ! ! ! ! !,!	=	8,3134	m²	
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	 2.8.	NÚMERO	CAPTADORES	SOLARES	
	
Para	un	captador	de	2,21	m²	de	superficie,	la	superficie	de	apertura	es=	2,01	m²,	y	el	área	captadora=	1,93	m².	
N	=	8,3134	m²	/	1,93	m²	panel	=	4,30	=	5	captadores	mínimo.	Se	colocarán	5,	A	=	5	�	1,93	=	9,65	m².	
La	energia	anual	captada	por	20	captadores	será:	
	 	
	 5	paneles	�	1,93	m²/panel	�	1797,76	kWh/m²/año	�	0,40	=	6	939,35	kWh	/año	
	
	
En	la	cubierta	se	utilizará	un	pavimento	técnico	elevado	10	cm	que	posibilita	el	paso	de	los	conductos	del	
circuito	cerrado	de	las	placas	solares,	mejorando	el	comportamiento	térmico	del	edificio	y	del	sistema.	
	
	 2.9.	VOLUMEN	NECESARIO	PARA	LOS	ACUMULADORES	
	
La	relación	entre	el	área	de	captadores	y	el	volumen	de	litros	del	acumulador	es:	
	
50	<	V(litros)/A(m²)	<	180	
	
	 50	�	A	(m²)	=	50	�	9,65	=	965	l	
	 180	�	A	(m²)	=	180	�	9,65	=	3474	l	
	
Nos	intentamos	aproximar	a	los	180	l	como	máximo	de	volumen	de	acumulación	del	ACS	calentada	por	la	
energía	solar.	
	
Escogemos	una	unidad	del	acumulador	solar	C-222	de	la	marca	Cala,	que	se	situarán	en	cubierta	y	tendrán	un	
peso	total	de:		
	
	 P	=	(41	·	10)	=	410	kg	
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3.	SUMINISTRO	DE	ELECTRICIDAD	
	
	 3.0.	INTRODUCCIÓN	
	
	 El	suministro	de	electricidad	llega	por	la	red	enterrada,	y	entra	en	el	edificio	a	traves	de	la	CGP	
ubicada	en	fachada,	para	pasar	después	a	la	centralización	de	contadores.	
Ubicamos	los	contadores	individuales	para	viviendas,	locales	y	servicios	comunes	en	planta	baja,	en	un	
recinto	con	las	baterías	de	los	contadores.	
Se	prevé	un	contador	monofásico	por	vivienda	+	2	trifásicos	para	cada	local	+	1	trifásico	para	servicios	
comunes	+	1	monofásico	para	el	aparcamiento	+	1	monofásico	de	reserva.	
La	energía	eléctrica	se	suministra	en	forma	de	corriente	alterna	monofásica	a	230	V	y	trifásica	a	400	y	50Hz.	
Se	hará	previsión	de	un	centro	de	transformación	(tensión	en	alta	=	10.000	voltios)	para	una	potencia	de	630	
KVA.	Cos	φ	=	0,9.	
	
	 Haremos	el	cáculo	para	un	núcleo	de	escaleras,	por	lo	tanto,	sólo	2	viviendas	co-housing.	
	
Normativa	
	
-Reglamento	electrotécnico	para	la	Baja	Tensión	(REBT)	e	instrucciones	técnicas	complementarias.	
(REBT,	aprovada	por	el	real	decreto	842/2002)	ITC-BT-6,	ITC-BT-7,	ITC-BT-10,	ITC-	BT-17	
-	Resolución	complementaria	al	REBT	en	Catalunya.	ECF/4548/2006,	de	29	de	diciembre	
	
	
	 3.1.	DEMANDA	ENERGÉTICA	DEL	EDIFICIO	
	
WT	=	Wh	+	Wsc	+	Wlc				{KWh	año]	
Wt	=	Potencia	total	máxima	simultánea	previsible	en	todo	el	edificio.	
Wh	=	Potencia	máxima	simultánea	previsible	para	todo	el	conjunto	de	viviendas.	
Wsc	=	Potencia	máxima	simultánea	previsible	para	los	servicios	comunes.	
Wlc	=	Potencia	máxima	simultánea	previsible	para	todo	el	conjunto	de	locales.	
	
