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A G R A Ï M E N T S



Davant d’una emergència climàtica i d’una economia canviant, perquè 

seguir utilitzant materials no sostenibles i fins i tot perjudicials per a la nostra 

salut, en la construcció d’habitatges? Fins a quin punt coneixem els benefi-

cis d’un correcte ús de l’aïllament tèrmic en els edificis que ens trobem avui 

en dia? En aquest treball d’estudi es planteja l’ús d’un material aïllant en 

concret, el suro, i de la seva adaptació a diferents tipus de tancaments con-

dicionats per la zona climàtica i l’orientació solar. Es valoren les seves presta-

cions a partir del projecte de ‘Dos casas de corcho’dels arquitectes Emiliano 

López i Mónica Rivera, i d’un projecte encara en fase de disseny del despatx 

d’arquitectura Taller 17300 situat a Blanes, per tal d’aportar la informació ne-

cessària i contrastada per a poder prendre decisions executives. Prèviament 

es realitza un resum de les formes actuals en les que podem trobar aquest 

material al mercat i de les solucions constructives que fan possible el seu ús. 

Amb aquest estudi s’intenta revalorar el suro local per a la construcció, do-

nat que s’ha produït una baixada en la seva extracció i posterior producció, 

per les dificultats de manteniment amb les plagues recents  i l’escàs valor 

econòmic que ha adquirit.

R E S U M

A B S T R A C T

Suro, Aïllament tèrmic, Envolupant tèrmica, Habitatge, 

Arquitectura local, Bioconstrucció, Petjada ecològica, 

Eficiència energètica, Sostenibilitat, Economia circular. 

Cork, Thermal insulation, Thermal envelope, Housing, 

Local architecture, Bioconstruction, Ecological footprint, 

Energy efficiency, Sustainability, Circular economy. 

In the face of a climate emergency and a changing economy, why are we 

still using unsustainable and unhealthy materials in housing construction? Do 

we really know the benefits of the correct use of thermal insulation in current 

buildings? This study proposes the use of a specific insulating material, cork, 

and its adaptation to different types of enclosures conditioned by the clima-

tic zone and the solar orientation. Its benefits are valued through the project 

of ‘Two cork houses’ by the architects Emiliano López and Mónica Rivera, 

and a project still in design, from Taller 17300 located in Blanes, in order to 

provide the necessary and contrasted information to be able to make exe-

cutive decisions. Previously, a summary was made of market typologies and 

constructive solutions. This study tries to revalue the local cork used in  cons-

truction, since there has been a drop in its extraction and production, due 

to the difficulties of maintenance with recent pests and the low economic 

value it has acquired.
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P R E V I S

M O T I V A C I Ó  P E R S O N A L  En el moment d’elecció del tema d’estudi a tractar, tenia clar que volia 

aprofitar l’ocasió per aprofundir en un àmbit que em fos útil i beneficiós per 

als meus interessos com a arquitecta, per al que serà el meu futur profes-

sional pròxim, i amb el que poder seguir  treballant i aprenent al llarg de 

l’experiència en el camp de treball. Per això des d’un primer moment vaig 

voler investigar sobre tècniques o materials òptims per a la construcció, ja 

que estem habituats a un seguit d’eines i solucions constructives, ja sigui per 

facilitat executiva o econòmica, però que constantment poden entrar en 

discussió amb els nous paradigmes en els que es troba l’arquitectura i les 

emergències climàtiques que s’esdevenen. 

En aquest treball s’ha fet una recerca de la informació actual sobre el suro 

com a material d’aïllament tèrmic local, des del seu origen, amb l’objectiu 

de posar en dubte el seu escàs ús i debatre els avantatges que suposa la 

seva incorporació en habitatges tant existents com de nova construcció, 

constrastant-lo amb materials convencionals emprats per a la mateixa fun-

ció. Per a poder obtenir unes conclusions raonades, es posa en pràctica en 

un habitatge del  taller d’Arquitectura 17300, despatx en el qual em trobo 

fent pràctiques actualment. Es tracta d’un projecte en el que he col·labo-

rat des de fa uns mesos i motiu pel qual, em sorgeix la curiositat i el repte 

personal de poder aportar matèria nova i actualitzada a l’equip de treball, 

diferint de les solucions constructives i estructurals convencionals que s’acos-

tumen a escollir, com a agraïment de l’experiència laboral adquirida i els 

coneixements que em transmeten dia a dia. 
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O B T E C T I U S  G E N E R A L S

E S T R U C T U R A  D E L  T R E B A L L

D’aquesta manera, els objectius generals del treball són: 

- Conèixer l’àmbit territorial de la Surera a Catalunya, l’ús actual a l’arquitec-

tura i les aplicacions ofertades per les empreses de la zona. 

- Detectar les qualitats i beneficis del suro en l’habitatge. 

- Determinar la seva viabilitat com a material d’aïllament, i extreure la causa 

del seu baix consum.

- Proposar l’aplicació en un projecte d’habitatge concret encara en fase 

de disseny.

El treball es composa de tres parts diferenciades: una primera part d’intro-

ducció a la bioconstrucció i a l’ús actual del suro en l’arquitectura; una sín-

tesi de les prestacions d’aquest material, des de la seva extracció fins a la 

col·locació en obra; i per últim l’anàlisi i la posada en pràctica de l’aïllament 

tèrmic a partir de dos casos d’estudi, per tal d’arribar a unes conclusions 

raonables i justificades. 

PREV
IS
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I N T R O D U C C I Ó

B I O C O N S T R U C C I Ó

“¿Qué sentido tiene el vivir en una casa bien aislada del frío o protegida 

contra incendios, si empleamos en su construcción materiales reconocidos 

como altamente cancerígenos?

¿Qué ventajas reales me proporciona una vivienda con una gran comple-

jidad eléctrica y electrónica- Electrodomésticos, alarmas, sensores, monito-

res de Seguridad, etc.- si, debido a ello, se duplicant las posibilidades de 

padecer una leucèmia o un tumor cerebral?”

Tal i com explica l’autor Mariano Bueno a ‘El gran libro de la casa sana’, el 

concepte de bioconstrucció o biologia de la construcció neix a partir de 

l’abús del formigó armat i dels materials sintètics, lligats a una arquitectura 

fred i impersonal, que ens allunya dels processos biològics naturals 1. És per 

això que la biologia de la construcció s’encarrega de les tècniques més 

recents amb una concepció ecològica de la relació entre l’habitatge i les 

persones que l’ocupen. I d’aquesta manera, els criteris de bioconstrucció 

són els que tenen en compte un disseny bioclimàtic amb el qual aprofitar 

els recursos de la naturalesa per a climatitzar l’edifici. Un disseny en el qual 

es determinen els materials i els sistemes constructius de manera raonada, i 

prioritzant aquells que siguin més eficients, alhora que confortables i saluda-

bles. 

Alguns dels aspectes a tenir en compte en la bioconstrucció poden ser 

l’elecció de l’emplaçament i la correcta orientació, els materials de cons-

trucció i sistemes constructius, o el confort tèrmic i la qualitat de l’aire. Així 

doncs, l’objecte d’aquest treball serà l’elecció d’un material de construcció 

d’origen vegetal, tenint en compte la seva petjada ecològica, els sistemes 

de construcció possibles, i com a conseqüència, el confort tèrmic que en 

resulta. 

L’anàlisi del material d’estudi es farà per tal de valorar els següents punts: 

que es tracta d’un material sa, i que per tant no té toxicitat o radioactivi-

tat, ni provoca càrregues electroestàtiques; que té aptituds higroscòpiques, 

que no sigui de porus tancat o impermeables al vapor, la qual cosa ajudarà 

a evitar condensacions i mala qualitat de l’aire; o que la seva fabricació 

no suposa un augment dels nivells de contaminació ambiental, i amb una 

procedència el més propera  possible a la nostra residència, per tal d’evitar 

costos i contaminació d’un transport innecessari. 

01. Aspectes a tenir en compte per la bioconstrucció, segons Mariano Bueno. 

091 . B u e n o ,  M a r i a n o .  E l  g r a n  l i b r o  d e  l a  c a s a  s a n a , 1 9 9 8 ,  p . 2 2 2
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te els que es van rehabilitar posteriorment. Va ser a partir de llavors, amb 

l’entrada de la normativa NBE-AT-79, que es van començar a construir amb 

uns mínims d’aïllament adaptats a les zones climàtiques corresponents, els 

quals han anat augmentant amb les actualitzacions de  la normativa l’any 

1987, i amb el Codi Tècnic (CTE) de 2006, 2013 i 2019. Amb l’incorporació del 

CTE s’estableixen les exigències bàsiques de qualitat que han de cumplir els 

edificis, tant existents de com de nova construcció.

