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Resum
El contingut principal del Treball de Fi de Grau gira entorn a la comparació de l’impacte mediambiental i
econòmic de dues estructures, una de fusta i una de formigó armat, per a un edifici projectat a l’assignatura de
Taller Temàtic: Arquitectura i Tecnologia. Aquesta comparació es duu a terme a través dels diferents processos
al que es sotmeten els materials durant la seva vida útil, des de la seva fabricació, el seu cost energètic i l’impacte
del seu transport.
Paraules clau: Impacte mediambiental, CO2, estructura, fusta laminada, formigó armat, acer

The main content of the Final Degree Project deals with the comparison of the environmental and economic
impact of two structures, one made of wood and one made of reinforced concrete, for a building designed in the
subject Taller Temàtic: Arquitectura i Tecnologia. This comparison is carried out through the different processes
that the materials are subjected to during their useful life, from their manufacture, their energy cost and their
transport.
Key words: environmental impact, CO2, structure, laminated wood, reinforced concrete, steel
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Prefaci
És ben conegut per part de tothom que la situació climàtica actual és un tema preocupant a curt i llarg termini,
i que la construcció és una de les principals causes d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Ara per ara, la Terra
és l’únic lloc on sabem que s’hi desenvolupa la vida, per tant s’ha de fer tot el possible per mantenir sa el nostre
hàbitat. L’emissió de gasos contaminants provocarà efectes negatius i irreversibles al nostre planeta si no es
duen a terme accions al respecte, i és per això que els arquitectes del present i del futur ens hem de
conscienciar sobre la responsabilitat que tenim quan projectem i construïm un edifici. Per aquest motiu crec
que és molt important plantejar arquitectures on l’estratègia ambiental en sigui el punt de partida.
Però no només l’aspecte climàtic és el que em porta a desenvolupar aquest treball. Durant els últims anys del
grau, un estudiant va descobrint quins són els temes que envolten l’arquitectura que més l’atrauen. En el meu
cas, aquest àmbit és el de les estructures, que vaig començar descobrint amb l’assignatura de Disseny i Càlcul
Informàtic d'Estructures Bidireccionals F.A, amb la Laura Valverde i Jordi Maristany l’any 2018, i un parell d’anys
després cursant la optativa Dissenyant en Fusta, Construcció i càlcul, amb el Jorge Blasco i Antonio Orti. Totes
dues assignatures em van semblar, a part d’interessants, molt útils de cara a l’exercici professional.
Aquest aspecte, sumat a la situació climàtica d’avui en dia, són dos bons motius per desenvolupar un treball de
fi de grau, ja que l’àmbit de la construcció és dels que aporta més gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera a
nivell mundial.
Un dels altres motius és que, després de conèixer els aspectes mencionats anteriorment, m’agradaria construir
el meu futur com a arquitecte seguint aquest camí, i per això crec que és summament important que comenci
a encarar el meu futur amb aquest TFG, ja que, tant durant el procés de realització com un cop finalitzat el
treball, els meus coneixements sobre aquest àmbit hauran augmentat de forma considerable.
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2. Desenvolupament
2.1. Objectius i hipòtesis prèvies
L’objectiu principal és analitzar, comparar i quantificar al detall tots els diferents aspectes que comporta
construir amb fusta o formigó armat, quins avantatges i/o inconvenients concedeix construir l'estructura amb
aquests dos materials i quines són les veritables diferències entre aquests àmbits, ja que sovint sentim a parlar
que un material és millor que l’altre en alguns aspectes, però no sabem en quina mesura.
A més a més, un objectiu secundari d’aquest treball és aprofundir i ampliar el meu coneixement sobre el món
de la construcció amb fusta i de tot el que l’envolta, ja que m’interessaria treballar en aquest àmbit de cara al
futur i m’agradaria sortir el més preparat possible de la universitat respecte tot el que engloba aquesta temàtica.
Un dels altres objectius que tinc és comprovar fins a quin punt construir una estructura de fusta un edifici com
el del cas d’estudi és realment més beneficiós que fer‐ho amb formigó o acer, ja que l’edifici del cas d’estudi
disposa d’una planta soterrani construïda amb formigó armat. Al llarg del grau se’ns ha comentat que la fusta,
com a material, és molt més respectuós amb el medi ambient que l’acer o el formigó, però desconeixia si
aquesta afirmació seguia sent certa quan en un edifici hi trobem fusta, juntament amb altres materials poc
respectuosos amb el medi ambient, però que en alguns casos és necessari afegir‐los.
A més a més, a mesura que s’avança el treball, descobreixes nous aspectes i objectius que t’encurioseixen. Un
d’aquests és descobrir quina és relació entre la contaminació de les construccions i la contaminació provocada
pels vehicles a l’àrea de Barcelona i voltants, per tal de saber l’impacte real que té cada un d’aquests casos
sobre el còmput global d’emissions. Crec que és important esbrinar l’impacte de cada una d’aquestes dues
situacions per tal de tenir una idea general de quin és l’impacte que les persones generem sobre el medi
ambient i valorar quines accions podem dur a terme.
Malgrat això, respecte aquest tema sabem que es poden treure algunes hipòtesis prèvies, com que la fusta serà
un material més respectuós amb el medi ambient que el formigó armat, i que possiblement serà més car, però
amb aquest treball es buscarà conèixer exactament aquestes diferències.
A nivell de context, aquest és un tema és bastant estudiat degut al canvi climàtic, cosa que fa que cada cop
s’hagin de construir edificis més sostenibles. Això comporta que també es realitzin més estudis sobre l’impacte
mediambiental dels edificis, ja siguin d’obra nova o rehabilitació, per tal d’escollir les tècniques i materials més
adequats per formalitzar un projecte sostenible. Un d’aquests estudis és el de l’estudiant del màster MBArch
Lizeth Rodríguez, que va desenvolupar el seu TFG entorn a l’anàlisi comparatiu a nivell mediambiental de
diferents sistemes estructurals industrialitzats.
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2.2. Metodologia
El treball es realitzarà a través de la comparació de dos casos d’estudi. El primer cas d’estudi és l’estructura
fusta que hem desenvolupat al projecte de l’assignatura de Taller Temàtic Arquitectura i Tecnologia. Aquesta
estructura està formada per pilars i jàsseres de fusta laminada encolada i panells de CLT. El segon cas d’estudi
és una estructura de formigó armat pel mateix edifici, respectant la distribució i concepte de l’edifici projectat.
Per començar, es durà a terme una explicació dels aspectes necessaris per entendre els motius pels quals es
desenvolupa aquesta temàtica i que serviran perquè el lector conegui aspectes i característiques rellevants
sobre la construcció amb els dos sistemes.
Un cop introduït el tema, es realitzaran els càlculs de les estructures mitjançant un predimensionat i
comprovacions amb Excel. Ja que l’edifici té un alt grau de modularitat, els càlculs es realitzaran d’un únic pòrtic
de 7 plantes i els resultats s’extrapolaran a la resta de l’edifici. Al cos del treball es mostraran els càlcul d’impacte
mediambiental i de cost, però els càlculs d’estructures estaran situats a l’annex, ja que el propi càlcul de les
estructures no és l’objectiu del treball.
Un cop les estructures estiguin calculades, es passarà a recopilar tota la informació necessària relativa a les
característiques dels materials (quantitat de CO2 que expulsa i emmagatzema el material, cost dels elements
estructurals o material que es farà servir per a la construcció de l’estructura, densitats dels materials, etc.)
Després de recopilar tota la informació, es desenvoluparan els càlculs d’impacte mediambiental pertinents amb
les dades i característiques dels materials per obtenir els resultats numèrics. A nivell gràfic, el desenvolupament
d’aquests càlculs es durà a terme de forma paral∙lela, destinant la meitat esquerra del DIN A4 per a la fusta i
l’altra meitat per al formigó armat. D’aquesta forma es poden anar veient les comparacions d’una forma més
clara i intel∙ligible.
Posteriorment es farà un resum dels resultats obtinguts i compararan entre ells a través de gràfics de barres
per poder observar les diferències i acabar traient una conclusió, que podrem comparar amb les hipòtesis
inicials que s’han formulat a l’inici del treball.
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2.3. Context
2.3.1. Context climàtic actual
Des de la revolució industrial, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle ha anat en augment de manera molt ràpida
i avui dia ja se n’estan notant les conseqüències. La temperatura mitja de la Terra ha augmentat 1,1ºC des de
l’època preindustrial, segons un estudi publicar per United in Science, i seguirà augmentat si no es du a terme
cap acció per revertir aquesta tendència.

Figura 1. Increment de la temperatura terrestre. Font: United in Science

Les conseqüències de l’augment de la temperatura terrestre són de gran impacte a curt i mitjà termini a nivell
humanitari, social i econòmic. Un dels resultats que ja s’està veient és l’augment del nivell del mar: aquest fet
provocarà que moltes àrees costeres quedin per sota del nivell del mar, forçant desplaçaments massius de
persones degut a la pèrdua de ciutats.
Segons l’estudi esmentat anteriorment, les intenses onades de calor que hi ha hagut els últims anys estan
relacionades amb l’augment de la temperatura terrestre. També hi haurà fenòmens meteorològics i catàstrofes
mediambientals extremes, desapareixeran algunes espècies i es destruiran els seus hàbitats, entre moltes altres
conseqüències. A més a més, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle també és perjudicial per als humans: la
qualitat de l’aire és cada cop més pobre, generant així més problemes de salut, principalment respiratoris.
Un dels principals sectors causants de l’augment de la temperatura terrestre a causa de les emissions de CO2 és
la construcció. Això és degut a que el material que més es fa servir, el formigó, és també dels més contaminants.
L’any 2019 es van produir a Catalunya 3.900.000 tones de clínquer, material que es fa servir principalment per
produir ciment. Cada tona de clínquer expulsa a l’atmosfera 522 Kg de CO2 segons dades del Ministeri d’Interior.
Per tant, a Catalunya es van expulsar 2 milions de tones de CO2 només en un any degut a la producció de
clínquer. Aquesta quantitat és més del doble que la contaminació que generen els vehicles de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona durant el mateix període de temps, segons dades de l’Ajuntament de Barcelona.
Amb aquestes dades podem observar que la quantitat de CO2 que s’expulsa a l’atmosfera és molt elevada i que
és molt necessari canviar el rumb de la construcció.