	
	 3.1.1.	VIVIENDAS	
	

	
	
	
Iluminación:																																			410	KWh	por	mes	x	12	meses	=																																											4920	KWh	año	
	
Electrodomésticos:																				1	924	KWh	por	mes	x	12	meses	=																																								23	088	KWh	año	
	
Calefacción:		993	KWh	año/121	m2	=	8,20KWh/m2	año			-----70%	renovable	
																																						 	 																																	-----30%	caldera	alta	eficiencia	(e:1)	
												 	 	 										8,2KWh	x	0,3=	2,46	KWh	x	24h	x	90dies	=																					5313,6	KWh	año	
	
Refrigeración:																																						0	KWh	por	mes	x	12	meses	=																																															0	KWh	año	
	
	
ACS:																																															1877	KWh	por	mes	x	12	meses	=																																										22524	KWh	año	
	
Cocina:																																												737	KWh	por	mes	x	12	meses	=																																										8844	KWh	año	



UNA	COMUNITAT	AUTOSUFICIENT											|	CURS	2016-2017	|	PFC	 Alumno:	Guillem	Pascual		

	

	 8	
	

	
Ventilación:			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			 	 88	l/s	x	3.6	m3/h	=		316,8	m3/h	
	

Elección	recuperador	de	calor	de	flujo	cruzado:		serie	CADB/T-N	PRO-REG	con	batería	de	agua	
caliente	incorporada.		Modelo:	CADB-N	DC	05	PRO-REG.		

	
Caudal	máximo:	470	m3/h	
Potencia	motor:	2	x	0,11	KW	x	3h	x365	dias	año	=																																													240,9	KWh	año	

	
Standby:																																												231	KWh	por	mes	x	12	meses	=																																				2772	KWh	año	
	
TOTAL	VIVIENDA	CO-HOUSING	 	 															 	 	 	 67	702	,5	kWh	año	
	
	
	
	 3.1.2.	LOCALES	
	
Wlc,	potencia	máxima	simultánea	previsible	para	todo	el	conjunto	de	locales	
	

	
	
Superficies	de	los	locales:	
Local	1	=	60m²	
Local	2	=	61m²	
	
Coeficiente	de	simultaneidad	para	locales	comerciales	y	oficinas	=1	
Wlc=	ΣP	(Sup.	local	�	100	W/m²)	
Mínimo	por	local	3450	W	a	230	V	(15	A)	
LOCAL	1	=	60	x	100	W/m²	=	6	000W	=	6	kW	x	10	x	365dias	=	21	900	KWh	año	
LOCAL	2	=	61	x	100	W/m²	=	6	100	W	=	6,1	kW	x	10	x	365dias	=	22	265	KWh	año	
TOTAL		 	 	 	 	 	 	 	 	 44	165	kWh	año	
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	 3.1.3.	SERVICIOS	COMUNES	
	
Wsc,	potencia	máxima	simultánea	previsible	para	los	servicios	comunes	
	

	
	
1	Ascensor	eléctrico	(6	persones)	=	3000	W	c/u	=	3000	W	
	

	
	
1	Grupo	elevador	de	presión,	2	bombas	GEP	modelo	EPS-1S150	de	la	casa	ITUR.	Según	el	prontuario,	la	
potencia	de	las	bombas	silenciosas	se	obtiene	dividiendo	la	ultima	cifra	entre	100.	
Por	tanto,	
P	=	1,50	CV	(funcionaran	alternamente,	nunca	las	dos	a	la	vez)	
1,50	CV	�	735,50	W/CV	=			 	 	 	 	 	 	 1104	W	
	
1	Bomba	de	recirculación	ACS	solar		 	 	 	 	 	 	 130	W	
1	Bomba	de	recirculación	circuito	cerrado	placas	solares		 	 	 	 130	W	
1	Bomba	de	recirculación	circuito	intercambiador		 	 	 	 	 130	W	
	
Iluminación	zonas	comunes.	Para	reducir	el	consumo	eléctrico	y	aumentar	la	eficiencia	energética	del	edificio	
optaremos	por	lámparas	tipo	LED,	considerando	que	su	mayor	precio	se	amortiza	a	causa	de	las	continuas	
subidas	de	las	tarifas	eléctricas.	
	
-Iluminación	vestíbulo	
Se	realizará	con	downlights	empotrados	redondos	fijos	modelo	DOMO	de	la	marca	LAMP.	Con	aro	exterior	
fabricado	en	inyección	de	aluminio	lacado	en	color	blanco.	Reflector	inferior	de	aluminio	de	alta	pureza	y	
superior	de	policarbonato	lacado	blanco	de	alta	reflexión.	Para	15	LEDs	de	alta	emisión	color	blanco	calido	y	
33W	de	potencia.	Con	equipo	incorporado.	
	