Tal i com especifica en la normativa vigent del CTE, DB-Secció HE1-Con-

dicions per al control de la demanda energètica que entra en vigor a 

partir de setembre de 2020, l’envolupant tèrmica d’un edifici es valora a 

partir de la seva transmitància i del coeficient global de transmissió de ca-

lor, depenent si es tracta d’un edifici amb ús residencial privat o diferent, 

amb els quals es mesura la quantitat de calor que es transmet per unitat 

de temps i superfície. El gruix del material escollit per tant, ha d’adaptar-se 

a les condicions climàtiques exteriors. Però també es tenen en compte al-

tres valors com el control solar de l’envolupant o la permeabilitat de l’aire, 

les descompensacions entre espais amb particions interiors, les condensa-

cions intersticials, o bé el retard tèrmic, relacionat amb la inèrcia del edifici. 

En concret, els materials constructius que formen aquesta envolu-

pant també venen definits per un seguit de propietats que s’esmen-

ten a continuació, les quals permeten comparar diferents mate-

rials tenint en compte la seva procedència i el sistema d’execució.

Per a dur a terme una correcte col·locació del material, i treballar amb el 

seu màxim rendiment, s’han de tenir en compte alguns criteris com: evitar 

cavitats o juntes obertes; treballar amb juntes ‘ a matajunta’2 quan l’aïlla-

ment es compon de diferents peces; o donar-li la màxima continutat i inmo-

vilitat, evitant que s’interrompi amb altres elements constructius, per evitar 

ponts tèrmics innecessàris.

2 . T i p u s  d e  c o l · l o c a c i ó  d e  p e c e s  o n  s ’ e v i t a  l a  c o i n c i d è n c i a  d e  j u n t e s  v e r t i c a l s  d ’ u n a  f i l e r a 

a  l ’ a l t r e ,  c o m  e n  e l  c a s  d e l s  m u r s  d ’ o b r a  d e  f à b r i c a . 

P R I N C I P I S  D E  L ’ A Ï L L A M E N T  T È R M I C

L’aïllament tèrmic d’un edifici és una de les qüestions essencials a tenir en 

compte en el seu disseny constructiu, per tal de millorar el confort tèrmic 

a l’interior tant a l’estiu com a l’hivern i garantir una qualitat de l’aire. Això 

permet minimitzar la diferència de temperatura de l’ambient interior i de les 

seves superfícies, com són parets, sostres i terres, però a més, ajuda a l’es-

talvi energètic amb la reducció de pèrdues de calor. De la mateixa mane-

ra, amb l’elecció d’un material adequat i de la seva correcta col·locació, 

es poden evitar condensacions de vapor d’aigua i la conseqüent aparició 

d’humitats en els tancaments. Posteriorment es poden incorporar sistemes 

de climatització i calefacció, els quals ajuden a obtenir unes temperatu-

res concretes, per tal de complementar l’eficiència del sistema d’aïllament.

Amb la millora del rendiment dels sistemes que consumeixen energia a l’ha-

bitatge es pot limitar el consum energètic general però, per tal de reduir la 

demanda energètica com a causa principal, s’ha de treballar l’envolupant 

de l’edifici a partir del seu aïllament tèrmic.  

L’increment de temperatura interior de les diferents estances d’un ha-

bitatge és degut a la transmissió de calor per conducció, a través de 

l’envolupant tèrmica en contacte directe amb l’exterior. Per aquest 

motiu la col·locació del material aïllant es realitza en elements opacs 

com façanes, mitgeres, cobertes, forjats i murs en contacte amb el te-

rreny, però també en obertures com finestres, portes o lluernaris, po-

sant especial atenció als ponts tèrmics. A més, es pot incorporar en 

particions interiors que separen espais habitables dels no habitables.

Fins l’any 1981 no va ser obligatòria la col·locació d’aïllament tèrmic 

a l’habitatge, per la qual cosa de manera general, tots els edificis ante-

riors a aquest any no disposen de cap tipus de sistema aïllant, excep
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En l’esquema següent es pot apreciar la diferència de gruix que es necessita 

per obtenir el mateix aïllament amb diferents materials: 

De manera que, per obtenir  una resistència tèrmica R determinada, neces-

sitarem un gruix de 20 cm de maó massís i en canvi només 7 mm si fem servir 

llana de vidre o suro.

Si a més tenim en compte aspectes com l’origen del material, la seva com-

posició de porus tancat o obert, o la toxicitat, podem diferenciar aïllaments 

que resulten sostenibles i no perjudicials per a la salut, per tant aconsellables, 

i altres que no compleixen amb els esmentats requisits. El suro, en concret, 

pertany al grup de materials sostenibles orgànics, ja que consumeixen poca 

energia en el seu procés de fabricació, i són fàcils de reciclar,  ja que pro-

cedeixen de matèries primes d’origen animal o vegetal. A partir d’aques-

ta qualificació, s’ha realitzat una comparativa dels materials aïllants més 

habituals a partir de les seves característiques tècniques i el seu impacte 

medioambiental. 

M A T E R I A L S  A Ï L L A N T S

D’aquesta manera, el control de les característiques tèrmiques dels anome-

nats materials aïllants per als tancaments es du a terme a partir dels següents 

coeficients 2: 

-Conductivitat tèrmica λ(W/mK)

-Resistència a la difusió del vapor d’aigua μ

-Emissivitat ε, si és molt rellevant

-Densitat ρ (kg/m3) i Calor específic Cp (J/kgK), si s’escau

Per a les obertures:

-Transmitància tèrmica U (W/m2K) i Factor solar  g┴ , per a la part semitrans-

parent

-Transmitància tèrmica U (W/m2K) i l’Absortivitat α , per als marcs

-Transmitància tèrmica lineal Ψ (W/m2K), per als espaiadors

No obstant, per a l’elecció del material aïllant utilitzats apareixen altres as-

pectes a tenir en compte com:

-La capacitat de resistència, davant de càrregues

-La facilitat de col·locació, de menor o major comlexitat i sumant els mate-

rials complementaris que requereix.

-La durabilitat amb el pas del temps i els agents externs.

- La capacitat higroscòpica, comporament davant de l’humitat

- La reacció al foc

De les anteriors característiques, la més rellevant en quant al seu compor-

tament tèrmic és la conductivitat, ja que defineix la seva capacitat aïllant. 

Quant més baix sigui aquest valor λ, més aïllarà el material. Aquest material, 

per tal de considerat un aïllant tèrmic, ha de tenir una conductivitat menor 

a 0,06 W/mK. 

02. Taula comparativa de materials aïllants, segons Mariano Bueno. 
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03. Exemple de materials de construcció (d’esquerra a dreta): Fusta, suro, pedra, pvc, maó, llanes minerals, fibre de vidre i suro alglomerat. 
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S U R O ,  T E R R I T O R I ,  A R Q U I T E C T U R A

Indústria surera i vertebració del territori a les comarques gironines

Cal introduïr la relació existent entre el territori, i la seva interacció sobre 

la manera d’habitar-ne aquest. D’aquesta manera, cal comprendre i tro-

bar en la indústria surera catalana, especialment localitzada sobre el sector 

nord-est del territori, l’orígen de l’actual sistema agroindustrial surer, i la seva 

capacitat de producció i impacte a nivell mundial, destacant-ne la seva 

qualitat i quantitat. Així, la mateixa indústria extractiva i productiva entorn 

el suro ha articulat el territori de les comarques gironines, amb el desenvo-

lupament, en primer lloc, d’infraestructures de vertebració del territori com 

la línea ferroviària Palamós-Girona-Banyoles, conegut com el tren petit, del 

suro, o pinxo, que va alterar els corredors de mobilitat fins aleshores inexis-

tents, i obrint noves relacions entre el territori, impulsat per la indústria surera 

i la necessitat de connectat zones d’extracció del suro (interior del territori) 

amb les zones de producció i manipulat del mateix (a la costa).

Per tant, l’orígen de la indústria surera té un lligam indestriable del mateix 

desenvolupament i vertebrament del territori, fins al punt de condicionar la 

mobilitat dins del mateix.