9

2.3.2. Fusta i formigó armat: justificació de l’elecció dels materials
Com ja s’ha explicat anteriorment, aquest estudi compararà una estructura de fusta i una de formigó armat. Els
motius pels quals s’han triat aquests materials són els següents: la fusta s’ha escollit perquè és un material
estructural respectuós amb el medi ambient i perquè l’estructura del projecte desenvolupat al Taller Temàtic
està desenvolupada amb fusta. L’altre material partícip de la comparació, el formigó armat, s’ha escollit ja que
actualment és el material de construcció més emprat segons dades del Ministeri de Foment. Es decideix que el
criteri d’elecció del segon material a comparar sigui el del material que més s’ha usat per tal de fer una
comparativa el més real possible. Tal i com es pot veure als documents publicats, durant l’any 2019 a Catalunya
la tipologia constructiva més usada per resoldre l’estructura vertical va ser el formigó armat, amb 2399 edificis
d’obra nova d’ús residencial i 454 d’ús no residencial construïts amb aquest sistema, seguit pel sistema de murs
de càrrega, amb uns 1600 edificis construïts. Si atenem a l’estructura horitzontal, la tipologia més usada va ser
la de sistemes unidireccionals, també segons dades del Ministeri de Foment. Per tant, el formigó és el material
que té més impacte sobre el medi ambient i sobre l’economia a nivell mundial quan ens referim a les
estructures.

2.3.3. Fusta i formigó armat: anàlisi de mercat
La quantitat d’empreses que hi ha a Catalunya que es dediquin a la construcció amb fusta i formigó armat és
molt diferent. L’objectiu d’aquest apartat és comparar i tenir un visió més general sobre el nombre d’empreses
que es dediquen a cada àmbit per poder veure la oferta disponible que hi ha actualment a Catalunya.
Les empreses dedicades a la fusta generalment són les que exploten el material, el produeixen, en alguns casos
realitzen els càlculs ells mateixos, i el col∙loquen en obra, mentre que en el formigó és diferent, ja que hi ha
molts més elements i processos implicats. En aquest segon cas, les empreses que s’encarreguen de la
construcció són les constructores, però el material base, el ciment, es produeixen a les fàbriques de ciment.
Per poder veure les diferències amb claredat es realitzaran dues comparacions: a la primera es tindran en
compte totes les constructores i totes les empreses dedicades exclusivament a la fusta. Hem de tenir en
compte, però, que algunes empreses constructores també treballen amb fusta. A la segona, es compararan el
nombre d’empreses que exploten la fusta amb el nombre d’empreses que fabriquen el ciment a Catalunya.

2.3.3.1. El mercat de la fusta a Catalunya
Actualment a Catalunya hi ha diferents empreses treballen amb fusta estructural. Segons l’Associació de Fusta
Estructural (AFE), hi ha un total de 28 empreses adherides, entre les quals hi trobem Cedria, Coma Wood,
Ecospai, Fusta i Disseny, Fustech, Fustes Borniquel, Fustes Grau, Sebastia, Macusa, Tallfusta S.L. Tecnifusta,
Manipulacions de fusta i Väva Wood entre d’altres.
A més a més, les empreses Matioska, Estructures integrals de fusta, Serradora Fontanova i Fupicsa, entre
d’altres, també construeixen amb aquest material, però no estan adherides a l’Associació de Fusta Estructural.
Sumant aquestes empreses, observem que hi ha una mica menys de 40 empreses dedicades a la construcció
amb fusta a Catalunya, però ens quedarem amb el nombre d’empreses agremiades, ja que és una dada
contrastada i prendrem el mateix criteri en el cas de les constructores i productores de ciment.
Per altra banda, si ens centrem en les empreses que exploten la fusta, en trobem 8 que estan adherides a l’AFE.
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Segons dades de l’IDESCAT podem veure que a Catalunya es van explotar 695.207 m3 de fusta l’any 2019, de
les quals 647.099 són de coníferes (pi roig, pi blanc, pinassa, etc.). Les densitats dels arbres més usats són les
següents, segons dades del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (de més explotats a
menys): el pi roig té una densitat de 527,46 kg/m3, el pi blanc té una densitat de 589,41 kg/m3, la pinassa té una
densitat de 563,80 kg/m3 i la pinastre té una densitat de 568,13 kg/m3. Aquestes quatre espècies van suposar
pràcticament el 80% de tota la fusta explotada l’any 2019 segons dades de l’IDESCAT. S’ha de tenir en compte
que no tot aquest volum de fusta ha estat destinat a les estructures de fusta, part d’aquesta quantitat s’ha usat
per produir mobiliari i fusteries, a més a més de molts altres productes. A la següent taula es mostren les
espècies de fusta més usades a Catalunya:

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

Pi blanc
Pi roig
Pinassa
Pinastre

72.791
97.667
53.305
6.593

43.271
41.555
7.545
79.586

2.867
47.602

25.302
36

67.451

2.199

0

0

144.231
186.860
130.500
86.179

Total*

271.864

262.144

133.662

27.537

695.207

Taula 1. Producció de fusta a Catalunya per espècies, en m3. Elaboració pròpia. Font: IDESCAT

*El total correspon a la totalitat de producció de Catalunya, no només de les espècies mostrades a la taula

2.3.3.2. El mercat del formigó a Catalunya
En l’àmbit del formigó armat, es tindran en compte el nombre de constructores catalanes a través del Gremi
de Constructors, format per empreses associades a aquest gremi i un conjunt de gremis comarcals de diferents
zones de Catalunya.
Els gremis comarcals són els del Garraf, el de Badalona, el de Manresa i comarca, el de Mataró i comarca, el del
Vallès i el de la comarca de l’Anoia. La quantitat d’empreses agremiades són les següents:
‐
‐
‐
‐
‐

Manresa i comarca: 69 empreses agremiades
Mataró i comarca: 72 empreses agremiades
Vallès Oriental: 45 empreses agremiades
Gremi de Construcció del Vallès: més de 500
Gremi de Constructors de Barcelona: aproximadament 400

En total, el gremi de Constructors consta de més de 1000 empreses, però s’ha de tenir en compte que hi ha
empreses constructores que treballen amb fusta malgrat no estar adherides a l’AFE.
Si focalitzem en el nombre d’empreses que produeixen ciment, a Catalunya en trobem 6, repartides
principalment al voltant de l’Àrea Metropolitana, excepte una situada a Alcanar. La totalitat d’aquestes
empreses van produir 2.969,8 milers de tones de ciment durant el 2019, de les quals 636,3 es van exportar. És
a dir, el 21,5 % del ciment es va exportar.
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2.3.3.3. Comparació de dades
Com es pot veure, la primera diferència de magnitud entre els dos sistemes estructurals es troba en la
infraestructura que organitza les diferents gremis. Mentre que el Gremi de Constructors té diferents gremis
comarcals repartits pel territori, el Gremi de Fusta Estructural només consta d’una categoria. El segon factor
que mostra aquesta gran diferència es pot veure en el nombre d’empreses adherides a cada gremi: el de
Constructors en té més de 1000 i el de fusta en té 28.
Si mirem estrictament les dades de producció de cada material, podem veure que es van explotar 695.207 m3
de fusta durant el 2019. Si calculem la quantitat de fusta explotada a través de les dades mencionades
anteriorment, obtenim el resultat de 389.199 tones de fusta aproximadament; mentre que de ciment se’n van
produir 2.969.800, és a dir, es va produir un 767% més de ciment que de fusta. Per cada tona de fusta que
s’explotava, se’n produïen pràcticament 8 de ciment (IDESCAT, 2019).

2.3.4. Exemple d’estudi d’impacte mediambiental
Els estudis d’impacte mediambiental cada cop són més freqüents, tal com s’ha comentat al principi del treball.
Un d’ells és el Treball de Fi de Màster de l’estudiant del màster MBArch Lizeth Rodríguez. En aquest estudi es
fa una comparació de sostenibilitat sobre diferents sistemes estructurals industrialitzats aplicats a un mateix
edifici tipus. Entre els sistemes industrialitzats s’hi troben el formigó prefabricat, l’acer laminat, murs de formigó
prefabricat, murs de CLT, sistema mix de formigó prefabricat, mòduls 3D de formigó i mòduls 3D de CLT.
En aquets estudi es desenvolupen els predimensionats de les tipologies mencionades anteriorment per tal de
poder obtenir els valors de volums i masses dels edificis i posteriorment poder calcular l’impacte de cada un
dels materials.
A nivell d’impacte mediambiental, en el treball que s’està mostrant es calcula l’energia consumida durant la
fabricació, les emissions de CO2 durant la fabricació, l’energia consumida durant el transport i la reversibilitat.
Aquest últim concepte fa referència a la capacitat dels elements de ser reutilitzats: com més específic sigui un
element, menys reversible serà, i viceversa.
Un cop s’han calculat els impactes mediambientals, s’observa, com era d’esperar, que els dos sistemes de CLT
són els que tenen menys impacte durant el seu procés de fabricació. La següent imatge mostra aquests valors:

Figura 2. Gràfics d'impacte mediambiental degut al la fabricació. Font: ANÁLISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS ESTRUCTURALES
INDUSTRIALIZADOS PARA EDIFICACIÓN VERTICAL A TRAVÉS DE PARÁMETROS DE SOSTENIBILIDAD. TFM RODRIGUEZ, Lizeth (2019)
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Es pot veure la clara diferència entre les tipologies de CLT (en groc) i la tipologia d’acer (en blau). Aquesta
dispersió ve donada per la quantitat d’energia que s’ha de fer servir per fabricar els diferents materials. Aquests
valors els podrem comparar amb els que obtinguem de la comparació dels dos casos d’estudi.
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2.4. Casos d’estudi
2.4.1. Cas 1: Estructura de fusta laminada encolada i CLT de l’edifici del Llibre de Vell a Barcelona
El primer cas d’estudi és l’edifici realitzat a l’assignatura de Taller Temàtic Arquitectura i Tecnologia. Aquest
projecte està situat a Barcelona, al carrer Viladomat nº 149. Actualment l’emplaçament forma part d’una zona
verda de la ciutat, per tant el projecte s’ha formulat tenint en compte aquesta variable.
El programa engloba diferents usos relacionats amb el llibre de vell: una llibreria de vell, la seu del Llibre de Vell,
una biblioteca d’autogestió, sales de lectura, tallers de conservació i restauració, magatzems, un espai de Millor
que nou, etc. A més a més, també hi haurà una residència per a 20 estudiants i una zona de coworking.
A nivell estructural, l’edifici està format per estructura de fusta des de la planta baixa fins a la planta setena i
estructura de formigó armat a la planta soterrani. S’ha decidit que estigui format per aquestes dues tipologies
ja que la gran majoria d’edificis construïts amb fusta consten d’una planta baixa o planta soterrani de formigó
armat. Es pot comprovar en aquest axonometria, on tot el que és de color taronja és fusta i el que és negre és
formigó armat.