	
	
Número	de	puntos	de	luz:	
Planta	baja		 	 	 	 	 6	
Planta	tipo	1	�	2	=		 	 	 	 2	
Planta	cubierta		 	 	 	 	 1	
Total		 	 	 	 	 	 9	puntos	de	luz	�	33W	=		 	 297W	
	
-Iluminación	cuartos	de	servicios	
Se	realizará	con	una	luminaria	de	superficie	modelo	FINE	LEDS	LINEAR	de	la	marca	LAMP.	Fabricada	en	
extrusión	de	aluminio	anodizado	negro	mate	y	plata	mate	con	disipador	de	calor	y	difusor	de	policarbonato	
transparente.	Incorpora	108	LEDs	Hi-Distribution	de	18W	en	total,	color	blanco	cálido.	Óptica	Wide	Flood.	
Dimensiones	930	x	19	x	26	mm.	
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Número	de	puntos	de	luz	
Armario	contadores	de	agua		 	 	 1	
Almacén	de	residuos		 	 	 	 2	
Cuarto	contadores	electricidad		 	 	 1	
Cuarto	de	acumulación	de	ACS	en	cubierta		 	 1	
Total		 	 	 	 	 	 27	�	18	=		 	 	 486	W	
	
Iluminación	escalera	
Se	realizará	con	un	aplique	de	pared	decorativo	de	radiación	directa	e	indirecta	modelo	BLOC	de	la	marca	
LAMP.	Fabricado	en	extrusión	de	aluminio	con	reflector	de	aluminio,	lacado	en	color	gris	texturizado/gris	
oscuro	texturizado.	Con	difusor	de	policarbonato.	Para	12	LEDs	de	alta	emision	color	blanco	calido	y	14,4	W	
de	potencia.	
	

	
	
	
	
-Número	de	puntos	de	luz	
2	por	planta	�	(	1	pb	+	2	pt	+	1	pc)	=		 4	
Total		 	 	 	 	 	 4	�	14,4	=		 	 	 57,6	W	
	
-Iluminación	de	emergencia	(puntos	de	luz	de	18	W	c/u):	
	
Punto	2.2	CTE	DB	SUA4	
Con	el	fin	de	proporcionar	una	iluminación	adecuada	las	luminarias	cumplirán	las	siguientes	condiciones:	
a)	Se	situarán	al	menos	a	2	m	por	encima	del	nivel	del	suelo;	
b)	Se	dispondrá	una	en	cada	puerta	de	salida	y	en	posiciones	en	las	que	sea	necesario	destacar	un	peligro	
potencial	o	el	emplazamiento	de	un	equipo	de	seguridad.	Como	mínimo	se	dispondrán	en	los	siguientes	
puntos:	
	 en	las	puertas	existentes	en	los	recorridos	de	evacuación;	
	 en	las	escaleras,	de	modo	que	cada	tramo	de	escaleras	reciba	iluminación	directa;	
	 en	cualquier	otro	cambio	de	nivel;	
	 en	los	cambios	de	dirección	y	en	las	intersecciones	de	pasillos;	
	
4	puntos	de	luz	planta	cubierta	
2	puntos	de	luz	planta	baja	
2	puntos	de	luz	escalera	�	(2pt	+	1pb	+	1pc)plantas	=	8	puntos	de	luz	
	
TOTAL	14	puntos	de	luz	�	18	W	=		 	 	 	 	 	 	 252	W	
	
Extractores	
	
Extractor	columna	de	baños	:	65	W	�	2	columnas	=	130	W	
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Extractor	columna	de	cocinas	:	155	W	�	1	columnas	=	155	W	

Extractor	individual	campana	:	60	W	�	2	cocinas	=	120	W	

	

TOTAL	extracción	=		 	 	 	 	 	 	 	 405	W	
	

Previsión	telecomunicaciones	=		 	 	 	 	 	 	 1000	W	
	
TOTAL	SERVICIOS	COMUNES										 3,992	kW	x	12h	x365	dias	=								 	 17	484,96	KWh	año	
	
	 3.1.4.	DEMANDA	TOTAL	DE	ENERGIA	DEL	EDIFICIO	

	