Posteriorment, amb la pérdua de rendibilitat del sector, es perden també 

aquestes alternatives de mobilitat i de vertebració del territori, acompanyat 

de l’éxode rural cap a la ciutat i les connurbacions al voltant de les ciutats, 

modifiquen els equilibris del mateix territori, de nou, amb un nou impacte 

entre indústria surera i implantació sobre el territori. El 29 de febrer de 1956 té 

lloc l’últim servei del tren Banyoles-Girona-Palamós, després del tancament 

d’algunes localitzacions industrials sureres destacades a Flaçà, Palamós i Pa-

lafrugell.

El suro com a element de construcció i decoració 1960-1990

Si bé la indústria surera ha tingut aplicacions limidades, centrant-se doncs 

en la producció principalement de taps de suro, que és la que ha tingut una 

continuitat fins a l’actualitat (estabilitant-se en els darrers vint anys en una 

producció anual de l’entorn de les 5.000 tones),  en el període 1960-1990 

aquest material inicia una etapa d’implantació sobre la construcció, amb 

l’utilització del suro i de les làmines aglomerades principament allà on les 

seves característiques principals han estat fortaleses (amortidor d’impactes,  

resistència a la humitat i, malgrat el seu orígen orgànic, la seva alta resistèn-

cia als agents patògens biológics).

Així, s’oberven aplicacions de suro en la construcció de manera important 

com a paviments i revestiments verticals en passadissos i/o habitacions dels 

habitatges, però especialment en edificis destinats a equipaments tant es-

portius com docents.

13
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Les aplicacions contemporànies del suro en l’habitatge

Si bé d’una manera més primerenca, l’aplicació del suro s’empra com ele-

ment poc transformat i desenvolupat (emmotllat i laminat, llosetes), per a 

paviments i revestiments, el mercat ha desenvolupat de manera més con-

temporània una reintroducció del suro com a element no només construc-

tiu, i objecte del present TFG, sinó tanmateix com a element decoratiu.

Així, en destaquen la seva aplicació d’una manera més inicial sobre ele-

ments mobiliaris, ja sigui el forratge interior dels armaris, donades les seves 

característqiues quant a la resistència a la humitat i inalterabilitat orgànica, 

com a forrats decoratius en la seva part exterior, i de manera més contem-

porànea, amb la mateixa fabricació d’objectes, complements de la llar i 

objectes dissenyats íntegrament en suro o en combinació amb altres mate-

rials, amb un major grau de complexitat i tècnica de transformació.

D’aquesta manera, en el mercat actualment s’han introduït amb força ele-

ments com bancs, taules, cadires, sofàs, tamborets i altres mobiliaris d’habi-

tatge íntegrament en suro, passant fins i tot per elements de lluminària , com 

porta làmpades o campanes. 

05. Exemple d’aplicació de llosetes de suro 

en format 60x60x3cm, en format rectangu-

lar, per al paviment d’un habitatge, i entor-

npeu tanmatei en peça de lloseta de suro 

de 8x60x3cm de gruix, col·locació sobre en-

colat directe.

06. Exemple d’aplicació en el desenvolupa-

ment de mobiliari contemporani. En aquest 

cas, com a forrate de tauler de fusta (taula 

principal) com a tauler de suro massís (banc 

inferior), i com element decoratiu de sobre-

taula.

Sèrie de mobiliari Sinnerlig, dissenyada per 

Ilse Crawford per a IKEA (2015).
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P A R T  1 .  R E C E R C A  I  A N À L I S I

C A P Í T O L  1 .   S U R O , 
M A T E R I A  P R I M A

O B T E N C I Ó 

El material d’estudi s’obté de l’alzina surera (Quercus suber), un arbre de 

fulla perenne de tronc relativament curt i copa amplia, que pot superar els 

15 metres d’alçada, i és molt abundant al Mediterrani occidental. Aquesta 

espècie habita majoritàriament en zones de clima mediterrani, amb abun-

dants precipitacions anuals i períodes àrids moderats, en sòls d’un pH àcid.

El suro és l’escorça de l’alzina, la qual destaca per la seva regeneració, i 

adquireix una textura més suau després de cada collita. Per aquest motiu, 

l’obtenció d’aquest material aïllant no perjudica el creixement de l’arbre, 

ja que no implica la seva tala, i un cop extret suro torna a créixer. Un ma-

teix arbre pot tenir una producció de suro d’un promig de 150 anys. Es ne-

cessiten 25 anys abans que es pugui despullar l’alzina surera per primera 

vegada, i un cop extret el primer suro, d’estructura irregular i alta duresa 

anomenat pelagrí o verge, es repeteix el procés cada 7-10 anys, obtenint 

l’anomenat suro secundari. Les dues primeres collites, el suro verge i el suro 

secundari, a més de les que es treuen de la base de l’arbre, es conver-

teixen en la matèria primera per a l’aïllament, el sòl i els productes per a 

zones tan diverses com la construcció, la moda, el disseny, salut, produc-

ció d’energia i indústria aeroespacial. En canvi, només a partir del tercer 

despullament (als 43 anys d’edat) el suro té l’alt nivell de qualitat reque-

rit per produir taps de suro, l’anomenat suro de reproducció. Al llarg de la 

seva vida, l’alzina surera pot haver-se despullat al voltant de 17 vegades. 

Es tracta d’una de les espècies que més CO2 absorbeix en el procés 

de fotosíntesi. Per cada kg de suro, s’absorbeixen i es netegen 50 kg de 

CO2 de l’atmosfera. Durant la seva vida útil, també ajuda a mante-

nir l’ecosistema dels boscos fent d’aixopluc de molts animals, i rete-

nint la humitat del sòl i la terra contra l’erosió, a partir de les seves arrels.

A més de l’extracció del suro, es poden aprofitar altres parts d’aquest 

arbre, ja que el seu fruit és el gla, l’aliment base del porc ibèric. 

3.Life+Suber- projecte de manteniment i conservació de l’alzina surera davant del canvi climàtic, per part del consorci forestal 

de Catalunya

07. Finca privada d’alzines sureres després d’una extracció a Mataró, recol-
zada per Life Suber 3, amb 

08. Procés d’apilament del suro extret.
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Procés industrial

Posteriorment, es couen durant una hora mitjançant calderes, per tal d’eli-

minar les impureses, augmentar el seu volum, i millorar la seva elasticitat. A 

partir d’aquest procés tèrmic d’autoclau a alta pressió i a alta temperatura 

amb vapor d’aigua reescalfat, s’obté el granulat de suro natural, del qual es 

poden obtenir dos tipus de suro aglomerat depenent dels additius emprats. 

Per una banda, el suro aglomerat negre, el qual s’elabora sense additius ni 

aglutinants, utilitzant la pròpia resina del suro destil·lada per compactar-lo. 

El seu color negre és degut a que després de l’autoclau, els blocs obtinguts 

s’autoincendien  en entrar en contacte amb l’oxigen de l’aire, i en resulta un 

material amb una densitat molt baixa i propietats aïllants. 

En canvi, per a l’elaboració del suro aglomerat cru, un cop passat el procés 

d’autoclau, el granulat de suro s’aglutina en premsa continua, amb una ad-

dició del 2% d’aglutinant diluït en aigua, i s’obté un material de densitat més 

elevada amb un comportament aïllant tèrmic inferior. No obstant, ambdós 

productes són ecològics. 

A partir d’uns estudis realitzats d’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) del suro 

pel grup d’investigadors Sostenipra 4, per tal de valorar l’impacte ambiental 

associat amb l’extracció d’aquest materials en els boscos, s’ha pogut com-

provar que es tracta d’un procés amb baixes emissions. Per extreure una 

tona de suro, s’emeten 200kg de CO2  eq. Però tenint en compte que, do-

nat que l’arbre no es tala durant les diferents extraccions, i que aquest fixa 

una quantitat de CO2 durant la seva vida útil superior a la quantitat emesa, 

el resultat de fixació de C02 resulta positiu. És a dir, per cada tona de suro es 

fixen 18 kg de CO2. 

Preparació

El suro és recollit per professionals especialitzats de manera manual, sempre 

entre maig i agost, quan l’arbre es troba en la seva fase de creixement més 

activa i és més fàcil despullar-lo sense danyar el tronc. Un cop extreta l’es-

corça en planxes, s’apilen a l’aire lliure aproximadament 6 mesos, per tal de 

perdre la humitat i homogeneïtzar la composició. Per això, les peces corbes 

es deixen una sobre l’altre per permetre el pas d’aire entre elles.   