Figura 3. Axonometria general cas d'estudi 1. Font: elaboració pròpia
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L’estructura de fusta estarà formada per dos tipus d’elements diferents: fusta laminada encolada i panells CLT.
El primer sistema es farà servir pels pilars i per les jàsseres, que cobriran una llum de 10 metres i estaran
separades 5 metres entre elles. El segon element, els panells CLT, cobriran la distància que hi ha entre cada
pòrtic, és a dir 5 metres. Aquesta tipologia d’estructura la trobarem des de la planta baixa fins a la 7a al llarg de
tot l’edifici, exceptuant el nucli vertical.
La planta soterrani estarà formada per pilars, murs de contenció, llosa inferior i fonamentació a través de
micropilons. El sostre de la planta soterrani estarà format per jàsseres de formigó armat cobrint una llum de
10 metres i forjat unidireccional alleugerit cobrint la llum de 5 metres.
L’estructura vertical del nucli rígid de l’edifici estarà formada per murs de panells CLT per tal d’arriostrar
l’estructura porticada en els dos sentits, mentre que l’estructura horitzontal del nucli també estarà formada
panells CLT, que cobriran una llum de 5 metres. L’estructura es distribuirà al llarg de l’edifici tal com mostra
l’axonometria anterior (amb taronja, estructura de fusta; amb negre, estructura de formigó armat).
A la següent imatge es pot veure el pòrtic que s’analitzarà en detall. S’ha decidit que només es calculi un pòrtic
i els resultats s’extrapolin a la resta de l’edifici ja que aquest presenta un grau de modularitat molt alt. Aquest
pòrtic correspon a la part esquerra de l’axonometria, la zona de l’edifici que té més plantes.

Figura 4. Pòrtic analitzat del cas d'estudi 1. Font: elaboració pròpia
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La següent imatge mostra el sistema de pòrtics de l’estructura de fusta i les seves unions. Com es pot observar,
disposem d’una jàssera bífida i un pilar format per dues peces. Aquests dos elements estructurals estan units
entre si a través d’una unió en corona, on cada pern travessa les quatre peces (jàssera, pilar, pilar i jàssera).
Aquests perns també es tindran en compte a l’hora de dur a terme els càlculs.
A més a més podem observar la disposició dels panells CLT de forjat, de 22 centímetres de cantell, cobrint la
llum de 5 metres.

Figura 5. Axonometria detallada estructura fusta. Font: elaboració pròpia
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2.4.2. Cas 2: Estructura de formigó armat de l’edifici del Llibre de Vell a Barcelona
El segon cas d’estudi és una proposta d’una estructura de formigó armat que s’adapti al projecte per tal de
realitzar una comparativa tant real com sigui possible. Aquest segon cas d’estudi també es troba situat al carrer
Viladomat nº149, per tant aquesta estructura tindrà els mateixos condicionants del l’emplaçament que el
primer cas d’estudi.
L’estructura estarà formada per pòrtics de pilars i jàsseres de formigó armat que salvaran la llum de 10 metres
(equivalents als pòrtics de fusta laminada encolada) i l’estructura horitzontal estarà formada per un sistema
unidireccional de biguetes prefabricades amb revoltons de formigó, que salvaran la llum de 5 metres
(equivalents als panells CLT).
De la mateixa manera que en el primer cas d’estudi, es planteja que aquest edifici englobi el mateix programa,
per tant ha de mantenir els mateixos espais i zones per poder desenvolupar les activitats.

Figura 6. Axonometria general cas d'estudi 2. Font: elaboració pròpia
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Els càlculs de les estructures és realitzaran només d’un pòrtic com el de la imatge. S’ha decidit que es calculi
així ja que l’edifici té un grau de modularitat molt alt i el dimensionat seria pràcticament igual en altres zones
de l’edifici. A part d’aquest motiu, es decideix calcular‐ho així per seguir amb el mateix criteri que el cas d’estudi
1. Aquest pòrtic correspon a la part esquerra de la axonometria, ja que és la zona que té més plantes.
En aquest cas, tant els pilars com les jàsseres estan construïts amb formigó armat.
En aquest cas d’estudi, es plateja que el nucli vertical també estigui format per murs de formigó armat per tal
de travar l’edifici.

Figura 7. Pòrtic analitzat cas d'estudi 2. Font: elaboració pròpia
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A la següent axonometria podem veure el sistema de pòrtics de formigó armat juntament amb el forjat
unidireccional de biguetes i revoltons de morter, que té un cantell total de 27 centímetres. Les semibiguetes
tenen un intereix de 70 centímetres i cobreixen una llum de 5 metres

Figura 8. Axonometria detallada cas d'estudi 2. Font: elaboració pròpia
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2.5. Cos del treball
2.5.1. Materials d’estudi
En aquest apartat s’explicaran les característiques principals dels dos materials per tal de tenir un coneixement
més ampli de cada un, abans de passar als càlculs. Es farà una breu explicació de la seva història, una descripció
dels materials, s’explicarà el procés de fabricació de cada un i es mencionaran les etapes d’aquests processos
que més contaminen.

2.5.2.1. Fusta
Context històric
La fusta ha sigut el material més usat per l’ésser humà durant milers d’anys. Durant pràcticament tota la història
de la humanitat, els humans feien servir els materials que tenien més a l’abast, i la fusta n’era un d’ells. Gràcies
a la seva naturalesa, una peça vertical que treballa a compressió (aguanta el seu pes) i a flexió (aguanta les
empentes del vent), té molt bones característiques per a fer‐se servir com a element estructural. Un dels altres
factors que van influir en el seu ús era la seva senzilla obtenció, ja que no s’havia de produir ni mantenir i
“només” s’havia de talar.
Com la majoria de coses, la fusta és un material que ha anat evolucionant de forma important al llarg del temps.
Durant l’edat mitjana, la fusta es feia servir com a element de suport, tant per sistemes permanents (bigues)
com per a sistemes temporals (bastides), entre altres elements constructius (Universitat de Burgos, 2020).
Degut a la revolució industrial de principis del segle XIX, altres materials com l’acer o el formigó armat van anar
guanyant terreny a la fusta com a sistemes estructurals, relegant aquest material a construccions de menys
entitat o pràcticament desapareixent en algunes zones.
A principis del segle XX, Karl Friedrich Otto Hetzer, va inventar la fusta laminada encolada mitjançant la
superposició de diferents làmines de fusta unides entre si amb materials adhesius. Aquest sistema es va
expandir per Europa durant la primera meitat del segle XX.
Malgrat a aquest avenços, eren els materials mencionats anteriorment el que dominaven, cada cop amb més
força, el mercat de la construcció. Però des de que tenim coneixement de l’emergència climàtica, la fusta està
tornant a ser un material amb el qual es construeixen edificis per tal de contribuir a revertir el canvi climàtic.
Gràcies als avenços tècnics, la fusta va anar evolucionant cap a diferents sistemes estructurals, com poden ser
la fusta laminada encolada, microlaminada o panells CLT.
Descripció del material
La fusta que es farà servir és de la classe resistent GL24h. S’escull aquesta classe resistent ja que és la que té
més disponibilitat al mercat actualment. Aquest element estructural està format per làmines de fusta encolades
entre si, de manera que es poden crear elements de moltes formes i mides diferents. Aquest tipus de fusta té
una resistència a compressió de 24 N/mm2, a tracció de 16,5 N/mm2, a flexió de 24 N/mm2 i a tallant de 2,7
N/mm2. Aquestes dades fan referència als esforços que poden resistir quan la força va en direcció paral∙lela a
la fibra. Si les accions van perpendicular a la direcció de les fibres, les resistències disminueixen de forma
considerable (CTE DB‐SE‐M, 2019). Respecte la procedència del material, s’ha escollit que l’empresa que ens
fabricaria els elements de fusta és Fustes Sebastia, ja que durant el curs de Taller Temàtic van col∙laborar amb
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el nostre projecte. Aquesta empresa té la fàbrica situada a Rialp, a 229 Km de distància de l’emplaçament del
projecte.
Una de les característiques més importants de la fusta és que emmagatzema CO2. Durant el període de
creixement dels arbres, aquests poden capturar aproximadament entre 900 Kg i 1000 Kg de CO2 per cada metre
cúbic, és a dir, que quan es construeix amb fusta, no només no s’estan emetent gasos d’efecte hivernacle a
l’atmosfera sinó que estem fent servir un material que ha emmagatzemant aquest gas (Centre Tecnològic Balear
de la Fusta, 2015).
Procés d’obtenció de la fusta laminada
La fusta laminada encolada és un material que s’obté de la fusta. El procés d’obtenció consta de diferents fases:
primer de tot, s’extreu la fusta del bosc i es trasllada a la fàbrica. Un cop a taller, la fusta es talla en làmines
d’uns 5 centímetres de gruix seguint la direcció longitudinal del tronc. Posteriorment es deixen assecar. Un cop
es passa aquesta etapa, la fusta s’examina per comprovar el seu contingut d’humitat. Les làmines que
compleixen amb el contingut d’humitat són revisades per veure si tenen algun tipus de defecte, com algun nus
o alguna bossa de resina. Quan es troba algun defecte, es talla només aquell tros de làmina i la resta s’aprofita.
Un cop la làmina de fusta ha passat totes aquestes fases, se’ls hi generen unes unions dentades al tester que
posteriorment s’encolaran a pressió perquè quedin completament unides. Un cop les làmines estan unides (en
aquest punt les làmines medeixen el que el client demana en longitud, però segueixen tenint 5 cm de cantell)
es poleixen i a continuació es col∙loca cola adhesiva al llarg de la seva longitud per poder anar ajuntant làmines
de 5 centímetres de gruix una sobre l’altre i donar a la biga el cantell que es desitgi. Un cop les làmines estan
encolades i col∙locades una sobre l’altre, se’ls hi aplica pressió perquè quedin completament adherides.
Seguidament, es tornen a polir per tal d’eliminar imperfeccions que hagin pogut aparèixer durant el procés. És
important remarcar que tots aquests processos són mecanitzats (Processing‐wood, 2018).
Processos contaminants
Els mecanismes per aconseguir fusta laminada encolada que produeixen contaminació són dos: el primer, és
que per aconseguir aquest material es necessita molta maquinària, i això comporta que s’hagi de consumir
certa quantitat d’energia. Segons dades que ha pogut proporcionar l’empresa Fustes Sebastia, per produir un
metre cúbic de fusta laminada o CLT es necessiten, aproximadament, uns 200 KWh. El segon factor que
contribueix a la contaminació de medi ambient és la utilització d’adhesius. Tots aquests materials químics són
contaminants perquè poden provenir de derivats del petroli o perquè es necessita molta energia per produir‐
los.