VIVIENDA:																										2	x	67	702	KWh	año			=																		 	 														135	404	KWh	año	

LOCALES:																																																																																											 	 	 44	165	KWh	año				

ZONAS	COMUNES:																																																																											 	 	 18	485	KWh	año				

TOTAL			 											 	 														 																														 														 	 														198	027	KWh	año	
	
	
	 3.2.	PRODUCCIÓN	DE	ENERGIA	ELÉCTRICA	MEDIANTE	PLACAS	FOTOVOLTAICAS	
	
	
	
…	
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3.2	AHORRO	ELÉCTRICO	VIVIENDA	CONVENCIONAL	CON	PROYECTADA	
	
	
	 VIVIENDA	CONVENCIONAL	 VIVIENDA	PROYECTADA	
CALEFACCIÓN	 5172	 49,2%	 442,75	 7,9%	
ACS	 1877	 17,8%	 1877	 33,3%	
COCINA	 737	 7,0%	 737	 13,1%	
REFRIGERACIÓN	 170	 1,6%	 0	 0%	
ILUMINACIÓN	 410	 3,9%	 410	 7,3%	
ELECTRODOMÉSTICOS	 1	924	 18,3%	 1924	 34,2%	
STANDBY	 231	 2,2%	 231	 4,2%	
TOTAL	 10	521	KWh	 	 5	622KWh	 	
	
	
Ahorro	energético:	5622KWh/10	521	KWh	=	46,56%	
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4.	ALMACENAMIENTO	AGUA	DE	LLUVIA	
	

	
A	partir	de	la	climografía	de	Barcelona	determinaremos	el	volumen	del	depósito	de	agua	necesario	para	el	
riego	del	huerto	comunitario	con	un	colchón	de	litros	de	agua	suficiente	para	abastecernos	en	los	3	meses	
más	secos	y	con	la	presencia	de	las	hortalizas	más	exigentes:	junio,	julio	y	agosto.	
	

4.1	DEMANDA	AGUA	RIEGO	MÁXIMA	EN	VERANO	
Supongamos	que	plantamos	121m2	de	tomates	y	54m2	de	lechuga.	
El	consumo	hídrico	del	tomate	es:	1,5	l	dia/m2	en	estado	de	crecimiento	y	3,2	l	dia/m2	con	frutos	
El	consumo	hídrico	de	la	lechuga	es:	0,7	l	dia/m2	primavera	y		1,2	l	dia/m2	verano	
	
1,4	l	dia	/m2	x	30dias	x	2meses	x	108m2	de	zona	cultivable	=										9	072	l	
3,2	l	dia	/m2	x	30dias	x	2meses	x	108m2	de	zona	cultivable	=								20	736	l	
	
0,7	l	dia	/m2	x	30dias	x	3meses	x	30m2	de	zona	cultivable	=												1	890	l	
1,2	l	dia	/m2	x	30dias	x	3meses	x	30m2	de	zona	cultivable	=												3	240	l	
TOTAL																																																																																																									34	938	l	
	
1mm	=	1	l/m2	
La	suma	de	precipitaciones	de	los	meses	de	marzo	a	agosto	es:						45+48+53+42+25+50		=	263mm	=	263	l/m2	
	
263	l/m2	x	(121+27+27	m2	de	coberta)	=																																										46	025	litres	
	
El	modelo	del	depósito	elegido	es	el	siguiente:	REMOSA	CHE	35	D2.5	con	capacitat	de	hasta	35.000	litros.	Sus	
características	son:	diámetro	enterrado	2,5m,	longitud	7,67m		y	peso	1	200kg.	
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5.	AHORRO	AGUA	VIVIENDA	CONVENCIONAL-PROYECTADA	CON	RECUPERACIÓN	DE	
AGUAS	GRISES	
	
METODOLOGIA:	el	estudio	se	realiza	analizando	la	factura	bimestral	(60dias)	de	agua	de	un	piso	de	5	
estudiantes	en	Barcelona.	