09. Preparació del suro per al posterior tractament.

10. Procés de premsa en fàbrica del suro.

4.Grup d’investigació de la Universitat de Barcelona dirigit pels professors Jesús Rives, Xavier Gabarrel i Joan Rieradevall.16
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ció de suro per hectàrea, ja que el seu valor comercial ha disminuït degut a 

determinades plagues i malalties. Això ha donat lloc a un abandonament 

significatiu de les suredes catalanes, la qual cosa afecta als seus valors so-

cials i ambientals, així com patrimonials. Una altra de les causes és el creixe-

ment lent de les sureres catalenes, degut a les condicions climàtiques. Per 

això, el cost d’extracció resulta elevat, amb un rendiment econòmic baix 

del suro autòcton. 

En aquest gràfic es pot veure com la producció total del suro ha anat aug-

mentat de manera irregular durant els últims anys, amb uns inicis d’aprop 

de les 4.000 tones, i acabant al 2018 amb 8.443 tones. En canvi, pel que fa a 

la producció de suro pelagrí, el que s’utilitza per a la construcció, en resulta 

només un 36% del total en el 2018. No obstant, aquesta proporció és signi-

ficativament més superior que el 6% que suposava la producció d’aquest 

material en concret a l’any 2011. A més, es pot apreciar com la producció 

de suro procedeix majoritàriament de boscos privats.

5.APCOR- associació portuguesa de suro, consorci de productors i fabricants de suro fundada l’any 1956 .

I N D U S T R I A  S U R E R A 

Al voltant del 90% de la superfície de distribució de l’espècie es troba a 

Portugal (34%), Espanya (27%), el Marroc (18%) i Algèria (11%). De tots els 

boscos de surera, es cullen aproximadament 200.000 tones de suro cada 

any. Portugal, que té un terç de la superfície total de sureres, és el major pro-

ductor, amb un 50% de la producció mundial de suro, i amb una empresa 

líder anomenada Amorim. 

Per comunitats autònomes, Catalunya, Andalusia i Extramadura on es con-

centren més de 150 empreses. En especial, a Catalunya els boscos d’alzina 

surera s’estenen en quasi 63.000 hectàrees, amb una gran tradició de pro-

ducció de suro,  concentrats a la província de Girona i nord de Barcelona, 

bàsicament a les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La 

Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. No obstant, només la meitat de la su-

perfície total està en producció.  Segons dades d’APCOR 4, a Catalunya es 

produeix a prop del 2% del suro mundial, amb una extracció total de 8.000 

tones anuals. Només a les comarques gironines s’extreuen entre 3.000 i 4.000 

tones anuals.

11. Extensió mundial dels boscos d’alzina surera

12. Producció de les diferents tipologies de suro a Catalunya

17
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Pel que fa el preu d’aquesta producció, amb els gràfics següents es pot 

veure com en el cas del suro posat a fàbrica (trituració) els valors han anat 

augmentant gradualment fins al 2017 amb un quantitat de 510 € per tona, 

uns 50 cèntims per kg, i s’han duplicat els últims anys, amb un valor actual de 

95 cèntims per kg de suro triturat.  

Els valors indicats són mitjanes de referència elaborades per a fins analítics.

Els preus posat a fàbrica corresponen als cotitzats per la llotja de Girona.

Els preus in situ i apilat en rassa són el resultat de l’elaboració d’una enquesta anual que sol abastar un volum superior a 

1.700 t. Concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se sense tenir en compte les condicions d’explo-

tació que varien de bosc a bosc.

La variació anual de preus és calculada sobre una sèrie a llarg termini de preus expressats en euro constants per tal d’eliminar 

els efectes de la inflació. 

Actualment es troben divereses empreses catalenes dedicades al tracta-

ment i producció dels subproductes del suro com BarnaCork a Barcelona, 

No obstant, la gran part d’empreses catalenes són tan sols distribuïdores 

d’aquest material, ja que econòmicament procedeix de l’empresa portu-

guesa líder en el sector, Amorim.  Aquestes són solucions trobades al mercat, 

és a dir, disponibles en grans empreses dedicades a l’aïllament tèrmic i al 

suro com són Amorim de Portugal o Barnacork a Barcelona , i distribuïdores 

locals com La Sureda Cork.

13. Preu de les diferents tipologies de suro extret. 

14. Bosc de sureda a Catalunya

15. Emmagatzematge de suro apilat.

18



M O R F O L O G I A  D E  M E R C A T

El suro es pot trobar en diferents formats depenent del seu ús: en forma de 

planxes o taulells, d’unes dimensions de 100x50 cm i gruixos entre 10 i 320 

mm, amb aplicacions tant interiors com exteriors; en rotllos, utilitzats per al 

revestiment de parets, com a base de paviments de parquet, o per sistemes 

antivibratoris com a camisa aïllant de tubs; projectat, com a revestiment 

final per a façanes , impermeabilitzacions de cobertes, per resoldre humi-

tats per capil·laritat i humitats per condensació, o per a l’encapsulament 

d’amiant de fibrociment; o bé de granulat, de gruixos entre 0,25 i 22,5 mm, 

utilitzat per a reblerts lleugers de parets dobles interiors i soleres. 

No obstant, les característiques tècniques de l’aïllant tèrmic i acústic venen 

donades pel tipus de tractament en la matèria prima. Per això, el tipus de 

suro més habitual és l’aglomerat expandit negre, 100% natural, el qual serà 

l’objecte d’aquest treball. 

L’aglomerat de suro expandit negre, s’obté a partir de l’expansió dels 

grànuls de suro, amb vapor d’aigua en un procés de cocció, sense incloure 

agents sintètics en la seva producció. Es tracta d’un tipus de suro obtingut 

de les primeres collites, pelagrí i secundari, triturat i comprimit posteriorment. 

D’altra banda, també es comercialitza un tipus de suro 95% natural, o bé 

anomenat aglomerat compost, el qual s’aglutina mitjançant coles sintèti-

ques. 

El morter per exemple, és un altre tipus de producte que es pot obtenir a 

base de suro, amb diferents tipus de resines de base aquosa sense dissol-

vents , càrregues minerals, estabilitzants i additius especials inorgànics. 

Aquesta pasta adhesiva  es pot utilitzar per unions permanents elàstiques de 

plaques aïllants, reblert de forats i esquerdes, aïllament de fronts de forjat per 

PA
RT

 1
. R

EC
ER

C
A

 I 
A

N
À

LI
SI evitar condensacions superficials, o per la unió de materials amb diferent 

coeficient de dilatació. 

Per últim, cal destacar que el suro treballa bé combinat amb altres materials 

com el coco, per tal de millorar les seves característiques i augmentar les 

aplicacions en la construcció. 

16. Suro aglomerat expandit negre en diferents formats.
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17. Granulat de suro expandit

18. Planxa d’aglomerat de suro expandit cru.

19. Rotllo de làmines d’aglomerat de suro expandit cru.

20. Bloc de suro aglomerat expandit negre amb nucli de fibres de coco.

20



C A P Í T O L  2 .   S U R O ,
A Ï L L A M E N T  T È R M I C

Q U A L I T A T S  D E L  M A T E R I A L

Lleugeresa

El 88% del seu volum és aire, el que es tradueix en una densitat baixa, entre 

0,12 i 0,24 kg/litre, cosa que li permet surar. 

Elasticitat i compressibilitat

Com a capacitat de recuperar el volum inicial després de patir una defor-

mació, per això el seu ús en tapament. Després d’una presió de 96.000 kPa, 

el suro pot recuperar fins el 90% del seu tamany en 24hores. És l’únic material 

sòlid que quan es comprimeix per un costat, no augmenta el volum de cap 

altre costat . Per això es pot adaptar a les variacions de temperatura i pres-

sió sense patir alteracions.

Aeroelasticitat

Esmorteix els impactes, ja que la zona afectada per la deformació no és 

només la que rep el contacte sinó que també s’estén a les zones confron-

tants. 

Baix contingut en aigua

La humitat d’equilibri del suro amb l’ambient no supera el 9% del seu pes, la 

qual cosa fa impossible la proliferació de microorganismes. Imputrescible i 

inatacable per insectes i rosegadors.