2.5.2.2. Formigó armat
Context històric
El formigó armat ha sigut un dels materials més usats a nivell estructural durant els últims 100 anys. Va ser
inventat per Joseph‐Louis Lambot el 1845, ja que va ser la primera persona a combinar formigó i acer.
Prèviament, però, el formigó ja feia anys que es feia servir. A voltants del 2500 aC els egipcis ja usaven morter
de calç per la construcció de piràmides, però van ser durant l’època romana que aquest material va guanyar
molta importància. Després de la caiguda de l’imperi romà, el formigó va anar perdent protagonisme fins que
el 1758 s’inventa un nou morter, capaç de resistir l’acció de l’aigua del mar.
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El formigó armat va arribar a Catalunya a finals del segle XIX, gràcies a Francesc Macià i José Nicolau, que van
construir el dipòsit d’aigua de Puigverd, a Lleida, i les primeres travesses de ferrocarril, respectivament (Yepes,
2015).
Descripció del material
El formigó armat que es farà servir és del tipus HA‐25/B/20/IIa. S’escull aquest tipus de formigó ja que és el més
comú a l’hora de construir edificis d’aquesta tipologia. Aquest tipus de formigó té una resistència a compressió
de 25 N/mm2. Les armadures seran del tipus B500s, també la classe més comú. Aquest tipus d’acer té el límit
elàstic de 500 N/mm2 i una resistència a tracció de 500 N/mm2. Pel càlcul del transport dels materials,
estipularem que el ciment es fabricarà a qualsevol empresa de l’Àrea Metropolitana (empresa CEMEX, per
exemple), fent que la distància des de la fàbrica de ciment i formigó estigui a una distàncies aproximada de 10
Km. Per altra banda, suposarem que l’acer de les armadures es fabricarà a l’empresa CELSA, situada a una
distància de 24,7 Km.
Procés d’obtenció del formigó armat
El formigó armat és un material compost per formigó i acer. El primer dels dos materials, el formigó, és alhora
un material compost per una mescla de ciment, àrids (sorra i graves), aigua i en alguns casos additius, les
proporcions dels quals poden variar en funció de les propietats que se li vulgui donar al formigó. De tots aquests
materials, el ciment s’obté mitjançant la cocció a altes temperatures de pedra calcària i argiles. Un cop aquests
elements han arribat a uns 1500ºC, es transformen en clínquer, una massa homogènia que posteriorment es
tritura i se n’obté el ciment tal i com el coneixem.
L’altre material que conforma el formigó armat és l’acer. L’acer és l’element del formigó armat que s’encarrega
de suportar les traccions que hi ha a l’estructura, ja que el formigó no té gaire resistència a aquest tipus d’esforç.
La fabricació de l’acer es basa en la fosa de ferralla a altes temperatures per després dotar‐la de la forma que
es vulgui. La producció d’aquest material consta de diferents fases: primerament, es recull i selecciona la
ferralla, que seguidament es diposita als forn elèctric. Aquest forn consta d’un gran recipient que generalment
disposa de 3 elèctrodes de grafit de 70 centímetres de diàmetre que, a l’entrar en contacte amb la ferralla, la
fon. Posteriorment el material fos es purifica a un forn cullera per tal d’eliminar impureses i elements que no
són necessaris. El següent pas que es duu a terme és el de la colada continua: el material ja purificat s’aboca a
uns motlles que tenen la forma del producte final, seguidament es procedeix a reduir la temperatura dels
elements (no es refreden completament) i posteriorment es tallen amb les longituds que es vulgui. A
continuació, aquests elements es passen al tren de laminació, on se’ls hi acaba de donar la forma desitjada
gràcies a la pressió que exerceixen uns rodets (rodillos). Posteriorment es refreden, s’emmagatzemen i es
preparen per a la seva distribució (UPCommons).

Processos contaminants
Els processos més contaminants a l’hora de fabricar els dos materials són les reaccions químiques a la que es
sotmeten els materials, ja que alliberen CO2, i la quantitat d’energia que s’ha de consumir per a fabricar‐los.
Referent al ciment, hi ha dos motius que ho afirmen: el primer, és que es necessita molta energia al llarg de
totes les fases per la producció de ciment degut als nombrosos processos que es duen a terme: s’ha d’extreure
el material de la cantera, s’ha de transportar a la fàbrica (es transporta amb camions o cintes transportadores),
s’ha de moldre, s’ha d’escalfar a 1500ªC perquè el material base es converteixi en clínquer, un cop el material
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s’ha refredat s’ha de tornar a moldre i s’ha de mesclar amb altres elements per formar ciment. Tots aquests
processos fan que s’hagin de consumir aproximadament 3.600 MJ per cada 1.000 Kg de clínquer (Oficemen,
2014).
El segon procés que genera contaminació atmosfèrica és la clinquerització. Aquest procés consisteix en varies
fases on la pedra calcària i argila es sotmeten a altes temperatures. La primera de les fases, on s’arriba als
900ªC, és la que desprèn CO2. Quan el carbonat de calci (CaCO3) present a la pedra calcària es calcina, es forma
òxid de calç (CaO) i diòxid de carboni (CO2), que s’acaba alliberant a l’atmosfera. Posteriorment es produeixen
altres reaccions a 1500ªC que acaben generant els elements necessaris per aconseguir clínquer (UPCommons).
Segons dades del Ministeri de Foment, per cada 1000 Kg de clínquer que es produeixen, s’alliberen 522 Kg de
CO2 a l’atmosfera.
Referent a l’acer, el problema que té és que es necessita molta energia per fabricar‐lo. Segons dades de UPC
Commons, per fabricar 1.000 Kg d’acer es necessiten 19.000 MJ d’energia. Tota aquesta energia porta
associades certes emissions de CO2 provinents de les fonts d’energia. L’altre procés que emet emissions
d’efecte hivernacle és una de les reaccions químiques que es duen a terme durant el procés de fabricació: quan
el carboni es fusiona amb l’oxigen, es genera òxid de carboni i CO2 . Segons dades de UPC Commons, per cada
1.000 Kg d’acer s’alliberen 1950 Kg de CO2 a l’atmosfera.
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2.5.2. Àmbits de càlcul
En aquest apartat es farà una breu explicació dels àmbits que es calcularan a continuació i que ens permetran
desenvolupar l’estudi.
Comparació dels materials d’estudi
En aquest primer apartat es compararan les característiques mecàniques dels materials en qüestió. Es
mencionaran totes les dades necessàries per desenvolupar els càlculs. Aquestes seran dades de comportament
mecànic, dades de consum d’energia per a la seva producció dades de l’impacte ambientals dels materials,
entre d’altres.

Càlcul de l’estructura
En aquest segon apartat, que estarà situat a l’annex, es realitzaran els càlculs de les dues estructures. Els càlculs
es duran a terme a través de fulles d’Excel, on se’n farà un predimensionat i una comprovació.

Resum del dimensionat
Un cop calculades les estructures, es compararan les dimensions dels diferents elements calculats a través
d’una taula.

Comparació del volum i massa de les dues estructures
Aquest apartat mostrà els volums i massa de tots els elements estructurals que formen part de cada cas
d’estudi. Aquestes dades es faran servir posteriorment per desenvolupar els càlculs d’impacte mediambiental i
de costos. Primer es mostrà el volum i després la massa.

Consum energètic durant el procés de producció
Aquest valor fa referència a la quantitat d’energia, en KWh, que es necessiten per fabricar cada material.

CO2 emès a l’atmosfera en funció de la energia consumida (mix elèctric)
Aquest apartat ens indicarà les emissions de CO2 associades a la generació d’electricitat que es consumeix a
Catalunya (mix elèctric). Amb això aconseguirem el valor en tones de CO2 que s’han emès a l’atmosfera
provinents de l’energia que s’ha necessitat per fabricar els elements.
CO2 emmagatzemat (fusta) i alliberat (ciment i acer) en funció de les característiques químiques de cada
material
Aquest apartat ens indicarà la quantitat de CO2 que pot emmagatzemar tota la fusta i la quantitat de CO2 que
s’allibera l’atmosfera degut als processos químics de la fabricació de ciment i acer. Aquests valors es mostraran
en tones de CO2.
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CO2 emès degut al transport dels materials
En aquest apartat es calcularà la quantitat de CO2 que s’emet a l’atmosfera degut al transport dels materials
des de les respectives empreses fins a l’emplaçament del projecte.

Balanç energètic
El balanç energètic és la suma d’emissions de CO2 expulsades a l’atmosfera o emmagatzemades al llarg de la
seva vida útil, tenint en compte tots els càlculs fets prèviament.

Càlcul de les emissions de CO2 dels casos d’estudi en relació a la contaminació provocada pels vehicles
En aquest apartat és calcularà la quantitat de dies que es necessiten perquè els vehicles de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona emetin la mateixa quantitat de CO2 que els casos d’estudi. Es decideix que aquest càlcul es resolgui
d’aquesta manera per tal de veure la diferència de magnituds entre el que contamina un o un conjunt d’edificis
i el que contamina la circulació rodada de l’AMB.
Consum d’aigua
El consum d’aigua ens indicarà la quantitat d’aigua que s’ha fet servir en cada cas d’estudi. L’aigua que es tindrà
en compte serà la que forma part de la mescla per produir formigó. Cal remarcar que possiblement els consums
d’aigua encara siguin més diferencials que els calculats, ja que segurament es consumeix aigua en altres
processos.