	
					
El	consumo	total	durante	estos	60	dias	corresponde	a	35m3	
es	decir,	35	000	l	los	cuales	corresponden	supuestamente	
según	la	tabla	a:	
	
	

20%									7	000	l	Ducha-bañera	
10%									3	500	l	Lavabo	
5%											1	750	l	Beber	y	cocinar	
9%											3150	l	Lavar	platos	

	
	
	 	 	 	 	 	 				30%									10	500	l	WC	
	 	 	 	 	 	 				20%									7	000	l	Lavadora	
	 	 	 	 	 	 				4%											1	400	l	Limpiar	la	casa	
	 	 	 	 	 	 				2%														700	l	Regar	las	plantas	
	
Vemos	que	como	mínimo	se	podría	reutilizar	el	agua	de	la	ducha-bañera	y	lavabo	(total	30%)	en	el	depósito	
de	los	inodoros	(también	30%).	
	
Eso	equivaldría	a	unos	10	500	litros	menos	de	gasto	en	la	factura	bimestral	que	traducido	en	€	serian:	
	
VIVIENDA	CONVENCIONAL	
	 Volumen	(m3)	 Precio	unitario	 Importe	 IVA	

Cuota	de	servicio	 	 	 13,61	 	
Consumo	 12	 0,6222	 7,47	 	

	 6	 1,2446	 7,47	 	
	 12	 1,8669	 22,40	 	
	 5	 2,4891	 12,45	 	

Suministro	de	agua	 35	 	 63,40	 10%	
Tram	fins	a	18m3	 18	 0,4863	 8,75	 	

Tram	de	18	a	30m3	 12	 1,1202	 13,44	 	
Tram	de	30	a	35m3	 5	 2,8005	 14,00	 	

Repercusión	canon	de	agua	 35	 	 36,19	 10%	
Tram	fins	a	24m3	 24	 0,1529	 3,67	 	

Tram	més	de	24m3	 11	 0,2294	 2,52	 	
Repercusión	canon	de	agua	 35	 	 6,19	 No	suj.	
Taxa	Tratamiento	Residuos	 	 	 9,20	 No	suj.	
IVA:	10%	de	99,59	 	 	 9,96	 	

TOTAL	A	PAGAR	 	 	 124,94	 	
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VIVIENDA	PROYECTADA	
	 Volumen	(m3)	 Precio	unitario	 Importe	 IVA	

Cuota	de	servicio	 	 	 13,61	 	
Consumo	 12	 0,6222	 7,47	 	

	 6	 1,2446	 7,47	 	
	 6,5	 1,8669	 12,13	 	

Suministro	de	agua	 24,5	 	 40,68	 10%	
Tram	fins	a	18m3	 18	 0,4863	 8,75	 	

Tram	de	18	a	30m3	 6,5	 1,1202	 7,28	 	
Repercusión	canon	de	agua	 24,5	 	 16,03	 10%	

Tram	fins	a	24m3	 24	 0,1529	 3,67	 	
Tram	més	de	24m3	 0,5	 0,2294	 0,11	 	

Repercusión	canon	de	agua	 24,5	 	 3,78	 No	suj.	
Taxa	Tratamiento	Residuos	 	 	 9,20	 No	suj.	
IVA:	10%	de	56,71	 	 	 5,67	 	
TOTAL	A	PAGAR	 	 	 75,36	 	
	
Ahorro	de	agua	con	recuperación	de	aguas	grises:											30%						10	500	litros	
Ahorro	económico:														75,36€	/124,94€	=													41,28%			

													51,58€	de	media	cada	dos	meses	(60	dias)	
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6.	PRODUCCIÓN	DE	COMIDA	
	

6.1	¿Cuántos	kg	de	hortalizas	se	pueden	obtener	de	un	huerto	urbano?	
	
Según	nos	afirma	Angelo	Eliade,	autor	del	libro	‘Deep	green	permaculture’	la	autosuficiencia	alimentaria	es	
muy	difícil	de	obtener.	Sin	embargo,	en	60	m2	podríamos	ser	capaces	de	producir	360kg	de	hortalizas	en	1	
año.	
	
‘The	urban	homestead’	nos	asegura	que,	tras	los	primeros	años	de	prueba,	ellos	obtienen	3	000kg	de	comida	
al	año	en	404m2	un	75%	de	los	vegetales	consumidos.	De	los	cuales	sacaron	900kg	el	primer	año	lo	que	
demuestra	la	importancia	de	la	gestión.	
	