Impermeabilitat

La difusió de líquids i gasos a través del suro resulta molt difícil, ja que s’efec-

tua ràpidament a través dels porus lenticel·lars, i lentament a través dels 

porus plasmodesmes.  Gràcies a la suberina i ceroidies que hi ha a les parets 

cel·lulars. La resistència a la humitat li permet envellir-se sense deteriorar-se. 

Hipoal·lergènic

Com no absorbeix la pols, ajuda a protegir-se contra les al·lèrgies i no suposa 

cap risc per a persones asmàtiques. 

Ignífug natural

Retardant del foc les flames només carbonitzen la superfície i no generen 

fums tòxics.

Gran capacitat aïllament tèrmic

Es pot deixar vist, absorbeix la pluja només els primers 5 mm. La funció natural 

del suro és protegir les parts vives de l’arbre que el genera. La seva estruc-

tura alveolar , que impedeix la circulació de l’aire, juntament amb el baix 

contingut en aigua i la falta de conductivitat dels seus components permet 

la funció d’aïllant de manera efectiva. Presenta una resistència al pas de la 

calor 30 vegades superior a la del formigó. Té una baixa conductivitat a la 

calor, el soroll i les vibracions, degut a que els components gasosos contin-

guts a l’interior estan tancats en petits compartiments impermeables, aïllats 

els uns dels altres per una substància resistent a la humitat. 

Tacte natural

La textura natural del suro combina suavitat, flexibilitat al tacte amb una 

superfície naturalment desigual. 
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Coeficient de fregament elevat

La superfície del suro queda entapissada per microventoses que proporcio-

nen una gran adherència i dificulten el lliscament. 

Aïllant acústic

Degut a la seva composició en cel·les.

Producte biodegradable, 100%reciclable i reutilitzable
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E SURO21. Característiques tècniques de l’aglomerat de suro, segons l’empresa portuguesa AMORIM. 22. Exemple d’un habitatge amb aïllament exterior de suro, arquitecte Paulo Teodósio. 
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Característiques tèrmiques

Coef. Conductivitat Tèrmica 0,037 / 0,04 W/mK C

Calor específica 1,67 kj/kg C

Coeficient dilatació Tèrmica 25 a 50 x 10-6

Contingut en aigua 0,004 g/cm3

Característiques acústiques

Sorolls d’impacte
20 dB freq. Baixes
40 dB freq. Mitges
30 dB freq. Altes

Sorolls aeris
30 dB freq. Baixes
35 dB freq. Mitges
40 dB freq. Altes

Absorció acústica (40mm) 80 % a 800 hz

Coeficient d’absorció a 500 cps 0,33 / 0,35

Característiques mecàniques

Resistència a la flexió 0,2 kg/cm2

Resistència a la compressió 1,8 kg/cm2

Resist. a la compr. (10% de deform.) 100 Kpa

Resistència a la tracció 0,94 kg/cm2

Resist. a la tracció perpendicular 50 Kpa

Tensió a la compressió 178 kg/cm2

Mòdul d’elasticitat 5N/mm2

Rigidesa mecànica (50mm) 126 N/cm3

Valors de resistència Tèrmica

Gruix (mm) Rt (m2K/W)

30 0,75

40 1

50 1,25
60 1,5
70 1,75
80 2
90 2,25



A P L I C A C I O N S  E N  L ’ H A B I T A T G E

Malgrat les múltiples utilitats d’aquest material, l’àmbit d’estudi en aquest 

cas és el seu ús com a aïllament tèrmic i acústic de l’habitatge. A conti-

nuació, es representen algunes de les solucions constructives genèriques de 

tancament de parts opaques en les que es pot utilitzar el suro, depenent de 

l’element que constitueixen i de la seva col·locació exterior o interior, per tal 

de tenir una visió global de les possibilitats que pot tenir aquest material. A 

més, s’especifica el tipus de fixació del material aïllant a l’element de suport.  

Les solucions constructives s’han anat ampliant i actualitzant, i seguiràn fent-

ho contínuament, amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats actuals i les 

normatives vigents tant de consum energètic com d’impacte medioam-

biental. A més, alguns dels materials aïllants s’han associat a patents comer-

cials com és el cas del sistema d’aïllament exterior SATE o la coberta DECK, 

Aquests sistemes estaven pensats incialment amb aïllants sintètics, però 

s’aniran substituint  amb materials sostenibles de menys petjada ecològica. 

Aquestes són solucions trobades al mercat, és a dir, disponibles en grans em-

preses dedicades a l’aïllament tèrmic i al suro com són Amorim a Portugal, o 

Barnacork i La Sureda Cork a Catalunya. De les solucions aquí citades, en els 

següents capítols se’n treballen algunes més en detall, a partir d’un projecte 

existent i un projecte en fase de disseny. 

A més de l’envolupant tèrmica i les particions verticals interior, es poden 

trobar altres solucions a l’habitatge com aïllament de reblert per tarimes 

flotants o sota paviments de fusta, per terra radiant tant d’aigua com tradi-

cional.
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Façana d’entramat de fusta amb 
aïllament exterior vist

Pr
ot

eg
it

Façana de fàbrica amb revestiment 
exterior continu (SATE)

Façana ventilada lleugera

Façana lleugera no ventilada, amb 
panell sàndvitx amb aïllant

Mur cortina

In
te

rio
r

V
ist

Façana de fàbrica amb revestiment 
interior aïllant 

Pr
ot

eg
it

Façana de fàbrica o de formigó,amb 
trasdossat directe o d’entramat auto-

portant 

Façana d’entramat estructural de 
fusta

23. Possibles aplicacions del suro com a aïllant en façana i coberta. Elaboració pròpia.
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Coberta plana o inclinada amb capa 
d’aïllament projectat

Pr
ot

eg
it

Coberta plana transitable convencio-
nal o invertida, amb paviment fix

Coberta plana transitable invertida, 
amb paviment flotant 

Coberta plana no transitable conven-
cional o invertida, amb grava

Coberta plana no transitable conven-
cional autoprotegida

Coberta plana no transitable conven-
cional o invertida ajardinada

Coberta inclinada convencional o 
invertida amb forjat inclinat, amb o 

sense revestiment interior 

Coberta inclinada amb forjat inclinat 
autoprotegida 

Coberta inclinada convencional amb 
forjat horitzontal
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Coberta inclinada convencional o 
invertida amb forjat inclinat amb re-

vestiment interior 

Coberta inclinada amb forjat inclinat 
autoprotegida

Coberta inclinada lleugera, amb 
panell de nucli aïllant, amb o sense 

revestiment exterior

Coberta inclinada lleugera, amb 
panell de nucli aïllant amb fals sostre i 

absorbent acústic
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Envà doble o simple de fàbrica amb 
revestiment interior aïllant

Pr
ot

eg
it

Envà doble de fàbrica amb revesti-
ment interior, amb o sense bandes 

elàstiques

Envà simple d’entramat autoportant 
metàl·lic de guia doble o simple

Envà simple d’entramat autoportant 
de fusta
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P A R T  2 .  C A S O S  D ’ E S T U D I

C A P Í T O L  3 .   D O S  C A S A S  D E 
C O R C H O

P R O J E C T E

El primer cas d’estudi es situa a Palafrugell, en una zona boscosa de la Costa 

Brava, on antigament es trobaven algunes explotacions de suro. Es trac-

ta de les ‘Dos casas de Corcho’ dels arquitectes Mónica Rivera i Emiliano 

López, habitada actualment per tres generacions d’una mateixa família. 

Es tracta d’un projecte adaptat a les característiques del terreny que l’en-

volta, amb una intervenció topogràfica mínima.