Càlcul del cost
Es durà a terme un càlcul aproximat del cost de les dues estructures a partir de les dades del BEDEC.
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2.5.3. Comparació dels materials d’estudi
En aquest primer apartat es mencionaran totes les característiques dels materials que influiran en el
desenvolupament dels càlculs. Es mostraran dades de les característiques mecàniques i físiques i dades
relacionades amb l’impacte mediambiental.
Classe resistent
Resistència a compressió
Resistència a flexió
Densitat

Emissió CO2 material

Energia producció material,
energia emmagatzemada
Distància transport a
emplaçament
Capacitat màxima
transport

Fusta laminada encolada

Formigó

Acer

GL24h
24 N/mm2
(CTE DB‐SE‐M)
24 N/mm2
(CTE DB‐SE‐M)
380 Kg/m3
(Fustes Sebastia, 2021)

HA‐25
25 N/mm2
(CTE DB‐SE‐AE)
‐

B500s
500 N/mm2
(CTE DB‐SE‐A)
‐

2.400 Kg/m3
(CTE DB‐SE‐AE)

7.850 Kg/m3
(CTE DB‐SE‐A)

‐900 Kg CO2/m3 fusta
(Centre Tecnològic Balear de
la fusta)
1,53 MJ/Kg fusta
(Fustes Sebastia, 2021)
Fustes Sebastia (Rialp)
229 Km
(Google Maps, 2021)
36.000 Kg, tràiler de 13 m
(Fustes Sebastia, 2021)

522 Kg CO2/T clínquer
(Ministeri de Foment, 2015)

1.950 Kg CO2/T acer
(UPC Commons)

3,60 MJ/Kg clínquer
(OfiCemen, 2014)
CEMEX (Sant Just Desvern)
9,4 Km
(Google Maps, 2021)
22.000 Kg
(Truckscout, 2021)

19 MJ/Kg acer
(UPC Commons)
CELSA (Castellbisbal)
23 Km
(Google Maps, 2021)
36.000 Kg

Taula 2. Dades dels materials d'estudi. Elaboració pròpia. Font: especificada a cada casella

A més a més, es mostraran altres dades que no són pròpies dels materials però necessàries per desenvolupar els posteriors
càlculs.
Emissions CO2 associades a la generació
d’electricitat (mix elèctric)
Emissions de CO2 per litre de dièsel
consumit
Consum camió transport material
Emissions del conjunt de vehicles de l’Àrea
metropolitana de Barcelona en un any

0,251 g CO2/KWh consumit
(Generalitat de Catalunya)
2,49 Kg CO2/Litre
(Oficina Catalana del Canvi Climàtic)
30‐40 L dièsel/100 Km
(Volvo, 2021)
884.074 T CO2
(Ajuntament de Barcelona)

Taula 3. Dades pel càlculs mediambientals. Elaboració pròpia. Font: especificada a casa casella
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2.5.4. Resum dels dimensionats
Un cop s’han determinat les dimensions dels elements estructurals es procedeix a fer un resum del dimensionat.
Aquesta taula servirà per dur a terme una primera comparació del dimensionat dels elements. Tant la fusta com
el formigó armat tenen una resistència a compressió semblant, però la fusta s’ha de sobredimensionar per
protegir‐la del foc. Tenint en compte això, per un estat de càrregues igual, l’estructura de fusta hauria de tenir
unes dimensions superiors. El nostre cas, però, com que l’estat de càrregues és diferent degut a les diferents
característiques dels elements estructurals, les càrregues que han d’aguantar els pilars de fusta són inferiors ja
que la pròpia estructura pesa menys. Això fa que el dimensionat no sigui exageradament diferent entre
l’estructura de fusta i la de formigó armat.
A més a més, aquests valors serviran posteriorment per determinar els volums i masses i així poder realitzar els
càlculs mediambientals i econòmics. A la següent taula es mostren amb taronja els elements de fusta i en negre
els de formigó armat.

Cas d’estudi 1: estructura de
fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de
formigó armat
Estructura vertical

40 x 60 cm
40 x 80 cm
40 x 80 cm
40 x 60 cm
40 x 60 cm
40 x 40 cm
40 x 40 cm

Pilar P‐1
Pilar PB
Pilar P2
Pilar P3
Pilar P4
Pilar P5
Pilar P6

60 x 80 cm
60 x 70 cm
50 x 70 cm
50 x 60 cm
40 x 50 cm
35 x 40 cm
25 x 30 cm

40 x 80 cm
22 cm

Estructura horitzontal
Jàsseres
Forjat unidireccional

40 x 70 cm
22 + 5 cm

1400 cm x Ø 16 cm

Fonamentació
Longitud i diàmetre micropiló

1600 cm x Ø 22,5 cm

Taula 4. Resum del dimensionat de les estructures dels casos d'estudi. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.
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2.5.5. Resultats dels càlculs de les estructures
En aquest apartat es mostraran els volums i masses de cada material que s’han obtingut dels càlculs de les
estructures. Aquests càlculs es troben situats a l’annex del treball. Primerament es mostraran els volums dels
elements que composen les estructures dels dos casos d’estudi.

Cas d’estudi 1: estructura de
fusta
1.857,29 m3
787,14 m3
103,07 m3
6,73 m3
2,98 m3
52,46 m3

Cas d’estudi 2: estructura de
formigó armat
Volum de fusta
Volum de formigó
Volum de ciment (13% formigó)
Volum d’acer armadures
Volum d’acer unions metàl∙liques
Consum d’aigua

‐
2.617,95 m3
349,62 m3
29,54 m3
‐
174,53 m3

Taula 5. Resum dels volums dels diferents elements estructurals de cada cas d'estudi. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.

A continuació es mostren els valors de les masses dels elements que composen els casos d’estudi. Aquests
valors es faran servir per desenvolupar els càlculs d’impacte mediambiental.
835,39 T
1.849,77 T
246,63 T
52,87 T
23,35 T
52,46 m3

Massa de fusta
Massa de formigó
Massa de ciment (13% formigó)
Massa d’acer armadures
Massa d’acer unions de fusta
Consum d’aigua

‐
6.152,18 T
820,29 T
231,92 T
‐
174,53 m3

Taula 6. Resum de la massa dels diferents elements estructurals de cada cas. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.
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2.5.6. Consum energètic durant el procés de producció
En aquest apartat es calcularà la quantitat d’energia que s’ha necessitat per produir els materials de les dues
estructures.
Calculem primer l’energia necessària per produir la fusta.
Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada
Després de calcular les estructures, sabem que:
Massa de fusta = 835.397 Kg de fusta

En el cas d’estudi de l’estructura de formigó armat
no disposem de fusta.

Primer calculem l’energia consumida per produir la
fusta:
Determinem el consum energètic per unitat:
CEPF = 1,89 MJ/Kg de fusta
Per tant, l’energia total que es consumeix és:
840.627 Kg de fusta x 1,53 MJ/Kg de fusta =
1.582.859 MJ
Si aquest resultat el passem a KWh, deduïm que
produir 840.627 Kg de fusta consumeix:
439.683 KWh

0 KWh

Seguidament calculem l’energia necessària per produir ciment. Cal recordar que el cas d’estudi 1 (estructura
de fusta), consta d’un soterrani construït amb estructura de formigó armat.
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Després de calcular les estructures, sabem que:
Massa de ciment = 246.636 Kg de ciment

Després de calcular l’estructura, sabem que :
Massa de ciment = 820.291 Kg de ciment

Seguidament, determinem el consum energètic
unitari per produir 1 Kg clínquer:
CEPC = 3,60 MJ/Kg de clínquer

Seguidament, determinem el consum energètic
unitari per produir clínquer:
CEPC = 3,60 MJ/Kg de clínquer

Per tant, l’energia total que es consumeix és la
següent:
272.956 Kg de clínquer x 3,60 MJ/Kg de clínquer =
887.891 MJ

Per tant, l’energia total que es consumeix és la
següent:
820.291 Kg de clínquer x 3,60 MJ/Kg de clínquer =
2.953.049 MJ

Si aquest resultat el passem a KWh, deduïm que
produir 272.958 Kg de ciment consumeix:
246.636 KWh

Si aquest resultat el passem a KWh, deduïm que
produir 701.629 Kg de ciment consumeix:
820.291 KWh
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A continuació calculem l’energia necessària per fabricar l’acer dels perns i platines a l’estructura de fusta i
l’energia necessària per fabricar les armadures. És necessari recordar que l’edifici amb estructura de fusta
consta d’un soterrani de formigó armat, per tant hi haurà ciment i acer.

Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Després de calcular les estructures, sabem que:
Massa d’acer= 76.183 Kg d’acer

Després de calcular l’estructura, sabem que :
Massa d’acer = 231.921 Kg d’acer

Seguidament, determinem el consum energètic
unitari per produir acer:
CEPC = 19 MJ/Kg d’acer

Seguidament, determinem el consum energètic
unitari per produir acer:
CEPC = 19 MJ/Kg d’acer

Per tant, l’energia total que es consumeix és la
següent:
42.183 Kg de clínquer x 19 MJ/Kg d’acer =
1.088.401 MJ

Per tant, l’energia total que es consumeix és la
següent:
125.920 Kg d’acer x 19 MJ/Kg d’acer =
4.406.504 MJ

Si aquest resultat el passem a KWh, deduïm que
produir 272.958 Kg de ciment consumeix:
273.188 KWh

Si aquest resultat el passem a KWh, deduïm que
produir 701.629 Kg de ciment consumeix:
1.224.029 KWh

Seguidament, resumim els valors d’energia obtinguts durant procés de fabricació cada material:
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Energia consumida producció fusta =
439.683 KWh

Energia consumida producció fusta =
0 KWh

Energia consumida producció ciment =
246.636 KWh

Energia consumida producció ciment =
820.291 KWh

Energia consumida producció acer =
273.188 KWh

Energia consumida producció acer =
1.22.029 KWh

Energia consumida total =

Energia consumida total =

1.088.401 KWh

2.044.320 KWh
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2.5.7. Emissions de CO2 en funció de l’energia consumida durant la producció
En aquest apartat es calcularà la quantitat de CO2 que s’emet a l’atmosfera en funció de l’energia consumida.
Per relacionar l’energia consumida amb les emissions de CO2 ens basarem en el valor del mix elèctric que ens
proporciona la Generalitat de Catalunya.

Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Després de calcular les l’energia consumida, sabem
que :

Després de calcular les l’energia consumida, sabem
que :

Energia consumida = 1.088.401 KWh

Energia consumida = 2.044.320 KWh

Determinem la quantitat de C02 que s’expulsa a
l’atmosfera per cada KWh d’energia consumit:
Relació emissions/energia = 0,251 Kg CO2/KWh

Determinem la quantitat de C02 que s’expulsa a
l’atmosfera per cada KWh d’energia consumit:
Relació emissions/energia = 0,251 Kg CO2/KWh

Per tant, obtenim que:
1.088.401 KWh x 0,251 Kg CO2/KWh =
273.188 Kg de CO2 =

Per tant, obtenim que:
644.241 KWh x 0,251 Kg CO2/KWh =
513.124 Kg de CO2 =

273,19 T CO2

513,12 T CO2
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2.5.8. Emissions de CO2 emmagatzemades i alliberades en funció de les propietats del material
En aquest apartat es calcularan la quantitat d’emissions de CO2 que emmagatzema la fusta en funció del volum
de material de l’edifici, es calcularà la quantitat de CO2 que el ciment expulsa a l’atmosfera degut a les reaccions
químiques durant el procés de la clinquerització i la quantitat de CO2 que emet l’acer degut a les reaccions
químiques que es produeixen durant el procés de fabricació.
Primer calcularem la capacitat d’emmagatzematge de la fusta. El cas d’estudi 2 no emmagatzemarà CO2 ja que
no disposa de fusta.
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

En el primer cas d’estudi tindrem en compte que
disposem de fusta, que emmagatzema CO2, i
formigó, que allibera CO2 durant la seva producció.