Haciendo	una	la	división	nos	salen	una	rentabilidad	por	m2	de	huerto	muy	parecida:	
Angelo	Eliade																																	6							kg/m2	
The	urban	homestead																		7,42	kg/m2																	2,23	kg/m2	el	primer	año	
	
Suponiendo	que	estos	són	los	valores	límite	y	nuestro	huerto	forma	parte	de	algo	más	amateur	con	gente	no	
especializada	en	el	tema,	es	razonable	pensar	que	tendriamos	una	rentabilidad	por	m2	de	un	50%	respecto	a	
los	mencionados	anteriormente.	
	
Así,	nos	moveríamos	en	torno	a	los	3	–	3,71kg/m2	de	producción.	
	
3,35kg/m2	x	60,5m2	de	huerto	por	vivienda	=	202,675	kg	
	
Cálculo	de	la	demanda	de	verduras	
Según	el	Ministerio	de	Agruicultura,	los	españoles	comemos,	de	media,	80kg	de	verduras	al	año.	En	el	caso	
más	desfavorable,	vivirían	entre	4	y	8	personas	por	vivienda.		
	
80kg	x	6personas	=	480	kg	de	verduras	al	año	
	
480kg	/202,675kg	=	0,422					----	un	42,2%	de	las	verduras	que	consumimos	podrían	ser	cultivadas	en	el	huerto	
	 	 	 	 comunitario	de	la	cubierta	con	una	gestión	razonable	para	gente		

no	profesional	en	el	ámbito	agrícola.	
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6.2	ORGANIZACIÓN	HUERTO	
	
6.2.1	Bancal:		

• Reg	per	goteig/reg	individual.	

• “Acolchado”:	Palla,	restes	triturades,	fulles	seques.	

• Tutors:	Bambú,	les	plantes	que	els	necessitin.	

• Dimensions:	Altura	30cm,	120cm	gruix,	8	metres	de	llarg	máxim,	50	cm	de	separació	entre	bancal.	

• Una	vegada	fet	el	bancal	no	el	tornarem	a	tocar,	no	hem	de	perturvar	la	terra.	

	

6.2.2	Families	plantes:	Rotació	de	cultius,	i	convivéncia	de	diferents	families	a	la	mateixa	estació.	

	

• Solanàcies:	Esclusiva	primavera/estiu:	Patata,	tomàtiga,	prebes,	alberginia.	

• Convolvulácies:	Batata.	

• Gramínies:	Primavera/estiu:	Blat,	cibada,	arrós.	

• Curcurbitàcies:	Primavera/estiu:	Carabassa,	carabacins,	cogombres,	melons	i	sindries.	

• Umbelíferes:	Apis,	pastanaga,	juliverd,	fonoll.	

• Liliàcies:	Cebes,	alls,	porros,	espàrregs.	

• Quenopodiàcies:	Remolacha,	espinacs,	bleda.	

• Crucíferes:	Cols,	coliflors,	brócoli,	nabs,	rabes,	mostasa,	col	de	bruseles.	

• Compostes:	Lletugues,	carxofes,	achicoria,	girasol.	

• Lleguminoses:	Fabes,	xixeros,	mongentes,	cigrons,	llenties.	

	

Exigéncia	MO	

	

1. Patata,	tomátiga,	alberginia,	prebes,	col,	espinacs,	api,	carabasses,	blat...	Solanacies,	graminies	i	

Curcurbitácies.	

2. Carxofa,	lleguminoses,	pastanaga,	porro,	api,	nabs,	remolaxa,	girasol...	Umbelíferes,	quenopodiácies,	

cruciferes.	

3. Alls,	cebes,	fabes,	lletugues,	rabes	i	nabs,	espinacs...Lleguminoses,	compostes.	

	

6.2.3	Cicles:	Primavera-estiu/Tardor-hivern.	

	

• Ambdos:	Patates,	fonoll,	api,	pastanaga,	lletuga,	bledes,	remolaxa	i	cebes	i	alls.	

• Primavera-estiu:	Solanácies,	curcurbitácies,	compostes	i	lleguminoses.	

• Tardor-hivern:	Borraja,	carxofa,	nab,	api,	fabes	i	xixeros,	colsbrocoli...	Fulles	amb	molta	clorofil.la	
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6.2.4	Cultiu:	
	
Primavera	

• Plantes	per	al	limit	del	bancal:	Alls,	cebes,	porros,	lletugues,	llenties.	
• 20	cm	aprox	entre	plantes.	Entremesclam	al	bancal	diferents	families.	Separades	les	més	exigents	i	

entre	mig	les	menys.	
• Que	volem	sembrar?		