“Las casas, compactas y verticales, emergen de un terreno accidentado 

en el que se ha intentado tocar lo mínimo posible, evitando intervenir en la 

topografía natural del terreno -prescindiendo de muros, terrazas pavimenta-

das y garajes soterrados- y apostando por la conservación de la vegetación 

existente” (López, Emiliano; Rivera, Mónica. Umbrales domésticos, pàg. 211)

A més d’intentar respectar l’emplaçament, també s’ha treballat amb la sos-

tenibilitat i la petjada ecològica en el seu procés constructiu a partir de la 

seva materialitat. L’estructura està formada per formigó a la base i per fusta 

contralaminada de pi a la resta,  recoberta de dues capes de suro com aï-

llament permietral de l’habitatge. És així com s’ha treballat amb sistemes de 

construcció preindustrialitzada en fàbrica. 24. Vista exterior d’una de les cases, Palafrugell, 2016
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27. Procés de muntatge de panells prefabricats, Palafrugell, 2015

28. Adhesió de la segona capa de revestiment de suro, Palafrugell, 201526. Transport de peces prefabricades al taller, Palafrugell, 2015

25. Maqueta a escala 1:25 del projecte, 2014
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A N À L I S I  E N  D E T A L L

En aquest cas, s’han utilitzat dues capes de suro de 50 mm de 

gruix, la primera adherida als panells de fusta de manera mecàni-

ca a taller i, la segona, mitjançant morter de cal hidròfob transpira-

ble, un cop acabat el procés de muntatge . El suro actua com a ma-

terial aïllant de l’envolupant tèrmica, però alhora és el revestiment 

exterior vist, adaptant-se així a l’entorn boscós i disminuint l’impacte visual. 

D’aquesta manera, es difereix de la idea de solucionar les envolupants i 

l’estructura independentment, i s’aconsegueix més eficiència i compacitat 

en el volum. Aquesta exposició exterior és possible gràcies al baix contingut 

d’aigua en el suro, que evita la proliferació de microorganismes, l’atac d’in-

sectes i rosegadors, i manté la seva composició amb el pas del temps. A més 

permet la difusió de vapor i, com es tracta d’un ignífug natural, en cas d’in-

cendi les flames només carbonitzarien la superfície, sense generar fums tòxics. 

En concret, la capa exterior vista de suro es compon de peces longi-

tudinals derivades de planxes tipus de 50x100cm, de gruixos de 5 i de 25 

cm. D’aquesta manera, s’aconsegueix adaptar el material a la forma 

i les obertures de projecte, donant-li el màxim profit a les peces.  A més, 

la cantonada es soluciona a partir d’una peça tridimensional, la qual as-

segura i minimitza les juntes, tractades com a punt feble del revestiment. 
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29. Vista interior habitació, revestiment de fusta i finestres projectants

30. Vista sobre la finestra a exterior, Palafrugell, 2014
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31. Especejament de la façana est de la capa exterior de suro de 50 mm 
de gruix. 

32. Estratègia d’aprofitament de les peces d’aplacat de suro per a la seva col·locació en façana. 
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33. Detall façana. Secció constructiva 

34. Composició i ritme de la façana est amb el revestiment exterior.
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C O N C L U S I O N S

En aquest projecte queda reflexada l’efectivitat d’aquest material natural 

com a aïllant tèrmic i la flexibilitat de col·locació.  Es tracta de dues ca-

ses situades en un entorn boscós i pròxim a la costa, amb nivells d’humitat 

elevats, on es podria plantejar com a primera opció un aïllament exterior 

amb revestiment. En canvi, s’opta per deixar el suro vist amb doble capa, 

ja que el material té una gran capacitat higroscòpica i no es deteriora amb 

el contacte amb la humitat. Tanmateix, a partir de la col·locació de peces 

de cantonada s’aconsegueix donar-li més continuïtat en aquest punts i es 

milloren les juntes amb les diferents peces. Cal destacar també que la col·lo-

cació vertical d’aquestes peces que formen el revestiment exterior, no ha 

estat casual, ja que s’ha treballat amb les planxes estàndards de fàbrica 

per obtenir-ne el màxim de peces iguals possibles buscant un ritme i una 

regularitat, a més d’adaptar-se a l’entorn amb la textura resultant i reduïr 

l’impacte visual i medioambiental que implica una nova construcció en un 

emplaçament natural com aquest.     

A partir de la secció constructiva es pot entendre com l’aïllament funciona 

conjuntament amb l’estructura de fusta que conforma la façana. La prime-

ra capa exterior de suro de 4 cm de gruix ve fixada amb els panells de fusta 

de taller, donant lloc als tancaments, i amb la incorporació interior de pintu-

ra elàstomera per a la correcta impermeabilització i estanqueïtat. Posterior-

ment en obra s’ha col·locat la segona capa aïllant de suro que corregeix els 

possibles punts febles donats per les fixacions mecàniques. 

Donada la importància de la continuitat de l’aïllament en tot el volum, tam-

bé s’ha utilitzat un aplacat impermeable i transpirable de 10 cm a la cober-

ta, el qual es recolza sobre l’estructura horitzontal de fusta contralaminada. 

Això és possible gràcies a la seva resistència mecànica que li permet aguan-

tar els rastrells de pi que formen la cambra ventilada per sobre.
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35. Lateral opac de façana de la casa , Palafrugell, 2016.

30



C A P Í T O L  4 .   C A N  P O L  4

P R O J E C T E

El segon cas d’estudi és un projecte encara en fase de disseny, el qual ser-

veix per posar en pràctica la informació trobada fins aleshores, i poder de-

batre l’ús de materials sostenibles en la construcció. Es tracta d’un edifici 

d’habitatge unifamiliar de tres plantes entre mitgeres de càrrega, planta 

baixa, primera i àtic, amb forjats unidireccionals de cassetons ceràmics. La 

façana per on s’accedeix des de carrer està orientada a nord, i per tant, 

com no tindrà radiació solar directe durant el dia, s’ha de plantejar un sis-

tema d’aïllament que eviti les pèrdues de calor. En canvi, a sud queda la 

façana que dóna a l’interior d’illa, en aquest cas a la terrassa exterior que 

es situa a cadascún dels nivells, per la qual cosa l’aïllament en aquesta part 

haurà d’evitar guanys energètics per mantenir un equilibri a l’interior. 

En un primer inici, l’aïllament tèrmic previst per a aquest habitatge era un 

sistema d’entramat metàl·lic per a guix laminat, amb una capa de 5 cm de 

llana de roca i un revestiment de doble placa de guix, adossat a les parets 

de fàbrica ceràmica. L’elecció de la llana de roca es deu a la seva capa-

citat com a aïllant tèrmic i acústic, i com a ignífug. Però també és un dels 

materials més habituals per la seva facilitat de muntatge, i d’adaptació les 

superfícies, ja que es proporciona a partir de rotllos retallats in situ.  

A més, com en el cas del revestiment exterior de l’anterior projecte, aquí 

cal prestar atenció als ponts tèrmics resultants de les  les juntes interiors del 

material, com passaria en el cas d’un material rígid, el poliestirè extruït per 

exemple, i que s’eviten amb la llana de roca. 

Malgrat els avantatges tècnics,  com es tracta d’un material d’origen mine-

ral i per tant inorgànic, no compleix els requisits per a considerar-se sosteni-

ble, i el seu ús hauria de ser reduït. Per aquest motiu, es proposa substituir-lo 

per suro en aquest projecte. 
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P R O P O S T A  D ’ A P L I C A C I O N S

A continuació s’han seleccionat algunes de les zones de l’habitatge on cal-

dria aïllament tèrmic donades les condicions ambientals de l’emplaçament 

i els requeriments de l’estructura de l’edifici. A continuació es tracta l’aïlla-

ment de la façana exterior, les particions verticals entre espais habitables i 

una part de la coberta. No obstant, es planteja col·locar aïllament en tot 

el perímetre de façana, incloent les parets mitgeres de càrrega i coberta 

tant inclinada com plana transitable. En aquest cas, donat que es treballa 

amb un habitatge unifamiliar, i excepte l’aparcament, les diferents plantes 

formen part de la mateixa unitat d’ús, no es considera necessària la col·lo-

cació d’aïllament tèrmic entre forjats. En el cas de les divisiòries verticals in-

teriors s’incorpora per millorar l’aïllament acústic.
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Les solucions plantejades en tancaments verticals opacs són:

1. Façana 

1.1. Façana exterior: fulla de bloc ceràmic de 24 amb revestiment exte-

rior continu i  trasdossat interior autoportant metàl·lic. Aïllament interior de 

planxes de suro aglomerat expandit de 5 cm de gruix, de 100 x 50 cm. Umur= 

0,46 W/m2K.

1.2. Paret mitgera: fulla de bloc ceràmic de 24 amb trasdossat interior 

autoportant metàl·lic, i envà pluvial de xapa grecada d’acer galvanitzat. 

Aïllament interior de planxes de suro aglomerat expandit de  5 cm de gruix, 

de 100 x 50 cm. 