En el cas d’estudi de l’estructura de formigó armat
no disposem de fusta.

Després de calcular les estructures, sabem que:
Volum de fusta = 1.857,29 m3 de fusta
Primer determinem la quantitat de CO2 que
emmagatzema la fusta:
CO2 emmagatzemat = ‐900 Kg CO2/m3 de fusta
Per tant, deduïm que l’edifici emmagatzema:
1.871,05 m3 de fusta x ‐900 Kg CO2/m3 de fusta =
‐1.671.562 Kg de CO2 emmagatzemats
‐1.671,5 T CO2 emmagatzemades

0 T de CO2 emmagatzemats

A continuació calcularem la quantitat de CO2 que el ciment expulsa a l’atmosfera durant la seva fabricació.
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Després de calcular les estructures, sabem que:
Massa de ciment = 246.636 Kg de ciment

Després de calcular les estructures, sabem que:
Massa de ciment = 820.291 Kg de ciment

Seguidament calculem la quantitat de CO2 que el
ciment expulsa a l’atmosfera:
CO2 expulsat = 522 Kg CO2/1000 Kg de ciment

Seguidament calculem la quantitat de CO2 que el
ciment expulsa a l’atmosfera:
CO2 expulsat = 522 Kg CO2/1000 Kg de ciment

Per tant, deduïm que l’edifici emet:
210.430 Kg ciment x 522 Kg CO2/1000 Kg ciment =
246.636 Kg CO2 expulsats a l’atmosfera

Per tant, deduïm que l’edifici emet:
820.291 Kg ciment x 522 Kg CO2/1000 Kg ciment =
428.192 Kg CO2

128,74 T CO2 expulsades

428,19 T CO2 expulsades
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Seguidament calcularem les emissions de CO2 que produeix l’acer durant la seva fabricació
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Després de calcular les estructures, sabem que:
Volum d’acer = 9,70 m3

Després de calcular les estructures, sabem que:
Volum d’acer = 29,54 m3

Seguidament calculem la quantitat de CO2 que el
l’acer expulsa a l’atmosfera:
CO2 expulsat = 1950 Kg CO2/1000 Kg d’acer

Seguidament calculem la quantitat de CO2 que el
l’acer expulsa a l’atmosfera:
CO2 expulsat = 1950 Kg CO2/1000 Kg d’acer

Per tant, deduïm que l’edifici emet:
9,70 m3 d’acer x 1950 Kg CO2/1000 Kg acer =
148.558 Kg CO2 expulsats a l’atmosfera

Per tant, deduïm que l’edifici emet:
29,54 m3 d’acer x 1950 Kg CO2/1000 Kg acer =
245.545 Kg CO2 expulsats a l’atmosfera

148,55 T CO2 expulsades

245,5 T CO2 expulsades

A continuació, resumim els valors obtinguts del procés de fabricació cada material:
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Quantitat de CO2 emmagatzemat per la fusta =
‐1.671,5 T CO2 emmagatzemades

Quantitat de CO2 emmagatzemat per la fusta =
0 T CO2 emmagatzemades

Quantitat de CO2 expulsat procedent del ciment =
128,74 T CO2 expulsades

Quantitat de CO2 expulsat procedent del ciment =
428,19 T CO2 expulsades

Quantitat de CO2 expulsat procedent de l’acer =
148,55 T CO2 expulsades

Quantitat de CO2 expulsat procedent de l’acer =
245,5 T CO2 expulsades

Balanç de CO2 =

Balanç de CO2 =

‐1.394,26 T CO2 emmagatzemades

880,44 T CO2 expulsades
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2.5.9. Emissions de CO2 generades pel transport del material a l’emplaçament
En aquest apartat es calcularà la quantitat de CO2 que s’emetrà a l’atmosfera a causa del transport dels
materials fins a l’emplaçament del projecte. Hem de tenir en compte diferents consideracions: pel cas de la
fusta, suposarem que el proveïdor del material és l’empresa Fustes Sebastia, ja que durant el curs on es va
desenvolupar aquest projecte vam comptar amb les seves aportacions i aquesta mateixa empresa ens ha pogut
proporcionar certes dades pel Treball de Fi de Grau. Per altra banda, tindrem en compte que el ciment vindrà
d’alguna de les empreses que es troben a l’Àrea Metropolitana.
Comencem calculat l’impacte del transport de la fusta. Recordem que només disposem d’aquest material al
primer cas d’estudi.

Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Per aquest cas d’estudi, hem de considerar
diferents factors:
Després de calcular les estructures sabem que
tenim:
Massa de fusta = 835.397 Kg de fusta

En el cas d’estudi de l’estructura de formigó armat
no disposem de fusta.

Capacitat màxima tràiler:
Capacitat màxima = 36.000 Kg
Per tant, obtenim que el nombre de viatges
necessaris és de:
840.627 Kg de fusta / 36.000 Kg =
24 viatges
Si comparem aquesta dada amb la que ens ha
proporcionat Sebastia, acceptem el valor que ens
diuen ja que no s’arriba a assolir la capacitat
màxima del transport, per tant:
26 viatges (22 pel CLT i 4 per bigues i pilars)
Si tenim en compte que el recorregut a realitzar és
de 229 Km, que s’han de fer 26 viatges i que el
camió gasta uns 35 litres de dièsel cada 100 Km,
podem deduir que:
26 viatges x 229 Km x 35L/100Km =
2.083 Litres de dièsel
I si tenim en compte que per cada litre de dièsel
consumit s’emeten 2,49 Kg de CO2, deduïm que:
1923 litres x 2,49 Kg de CO2/litre = 5.195,16 Kg CO2
5,19 T CO2 alliberades
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A continuació calcularem l’impacte del transport del formigó a l’obra. És necessari remarcar que s’ha agafat
l’empresa CEMEX (Sant Just Desvern) com a proveïdora del formigó.
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Després de realitzar els càlculs de les estructures
sabem que:
Massa de formigó = 1.849.773 Kg de formigó

Després de realitzar els càlculs de les estructures
sabem que:
Massa de formigó = 6.152.186 Kg de formigó

Capacitat màxima camió formigonera:
Capacitat màxima = 22.000 Kg

Capacitat màxima camió formigonera:
Capacitat màxima = 22.000 Kg

Per tant, obtenim que el nombre de viatges
necessaris és de:
1.849.773 Kg de formigó / 22.000 Kg =
85 viatges

Per tant, obtenim que el nombre de viatges
necessaris és de:
1.849.773 Kg de formigó / 22.000 Kg =
280 viatges

Si tenim en compte que el recorregut a realitzar és
de 9,4 Km, que s’han de fer 85 viatges i que el camió
gasta uns 35 litres de dièsel cada 100 Km, podem
deduir que:
85 viatges x 9,4 Km x 35L/100Km =
273 Litres de dièsel

Si tenim en compte que el recorregut a realitzar és
de 9,4 Km, que s’han de fer 280 viatges i que el
camió gasta uns 35 litres de dièsel cada 100 Km,
podem deduir que:
280 viatges x 9,4 Km x 35L/100Km =
788 Litres de dièsel

I si tenim en compte que per cada litre de dièsel
consumit s’emeten 2,49 Kg de CO2, deduïm que:
273 litres x 2,49 Kg de CO2/litre = 591,11 Kg CO2

I si tenim en compte que per cada litre de dièsel
consumit s’emeten 2,49 Kg de CO2, deduïm que:
788 litres x 2,49 Kg de CO2/litre = 1.965,98 Kg CO2

0,59 T CO2 alliberades

1,96 T CO2 alliberades

Per últim calcularem l’impacte mediambiental del transport de l’acer a l’emplaçament. Per fer‐ho decidim que
l’empresa CELSA sigui la proveïdora de les armadures i elements metàl∙lics per a les unions de l’estructura de
fusta.
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Després de realitzar els càlculs de les estructures
sabem que:
Massa de formigó = 76.183, 90 Kg d’acer

Després de realitzar els càlculs de les estructures
sabem que:
Massa de formigó = 231.921,25 Kg d’acer

Capacitat màxima camió:
Capacitat màxima = 22.000 Kg

Capacitat màxima camió:
Capacitat màxima = 22.000 Kg

Per tant, obtenim que el nombre de viatges
necessaris és de:
76.183, 90 Kg d’acer/ 22.000 Kg =
3 viatges

Per tant, obtenim que el nombre de viatges
necessaris és de:
231.921,25 Kg de formigó / 22.000 Kg =
7 viatges

Com que és impossible omplir tot el camió amb
22.000 Kg d’acer degut a la pròpia geometria de
l’acer (no es pot omplir tot l’espai del camió), es
proposa que porta 1/3 de la seva càrrega. Per tant,
reduïm entre 3 la capacitat del camió:
76.183, 90 Kg d’acer/ 7.333 Kg =
7 viatges

Com que és impossible omplir tot el camió amb
22.000 Kg d’acer degut a la pròpia geometria de
l’acer (no es pot omplir tot l’espai del camió), es
proposa que el porta 1/3 de la seva càrrega. Per
tant, reduïm entre 3 la capacitat del camió:
231.921,25 Kg d’acer/ 7.333 Kg =
20 viatges

Si tenim en compte que el recorregut a realitzar és
de 9,4 Km, que s’han de fer 7 viatges i que el camió
gasta uns 35 litres de dièsel cada 100 Km, podem
deduir que:
7 viatges x 23 Km x 35L/100Km =
56,4 Litres de dièsel

Si tenim en compte que el recorregut a realitzar és
de 9,4 Km, que s’han de fer 20 viatges i que el camió
gasta uns 35 litres de dièsel cada 100 Km, podem
deduir que:
20 viatges x 23 Km x 35L/100Km =
161 Litres de dièsel

I si tenim en compte que per cada litre de dièsel
consumit s’emeten 2,49 Kg de CO2, deduïm que:
56,4 litres x 2,49 Kg de CO2/litre = 140,48 Kg CO2

I si tenim en compte que per cada litre de dièsel
consumit s’emeten 2,49 Kg de CO2, deduïm que:
161 litres x 2,49 Kg de CO2/litre = 401,37 Kg CO2

0,14 T CO2 alliberades

0,40 T CO2 alliberades
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En total, cada cas d’estudi emet a l’atmosfera la següent quantitat de CO2:

Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Quantitat de CO2 emès pel transport de la fusta =
5,19 T CO2 alliberades