◦ So:	tomàtigues	i	prebes.	
◦ Curcu:	carabassó,	cogombre.	
◦ Lil:	Cebes	i	alls	
◦ Um:	Apis	i	pastanaga.	
◦ Cru:	rabes.	
◦ Llegum:	xixeros.	
◦ Queno:	Bleda	
◦ Comp:	lletugues	d'estiu.	

• Cada	any	no	es	repetiran	al	mateix	lloc	les	més	exigents.	
	

Lil	/	comp:	
lletugues	a	
la	part	nord	
i	alls	sud.		

	 	 	 	 	 	 	

30	cm	 so	 llegum	 llegum	 curcu	 llegum	 llegum	 so	
llegum	 cru	 um	 llegum	 cru	 um	 llegum	 	
curcu	 llegum	 llegum	 so	 llegum	 llegum	 curcu	 	
20cm	 	 	 	 	 	 	 	
	
Repetir	cicle	per	tot	el	bancal.	
	
	
Tardor	

• Que	volem	sembrar?	
◦ Lil:	cebes	i	alls.	
◦ Um:	apis	i	pastanaga.	
◦ Cru:	cols	i	cols	de	bruseles.	
◦ Queno:	Bledes.	
◦ Llegum:	fabes	
◦ Comp:	lletugues.	

	

Lil	/	Comp:	
intercanviant	
per	tot.	

	 	 	 	 	 	 	

30	cm	 llegum	 queno	
Queno/
llegum	

llegum	 queno	
Queno/	
llegum	

llegum	

cru	 um	 cru	 queno	 um	 cru	 um	 	

llegum	
Queno/
llegum	

queno	 llegum	
Queno/
llegum	

queno	 llegum	 	

20	cm	 	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
	
	



UNA	COMUNITAT	AUTOSUFICIENT											|	CURS	2016-2017	|	PFC	 Alumno:	Guillem	Pascual		
	

	 19	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



UNA	COMUNITAT	AUTOSUFICIENT											|	CURS	2016-2017	|	PFC	 Alumno:	Guillem	Pascual		
	

	 20	
	

6.3	GASTO	EN	ALIMENTACIÓN	
	
Tener	 un	 huerto	 en	 casa	 puede	 ser	 benéfico,	 en	 especial	 para	 la	 salud	 al	 comer	más	 vegetales	 ya	 que	 lo	
produces	tu;	el	crecimiento	sin	pesticidas;	la	reducción	de	la	huella	ecológia	y	la	convivencia	vecinal.	Por	otro	
lado,	 tras	 la	 inversión	 inicial,	 sería	 posible	 lograr	 ahorros	 en	 el	 largo	 plazo	 en	 la	 medida	 que	 se	 deja	 de	
comprar	caro	en	el	supermercado.	
	
De	media,	gastamos	en	España,	un	17,8%	de	los	ingresos	en	alimentación;	lo	que	equivale	a	unos	1	282€	al	
año	por	persona	-106,83€	al	mes-.	
	
El	desglose	es	el	siguiente:	
	
CARNE	 26,9%	del	gasto	en	alimentación	
PESCADO	 14,2%	
ACEITE	 3,0%	
LECHE	Y	HUEVOS	 5,9%	
PAN,	PASTAS	Y	CEREALES	 14,4%	
FRUTAS	 8,5%	
PATATAS,	LEGUMBRES,	HORTALIZAS	 9,1%	
OTROS	 17,9%	
	
Los	cálculos	corresponden	a	la	media	española	y	podrían	variar	considerablemente	en	función	de	la	dieta	de	
cada	uno.	Se	observa	como,	de	media,	gastamos	un	17,6%	en	frutas	y	verduras.	Y,	teniendo	en	cuenta	que	
como	máximo	se	podría	cultivar	un	75%	de	lo	que	comemos	
	
17,6%	x	0,75										=	13,2%			x	106,83€	al	mes													=	14,10	€	en	fruta	y	verdura	al	mes	
	
	
	
	
--	
Queda	demostrado	que	el	ahorro	económico	no	es	 lo	más	 importante	 si	 seguimos	una	dieta	mediterránea	
con	un	consumo	moderado	de	carne.	La	salud	o	la	convivencia	vecinal	serían	los	beneficios	inmediatos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



UNA	COMUNITAT	AUTOSUFICIENT											|	CURS	2016-2017	|	PFC	 Alumno:	Guillem	Pascual		
	

	 21	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