2. Partició interior vertical

2.1. Envà d’entramat autoportant metàl·lic

37. Esquema de la col·locació de l’aïllant en Planta Baixa. Elaboració pròpia. 
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1.1

2.1

1.1. Façana exterior amb trasdossat autoportant

1.2

2.1. Envà interior d'entramat autoportant1.1. Façana mitgera amb trasdossat autoportant i envà pluvial

01- Revestiment exterior de morter monocapa e:20mm
02- Fulla principal de bloc ceràmic e: 240mm
03- Morter d'unió e:10mm
04- Cambra d'aire no ventilada e:10mm
05- Entramat autoportant metàl·lic d'acer galvanitzat e: 50mm
06- Aïllament tèrmic de suro aglomerat expandit e:50mm
07- Revestiment interior de guix laminat de 12,5 mm + pintura
08- Revestiment de l'envà pluvial amb xapa grecada d'acer galvanitzat  e:0,6 mm
09- Muntants metàl·lics verticals i horitzontals de l'envà pluvial
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Amb l’objectiu de valorar de manera raonada les prestacions del material 

escollit posat en pràctica, s’ha dut a terme una comparativa numèrica per 

a un dels elements de l’envolupant tèrmica amb l’exterior , la façana, de la 

qual s’han plantejat diversos sistemes, juntament amb el sistema de façana 

utilitzat en el projecte anterior. 

Per tal de complir amb la demanda i eficiència energètica, s’ha tingut en 

compte la nova normativa vigent del codi tècnic per a edificacions de 

nova construcció, DB-HE, amb aplicació obligatòria a partir de setembre de 

2020. L’objectiu principal d’aquests canvis, que s’aniran duent a terme fins 

2050, és la reducció substancial del Consum d’Energia Primària No renova-

ble en edificis, garantint també l’habitabilitat i el confort interior. En concret, 

l’apartat que afecta en aquest cas és l’HE1<<Condicions per al control de 

la Demanda Energètica>>, amb el qual es considera el disseny passiu i la 

qualitat de l’envolupant tèrmica de l’edifici. 

Tal i com s’especifica en l’esmentat document, s’exigeix un seguit de ca-

racterístiques de l’envolupant tèrmica per a limitar les necessitats d’energia 

primària i aconseguir benestar tèrmic, evitant així descompensacions tèrmi-

ques dels diferents espais habitables de l’edifici en funció del règim d’estiu 

i d’hivern.

La primera condició que ha de complir l’envolupant tèrmica d’estudi és el 

valor de transmitància tèrmica de cadascún dels seus elements, limitat per 

la taula 3.1.1.a -HE. En el cas d’estudi, el projecte es troba en el municipi de 

Palafolls, de la província de Barcelona, a 16 metres d’altitud respecte el mar 

i per tant, qualificat com a zona climàtica C2. 

En el cas de l’element de l’envolupant estudiat es plantegen les següents 

opcions:

a) Façana de fulla principal de bloc ceràmic amb revestiment exterior con-

tinu de morter,  cambra d’aire no ventilada, i aïllament de llana de roca per 

l’interior. 

b) Façana de fulla principal de bloc ceràmic amb revestiment exterior con-

tinu de morter,  cambra d’aire no ventilada, i aïllament de suro per l’interior.

c) Façana de fulla principal de bloc ceràmic amb revestiment interior conti-

nu de morter,  cambra d’aire no ventilada, i aïllament de suro per l’exterior.

El sistema d’aïllament tèrmic exterior o SATE es pot realitzar amb la fixació 

mecànica de panells de suro a la fulla rígida amb un pont tèrmic mínim, o 

bé a partir de morter d’adhesió. Un cop col·locat aquest material, és ne-

cessari el seu revestiment a partir d’una malla de fibra de vidre embeguda 

en morter de cal, per tal de reforçar els panells aïllants, amb una última 

capa d’arrebossat per al seu acabat. Es tracta d’una solució transpirable i 

de bona inèrcia tèrmica, aportant així un bon aïllament tèrmic i acústic. 

 

En les següents taules es calcula la transmitància tèrmica U global de l’ele-

ment de tancament amb els diferents materials aïllants, a partir de la suma 

de les resistències que aporta cadascún, com a element constituit per ca-

pes tèrmicament homogènies. Però a més, es compara amb el resultat ob-

tingut de la fòrmula que indica el codi tècnic per a cada tipus de façana. 

En els quatre casos, el valor és menor al límit definit per la zona climàtica. No 

obstant, no es compleixen els propòsits de millorar l’aïllament tèrmic tècni-

cament, ja que es pot veure com el suro no és un material de prestacions 

superiors a la llana de roca, sino que està lleugerament per sota. D’altra 

banda, es pot veure com millora significativament la resistència tèrmica 

amb la col·locació de l’aïllament per fora, amb el sistema SATE i un gruix 

d’aïllant superior 
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Material e (m) λ (W/
mK) R (m2K/W) Umur  

(W/m2K)
Umax(C2)  

(W/m2K)

1.1.a CONVEN-
CIONAL SINTÈTIC 

Exterior Aire Rse 0,04

1/0,96+R
0,49

Revestiment ext Morter monocapa 0,02 0,6 0,03
Fulla principal Bloc ceràmic 0,24 0,29 0,83
Cambra d’aire no vent. Aire 0,01 0,15 0,07
Aïllament tèrmic Llana de roca 0,05 0,04 1,29

Revestiment interior
Guix laminat 0,01 0,25 0,05
Guix laminat 0,01 0,25 0,05

Espai interior Aire Rsi 0,13

0,34 U total 0,40 0,45

CTE

Material e (m) λ (W/
mK) R (m2K/W) Umur  

(W/m2K)
Umax(C2)  

(W/m2K)

1.1.b CONVEN-
CIONAL NATURAL

Exterior Aire Rse 0,04

1/0,96+R
0,49

Revestiment ext continu Morter monocapa 0,02 0,6 0,03
Fulla principal Bloc ceràmic 0,24 0,29 0,83
Cambra d’aire no vent. Aire 0,01 0,15 0,07
Aïllament Suro 0,05 0,04 1,22

Revestiment interior
Guix laminat 0,01 0,25 0,05
Guix laminat 0,01 0,25 0,05

Espai interior Aire Rsi 0,13

0,34 U total 0,41 0,46

CTE

Material e (m) λ (W/
mK) R (m2K/W) Umur  

(W/m2K)
Umax(C2)  

(W/m2K)

1.1.c SATE NATU-
RAL

Exterior Aire Rse0,04

1/0,77+R
0,49

Revestiment ext continu Morter monocapa 0,02 0,6 0,03
Aïllament tèrmic Suro 0,08 0,03 2,35
Fixació Morter 0,01 1,3 0,01
Fulla principal Bloc ceràmic 0,24 0,29 0,83
Revestiment interior Guix 0,01 0,25 0,05
Espai interior Aire Rsi0,13

0,36 U total 0,29 0,32

CTE

Material e (m) λ (W/
mK) R (m2K/W) Umur  

(W/m2K)
Umax(C2)  

(W/m2K)

DOS CASAS DE 
CORCHO

Exterior Aire Rse0,04

1/0,77+R
0,49

Aïllament tèrmic Suro 0,05 0,04 1,19
Fixació Morter 0,02 0,6 0,03
Aïllament tèrmic Suro 0,04 0,04 1,05
Entramat Fusta 0,09 0,29 0,31
Espai interior Aire Rsi0,13

0,20 U total 0,36 0,33
38. Càlculs numèrics de la transmitància tèrmica U. Elaboració pròpia. 36



Després d’obtenir el comportament tèrmic dels diferents materials, queda 

en evidència que la simple substitució de la llana de roca per l’aglomerat 

de suro amb el mateix gruix no aporta cap millora al edifici, la qual cosa 

implica un replanteig del sistema de tancament. 