Quantitat de CO2 emès pel transport de la fusta =
0 T CO2 alliberades

Quantitat de CO2 emès pel transport del formigó =
0,59 T CO2 alliberades

Quantitat de CO2 emès pel transport del formigó =
1,96 T CO2 alliberades

Quantitat de CO2 emès pel transport de l’acer =
0,14 T CO2 alliberades

Quantitat de CO2 emès pel transport de l’acer =
0,40 T CO2 alliberades

5,93 T CO2 alliberades

2,37 T CO2 alliberades
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2.5.10. Balanç de les emissions de CO2
A continuació es farà el balanç d’emissions de CO2 generades per les diferents fases a les que es sotmeten els
materials. Es tindran en compte les emissions degudes a les reaccions químiques, les que van lligades al
consum d’energia i les produïdes pel transport.
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Emissions produïdes degut a l’energia consumida:
273,19 T CO2 alliberades

Emissions produïdes degut a l’energia consumida:
513,12 T CO2 alliberades

Emissions produïdes degut les reaccions
químiques:
‐1.394,26 T CO2 emmagatzemades

Emissions produïdes degut les reaccions
químiques:
880,44 T CO2 alliberades

Emissions produïdes degut al transport:
5,93 T CO2 alliberades

Emissions produïdes degut al transport:
2,37 T CO2 alliberades

El balanç és:

El balanç és:

‐1.115,14 T CO2

1.395,93 T CO2
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2.5.11. Emissions de CO2 dels casos d’estudi en relació a la contaminació provocada pels vehicles a l’AMB
En aquest apartat es calcularà la relació que hi ha entre les emissions provocades pels casos d’estudi i les
emissions provocades pels vehicles que circulen per Barcelona i l’Àrea Metropolitana. Aquesta comparació es
duu a terme per tal de contextualitzar l’impacte dels casos d’estudis respecte un fet relativament conegut per
a la majoria de la població, com són les emissions de CO2 provocades pel transport a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Perquè la comparació sigui real, proposarem diferents situacions.
En un primer cas, es compararan els dies que es necessiten perquè els vehicles produeixin la mateixa quantitat
de CO2 que cada cas d’estudi i posteriorment farem el mateix càlcul, però buscant aquest mateix nombre de
dies tenint en compte que es construeixen 100 edificis a l’any a l’Àrea Metropolitana amb les mateixes
característiques que els casos d’estudis. Tot això ho farem en dues situacions: la primera, sense tenir en compte
que la fusta emmagatzema CO2, i el segon cas, tenint en compte que si que emmagatzema CO2. Es decideix fer
així ja que en alguns estudis d’impacte mediambiental no es té en compte que la fusta emmagatzema CO2.
Tots aquests càlculs es faran a partir de la dada d’emissions de CO2 provocades pels vehicles (any 2017) que ens
proporciona l’Ajuntament de Barcelona i a partir de les dades calculades anteriorment.
Començarem primer pel cas on la fusta no emmagatzema CO2.

Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Balanç d’emissions pel cas d’estudi 1:
279,49 T CO2

Balanç d’emissions pel cas d’estudi 2:
1.396,08 T CO2

Emissions totals vehicles 2017 Àrea Metropolitana:
884.074 T CO2/any

Emissions totals vehicles 2017 Àrea Metropolitana:
884.074 T CO2/any

Emissions totals vehicles 2017 en 1 dia:
2.242 T CO2/dia

Emissions totals vehicles 2017 en 1 dia:
2.242 T CO2/dia

Si dividim les emissions provocades per aquest cas
d’estudi entre les emissions d’un dia:
279,49 T CO2 / 2.242 T CO2/dia =
0,11 dies (aproximadament 2 hores)

Si dividim les emissions provocades per aquest cas
d’estudi entre les emissions d’un dia:
1.966,08 T CO2 / 2.242 T CO2/dia =
0,57 dies (aproximadament 13‐14 hores)

Podem veure que els vehicles de l’AMB només
necessiten dues hores de circulació per igualar el
nombre d’emissions de CO2 provocades pel cas
d’estudi 1.

Podem veure que els vehicles de l’AMB només
necessiten mig dia de circulació per igualar el
nombre d’emissions de CO2 provocades pel cas
d’estudi 2.

Si es construïssin 100 edificis com el d’aquest cas
d’estudi cada any obtindríem que el nombre de
dies per igualar les emissions és de:
27.949 T CO2 / 2.242 T CO2/dia =

Si es construïssin 100 edificis com el d’aquest cas
d’estudi cada any obtindríem que el nombre de
dies per igualar les emissions és de:
139.607 T CO2 / 2.242 T CO2/dia =

11 dies i mig

57 dies i mig

39

A continuació realitzarem el mateix càlcul, però tenint en compte que la fusta emmagatzema CO2.
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Balanç d’emissions pel cas d’estudi 1:
‐1.114,7 T CO2

Balanç d’emissions pel cas d’estudi 2:
1.396,08 T CO2

Emissions totals vehicles Àrea Metropolitana 2017:
884.074 T CO2/any

Emissions totals vehicles 2017 Àrea Metropolitana:
884.074 T CO2/any

Emissions totals vehicles 2017 en 1 dia:
2.242 T CO2/dia

Emissions totals vehicles 2017 en 1 dia:
2.242 T CO2/dia

Si dividim les emissions emmagatzemades per
aquest cas d’estudi entre les emissions d’un dia:
‐1.114,7 T CO2 / 2.242 T CO2/dia =
0,46 dies (aproximadament 2 hores)

Si dividim les emissions provocades per aquest cas
d’estudi entre les emissions d’un dia:
1.966,08 T CO2 / 2.242 T CO2/dia =
0,57 dies (aproximadament 13‐14 hores)

En aquest cas, el que s’observa és que si es
construeix un edifici d’aquestes característiques,
aquest és capaç de contrarestar l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle que produeixen els vehicles
durant mig dia aproximadament.

Podem veure que els vehicles de l’AMB només
necessiten mig dia de circulació per igualar el
nombre d’emissions de CO2 provocades pel cas
d’estudi 2.

Si es construïssin 100 edificis com el d’aquest cas
d’estudi cada any obtindríem que la fusta podria
emmagatzemar la contaminació dels vehicles
produïda durant:
‐111.470 T CO2 / 2.242 T CO2/dia =

Si es construïssin 100 edificis com el d’aquest cas
d’estudi cada any obtindríem que el nombre de
dies per igualar les emissions és de:

46 dies

57 dies i mig

139.607 T CO2 / 2.242 T CO2/dia =
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2.5.12. Consum d’aigua
En aquest apartat es calcularà la quantitat d’aigua que s’ha consumit a l’hora de produir el material. Cal
recordar que l’edifici amb estructura de fusta consta d’una planta soterrani de formigó armat. S’ha de tenir en
compte que les proporcions aproximades d’un metre cúbic són les següents: 1 de ciment, 0,5 d’aigua, 2 de sorra
i 4 de graves. Per tant, el 7% del volum total de formigó estarà compost per aigua.

Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Després de calcular les estructures sabem que
tenim:

Després de calcular les estructures sabem que
tenim:

Volum de formigó = 787,14 m3

Volum de formigó = 2.617,95 m3

Sabent que aproximadament el 7% del volum és
aigua:

Sabent que aproximadament el 7% del volum és
aigua:

671,59 m3 de formigó x 7 / 100 =

2056,09 m3 de formigó x 7 / 100 =

52,48 m3 d’aigua consumits

174,53 m3 d’aigua consumits
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2.5.13. Càlcul del cost
El càlcul del cost s’ha fet en base al BEDEC. En dels elements de fusta s’han compatibilitzat els pilars, jàsseres,
panells CLT de forjat, panells CLT de mur i unions metàl∙liques. Per altra banda, dels elements de formigó armat
s’han tingut en compte el cost de la construcció dels pilars i els seus encofrats, de les jàsseres i els seus encofrats,
del formigó per construir els forjats i de les armadures. A nivell de soterrani s’ha tingut en compte el cost de
construir el mur perimetral i els seus encofrats. A nivell de fonamentació s’ha tingut en compte el preu de cada
metre de micropiló i de tot el material i maquinària per executar‐los. S’ha de remarcar que el soterrani del cas
d’estudi 1 està fet amb formigó armat i té el mateix tipus de fonamentació que el cas d’estudi 2. També és
necessari mencionar que tots els preus que es mostraran formen part de partides d’obres, per tant ja porten
incorporat el cost del personal, maquinària i qualsevol element que sigui necessari per a la construcció de cada
element.
Començarem pels elements de fusta.
Elements de fusta

Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

El volum de material que es mostra en aquesta part
correspon a les plantes sobre rasant (PB‐1‐2‐3‐4‐5‐
6).

El cas d’estudi 2 no disposa d’elements de fusta

Volum pilars de fusta laminada = 141,79 m3
Preu/m3 pilar de fusta laminada = 1.422,9 €/ m3
Preu total pilars fusta laminada = 201.755 €
Volum bigues fusta laminada = 275,20 m3
Preu/m3 bigues fusta laminada = 1.424,92 €/ m3
Preu total bigues fusta laminada = 392.140 €
Superfície panells CLT forjat = 3.825 m2
Preu/m2 panell CLT forjat = 134,97 €/m2
Preu total panells CLT forjat = 516.294 €
Superfície panells CLT mur = 1.836 m2
Preu/m2 panell CLT mur = 111,79 €/m2
Preu total panells CLT mur = 205.251 €
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Elements de formigó armat
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

El volum de material que es mostra en aquesta part
correspon a la planta soterrani d’aquest cas
d’estudi.

El volum de material que es mostra en aquesta part
correspon a totes les plantes d’aquest cas d’estudi.