Tot i que a partir dels càlculs el sistema SATE pot semblar una bona opció en 

la façana nord per exemple, ja que aprofita la massa tèrmica interior i evita 

pèrdues cap a l’exterior,  implica un augment del gruix total de la façana 

per a que sigui efectiu, a més de condicionar el revestiment exterior. Per 

aquest motiu, en aquesta façana es pot arribar a plantejar un entramat de 

fusta autoportant que milloraria la resistència tèrmica i a més evitaria l’ús de 

l’acer galvanitzat, optant per un producte natural. 
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Coberta inclinada

01-Teules ceràmiques
02- Placa de suport tipus onduline
03- Panell sandwich amb nucli aïllant de suro e:15mm
04- Nucli aïllant de suro aglomerat e:70mm

Coberta plana transitable

12- Capa de protecció- tarima exterior de fusta flotant e:30mm
13- Suport amb rastrells de fusta
14- Capa de separació antipunxonament e: 12mm
15- Aïllament tèrmic d'aglomerat de suro e: 100 mm
16- Capa de separació e:12mm
17- Capa d'impermeabilització e:12mm
18- Capa de separació e:12mm
19- Capa de formigó de formació de pendents
20- Forjat unidireccional de cassetons ceràmimcs
21- Ancoratges de subjecció del fals sostre.
22- Aglomerat de suro per a l'aïllament acústic e:30 mm
23- Revestiment de fals sostre de plaques de guix e:15 mm

01
02

05

Façana sud

05- Revestiment exterior de morter monocapa e:20mm
06- Fulla principal de bloc ceràmic e: 190mm
07- Morter d'unió e:10mm
08- Cambra d'aire no ventilada e:10mm
09- Entramat autoportant metàl·lic d'acer galvanitzat e: 50mm
10- Aïllament tèrmic de suro aglomerat expandit e:50mm
11- Revestiment interior de guix laminat de doble placa de 12,5
mm + pintura
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03- Panell sandwich amb nucli aïllant de suro e:15mm
04- Nucli aïllant de suro aglomerat e:70mm

Coberta plana transitable

10- Capa de protecció- tarima exterior de fusta flotant e:30mm
11- Suport amb rastrells de fusta
12- Capa de separació antipunxonament e: 12mm
13- Aïllament tèrmic d'aglomerat de suro e: 100 mm
14- Capa de separació e:12mm
15- Capa d'impermeabilització e:12mm
16- Capa de separació e:12mm
17- Capa de formigó de formació de pendents
18- Forjat unidireccional de cassetons ceràmimcs
19- Ancoratges de subjecció del fals sostre.
20- Aglomerat de suro per a l'aïllament acústic e:30 mm
21- Revestiment de fals sostre de plaques de guix e:15 mm

Façana sud

05- Revestiment exterior de morter monocapa e:20mm
06- Fulla principal de bloc ceràmic e: 190mm
07- Morter d'unió e:10mm
08- Cambra d'aire no ventilada e:10mm
09- Entramat autoportant metàl·lic d'acer galvanitzat e: 50mm
10- Aïllament tèrmic de suro aglomerat expandit e:50mm
11- Revestiment interior de guix laminat de doble placa de 12,5
mm + pintura
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39. Detall constructiu coberta-façana amb el sistema de trasdossat interior. Elaboració pròpia. 37
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Per a la façana sud es proposa un canvi a façana ventilada amb fusta, ja 

que aquesta en aquesta orientació rebrà més quantitat de radiació solar 

directe, i convé disposar d’una cambra d’aire ventilada que eviti el guanys 

de calor en la seva superfície.
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40. Detall constructiu coberta-façana amb façana ventilada a sud. Elaboració pròpia. 38
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41. Secció de la planta àtic. Elaboració pròpia. 39



C O N C L U S I O N S

Un cop realitzades les comprovacions numèriques i l’elecció de les diferents 

solucions constructives, es pot entendre com cada habitatge admet unes 

possibilitats o altres, i que no totes les aplicacions són viables en cada cas, ja 

que són molts factors els que entren en joc. 

En aquest projecte, s’estableixen unes solucions d’entrada que no resulten 

efectives i cal redirigir les intencions. En un principi s’intenta millorar el sistema 

d’aïllament amb la substitució d’un dels materials que el composen però, 

com no resulta positiu per al tancament, s’opta per replantejar el sistema 

en conjunt. És així com cal destacar la importància de pensar el tancament 

com a un sol element, i no com a un seguit de solucions per abordar el pro-

blema energètic, en comptes d’actuar en evitar directament les pèrdues o 

guanys de l’interior dels espais habitables. A més, cal valorar les condicions 

climàtiques de cada element de l’envolupant amb contacte amb l’exterior, 

en aquest cas orientacions oposades, i es per això que es plantegen siste-

mes diferents per a la sud i per a la nord. 

De la mateixa manera que és recomenable utilitzar materials d’origen na-

tural en comptes de sintètics sintètic, ja que existeixen al mercat alternati-

ves amb prestacions similars i sostenibles, s’hauria d’evitar pensar en canviar  

l’impacte medioambiental de només un dels  materials, i seguir utilitzant per 

a la resta de l’edifici altres materials amb gran petjada ecològica o perjudi-

cials per a la salut. 

No obstant, per poder comprovar que les solucions proposades compleixen 

amb els requisits establerts per la normativa actual, un següent pas seria 

calcular las transmitàncies tèrmiques totals dels tancaments amb aquestes 

característiques, i posteriorment, obtenir el coeficient de global de transmis-

sió de calor, a partir de la seva compacitat i amb un límit determinat per la 
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P A R T  3 .  C O N C L U S I O N S

C A P Í T O L  5 .   R E F L E X I O N S

E L  S U R O  C O M  A  A Ï L L A M E N T  T È R M I C 

Fins ara, s’ha investigat sobre el suro de manera general, incloent-lo en es-

tudis de materials aïllants sostenibles i comparant les seves característiques. 

Per això, partint d’aquesta base, l’objectiu general del següent treball ha 

estat aportar informació més concreta sobre aquest material d’aïllament 

en l’arquitectura, tant gràfica com numèricament, a partir d’un cas concret 

d’habitatge amb el qual poder comparar la repercussió final de l’ús d’un 

material aïllant d’origen vegetal com és el cas, amb un material d’origen 

sintètic com podria ser el poliestirè extruït. 

En l’elecció de la materialitat s’haurien de tenir en compte tant les emis-

sions inicials com l’estalvi posterior de manteniment. És el cas de les finestres 

per exemple, l’eficiència de les quals pot variar molt depenent del material 

que les composa. Les de fusta utilitzen molt poca energia per a la seva fa-

bricació, però al llarg del temps la seva eficàcia disminueix; i en canvi les 

d’alumini amb ruptura de pont tèrmic requereixen molta més energia per a 

la seva fabricació, les emissions inicials de les quals no compensen l’estalvi 

energètic posterior.  

És per això que, un cop obtinguts els valors numèrics de les qualitats de cada 

material podem arribar a la conclusió que no es tracta d’utilitzar un material 

d’aïllament amb les millors prestacions tèrmiques, ja que les del suro equiva-

len aproximadament a les de altres materials sintètics. En canvi, la reflexió en 

aquest cas és sobre la importància de tenir en compte tot el procés previ i 

posterior a la seva vida útil en l’habitatge seleccionat, del balanç mediam-
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biental que suposa el seu ús a diferència de materials derivats de la industria 

petroquímica. Tantmateix, un altre punt a valorar és la independència del 

material en la seva col·locació, és a dir, si depèn d’altres materials per ser 

efectiu o per afavorir el seu comportament en contacte amb l’exterior, o 

bé pot trobar-se a la cara exterior com el suro, amb les propietats adients 

per perdurar en el temps. Per tant, tot i que la seva inversió incial pot ser ele-

vada,  el potencial d’aquest material natural i renovable és evident en una 

societat com la que vivim.  

La falta d’aprofitament comercial actual, i la dificultat de manteniment, pot 

fer que s’abandonin les explotacions de sureres. I donat que necessita 25 

anys per començar a ser útil per a la producció del suro, és una inversió a 

llarg termini. La solució per tant, pot estar en innovar i diversificar el sector, 

amb la qual cosa augmentaria l’oferta i la demanda, i el convertiria en un 

producte més assequible econòmicament. 

No obstant, la problemàtica actual va més enllà. Per tal de donar valor a 

aquest material, s’ha de tenir en compte la seva capacitat de reutilització 

i reciclatge, ja que el model d’economia al que hauríem d’arribar es basa 

en utilitzar els recursos de manera més eficient, l’anomenada economia cir-

cular. Això és possible amb la reincorporació dels subproductes al procés 

productiu, allunyant-nos del model tradicional de consumir-produir-usar-ti-

rar. Aixó ho argumenta el director de l’Institiut Català del Suro, Albert Hereu, 

a un article de la revista Catalunya Forestal, defensant que ens trobem en 

una societat amb una creixent sensibilitat ambiental. 
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