Volum pilars formigó armat = 35,20 m3
Preu/m3 pilar de formigó armat = 123,51 €/ m3
Preu total pilars formigó armat = 4.347,6 €

Volum pilars formigó armat = 229,9 m3
Preu/m3 pilar de formigó armat = 123,51 €/ m3
Preu total pilars formigó armat = 28.401,6 €

Superfície a encofrar de pilars = 316,80 m2
Preu/m2 encofrar un pilar = 24,73 €/m2
Preu total encofrar pilars = 7.835,59 €

Superfície a encofrar de pilars = 1.661,20 m2
Preu/m2 encofrar un pilar = 24,73 €/m2
Preu total encofrar pilars = 41.087,7 €

Volum bigues formigó armat = 61,6 m3
Preu/m3 bigues formigó armat = 480,13 €/ m3
Preu total bigues formigó armat = 29.576,03 €

Volum bigues formigó armat = 302,4 m3
Preu/m3 bigues formigó armat = 480,13 €/ m3
Preu total bigues formigó armat = 145.191 €

Superfície a encofrar de jàsseres = 396 m2
Preu/m2 encofrar un pilar = 31,46 €/m2
Preu total encofrar pilars = 12.460,02 €

Superfície a encofrar de jàsseres = 1.944 m2
Preu/m2 encofrar un pilar = 31,46 €/m2
Preu total encofrar pilars = 61.167,3 €

Metres lineals de revoltons de morter = 1.365 m
Preu/m de revoltó de morter = 16,59 €/m
Preu total revoltons = 22.648 €

Metres lineals de revoltons de morter = 5.655 m
Preu/m de revoltó de morter = 16,59 €/m
Preu total revoltons = 93.827 €

Volum formigó dels forjats = 195,7 m3
Preu/m3 formigó de forjat = 116,45 €/ m3
Preu total formigó forjats = 22.789 €

Volum formigó dels forjats = 894,6 m3
Preu/m3 formigó de forjat = 116,45 €/ m3
Preu total formigó forjats = 104.181,1 €

Volum mur formigó = 142,8 m3
Preu/m3 mur de formigó = 103,84 €/ m3
Preu total mur formigó = 14.829 €

Volum mur formigó = 610,2 m3
Preu/ m3 mur de formigó = 103,84 €/ m3
Preu total mur formigó = 63.366.7 €

Superfície a encofrar de mur = 674 m2
Preu/m2 encofrar un mur = 40,57 €/m2
Preu total encofrar mur = 27.350,02 €

Superfície a encofrar de mur = 2.060 m2
Preu/m2 encofrar un mur = 40,57 €/m2
Preu total encofrar mur = 83.592,1 €

Massa d’armadura = 52.827 Kg
Preu/Kg armadura = 1,29 €/Kg
Preu total pilars formigó armat = 68.535,6 €

Massa d’armadura = 232.587,9 Kg
Preu/Kg armadura = 1,29 €/Kg
Preu total pilars formigó armat = 301.750,2 €
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Fonamentació

Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

Longitud total micropilons = 1.792 m
Preu/m de micropiló = 123,97 €/m
Preu total micropilons = 220.947 €

Longitud total micropilons = 3.072 m
Preu/m de micropiló = 123,97 €/m
Preu total micropilons = 416.643 €

Nombre de micropilons = 128 micropilons
Preu/micropiló muntatge = 1.983 €/micropiló
Preu total muntatge micropilons = 253.824 €

Nombre de micropilons = 192 micropilons
Preu/micropiló muntatge = 1.983 €/micropiló
Preu total muntatge micropilons = 380.736 €

Cost total estructura cas estudi 1 (fusta)

Cost total estructura cas estudi 2 (formigó armat)

2.102.953 €

1.719.080 €
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3. Comparació dels resultats i conclusions
3.1. Comparació dels resultats
Un cop realitzats els càlculs, procedim a analitzar els resultats obtinguts. Començarem comparant els aspectes
basats en la quantitat de material, seguirem pels mediambientals i acabarem amb els econòmics. Les següents
comparacions es mostraran amb gràfics de barres, per tal de fer més senzilla la comparació dels resultats entre
els dos casos d’estudi.
3.1.1. Comparació dimensional
Primer de tot, analitzarem el volum de material que formen les dues estructures. Com es pot veure al gràfic, els
dos casos d’estudi tenen un volum semblant, ja que les capacitats mecàniques dels dos elements són similars.
El primer cas d’estudi, d’estructura de fusta laminada i CLT, és lleugerament superior a nivell de volum ja que
els càlculs pel foc són més restrictius i en fan augmentar les dimensions.

Relació entre el volum dels materials de cada cas d'estudi (m3)
3.000
2.500
787
2.000
1.500
2.617,95
1.000

1.857

500
0
Cas d'estudi 1: estructura de fusta
Fusta

Cas d'estudi 2: estructura de formigó armat
Formigó armat

Figura 9. Relació entre el volum dels materials de cada cas d’estudi. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.
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A continuació analitzem el pes de les dues estructures. A diferència del cas anterior, aquí si que observem grans
diferències a nivell de pes, ja que la fusta és un material molt més lleuger que el formigó armat. Aquesta
diferència també es fa palesa al cas d’estudi 1, on tenim 7 plantes de fusta laminada i CLT i només el soterrani
de formigó armat, però malgrat aquest fet, el soterrani pesa més que la resta de l’edifici. Aquestes dades seran
rellevants de cara al dimensionat de la fonamentació, ja que el cas d’estudi 2 haurà de disposar de més dimensió
degut a tenir més càrrega.

Relació entre la massa dels materials de cada cas d'estudi (Tones)
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Cas d'estudi 2: estructura de formigó armat
Formigó armat

Figura 10. Relació entre la massa dels materials de cada cas d’estudi. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.
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3.1.2. Comparació mediambiental
A continuació analitzarem els resultats obtinguts dels càlculs mediambientals. Primer de tot, analitzem la
quantitat de CO2 que l’acer i el ciment expulsen a l’atmosfera durant processos químics de la fabricació (els
processos químics que emeten CO2 estan explicats a l’apartat 2.5.1 i calculats a l’apartat 2.5.8). Com es pot
comprovar, el fet de disposar de fusta al cas d’estudi 1, fa que la necessitat de fer servir formigó i acer disminueix
de forma considerable, així com les emissions que produeixen.
Emissions de CO2 degut les reaccions químiques dels materials durant
la fabricació (T CO2)
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Cas d'estudi 1: estructura de fusta

Cas d'estudi 2: estructura de formigó armat

Formigó
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Figura 11. Emissions de CO2 degut a les reaccions químiques dels materials. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.

En aquest segon gràfic, es mostra la quantitat d’energia que s’ha necessitat per fabricar cada material dels casos
d’estudi, en valors absoluts. Es pot veure clarament que fent servir fusta la quantitat d’energia requerida és
molt inferior, ja que l’energia que es requereix per fabricar aquest material és molt inferior a la que necessiten
l’acer i el ciment. També podem observar que l’acer, tot i ser el material menys usat, amb molta diferència, és
el que necessita més energia per ser fabricat.
Energia consumida per produïr els materials (KWh)
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
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1.224.029
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Cas d'estudi 1: estructura de fusta
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Formigó

Acer

Figura 12. Energia consumida per produir els materials. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.
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A continuació es mostra un gràfic que ens exposa la quantitat de CO2 que es genera degut al consum d’energia
de cada material. Aquest gràfic és directament proporcional a l’anterior, ja que els KWh consumits es relacionen
amb el valor d’emissions de CO2 provinents de la fabricació d’electricitat a través del valor del mix elèctric, que
és de 0,251 g CO2/KWh consumit, l’any 2021, segons dades de la Generalitat de Catalunya.
Emissions de CO2 en funció de l'energia consumida (T CO2)
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Figura 13. Emissions de CO2 en funció de l’energia consumida. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.

El següent gràfic mostra la relació del volum de cada material amb les emissions de CO2 que emet a l’atmosfera
en funció de l’energia consumida. Com es pot comprovar, l’acer és el material que emet més tot i ser el menys
usat dels 3. Això és degut a que es necessita molta energia per fabricar‐se i és el que més CO2 desprèn durant
el procés de fabricació.
Relació volum ‐ Emissions de CO2 degut al consum d'energia (T CO2)
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Figura 14. Relació entre el volum de cada material i les emissions degut al consum d’energia. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.
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El següent gràfic mostra la relació del volum del material en funció del cas d’estudi, la quantitat de quilòmetres
que s’han de recórrer des de la fàbrica a l’emplaçament per transportar tot el material i la quantitat de Kg de
CO2 que s’alliberen degut a la combustió de dièsel dels mitjans de transport (camions i camió formigonera). Cal
remarcar que aquesta comparació és molt particular d’aquest estudi, ja que cada projecte importarà els
materials de llocs diferents i les emissions degudes al transport poden variar molt respecte les calculades.
En aquest cas, però, es pot observar que la fusta és l’element que emet més emissions de CO2 a degut al
transport del material ja que el punt de fabricació és el que està més allunyat de l’emplaçament. Més endavant,
amb un altre gràfic, es veurà quin impacte tenen les emissions provocades pel transport respecte el total
d’emissions de l’edifici.

Relació entre el volum de material, distància de transport i emissions de CO2 degudes al transport
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Figura 15. Relació entre el volum de material, distància de transport i emissions de CO2 associades. Elaboració pròpia. Font: càlculs
realitzats.
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Un altre punt important a analitzar és l’impacte de cada procés contaminant respecte el valor d’emissions total.
En aquest gràfic podem observar la quantitat de CO2 que allibera cada procés de fabricació dels materials
respecte el valor total d’emissions de cada material. Com es pot observar, la fase que aporta més CO2 a
l’atmosfera és la que va relacionada amb les reaccions químiques que es duen a terme durant la fabricació dels
materials. També es pot veure que l’impacte del transport és mínim ja que les empreses que proporcionen els
materials estan relativament a prop de l’emplaçament del projecte en aquest estudi. En aquest gràfic no s’ha
tingut en compte que la fusta emmagatzema CO2.
Influència de cada procés contaminant sobre les emissions totals
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Figura 16. Influència de cada procés del material respecte les emissions totals. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.

Seguidament es mostra un gràfic on s’observa la quantitat d’aigua consumida. Aquest volum d’aigua correspon
a la quantitat d’aigua que trobem a la mescla del formigó. Es pot observar que el consum és molt més elevat al
cas d’estudi 2, ja que disposem de molt més formigó.
Volum d'aigua (m3)
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Figura 17. Volum d’aigua consumit. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.
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El penúltim gràfic relacionat amb l’impacte mediambiental ens mostra la quantitat total de CO2 emès a
l’atmosfera, tenint en compte tots els càlculs fets anteriorment (emissió de gasos d’efecte hivernacle degut a
processos químics, transport i CO2 associat al consum energètic). En aquest gràfic no s’ha tingut en compte que
la fusta emmagatzema CO2, ja que això es mostrarà després. La barra de línies en diagonal mostra la quantitat
de tones CO2 que s’han estalviat pel simple fet de construir amb fusta i no amb formigó armat (és la diferència
entre els dos valors). Com es pot comprovar, el cas d’estudi d’estructura de fusta emet un 80% menys
d’emissions que el cas d’estudi amb estructura de formigó armat.
Emissions de CO2 (T CO2)
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00

1.116,81
1.395,93

600,00
400,00
200,00

279,12

0,00
Cas d'estudi 1: estructura de fusta

Cas d'estudi 2: estructura de formigó armat

Figura 18. Emissions globals de CO2 sense tenir en compte que la fusta n’emmagatzema. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.

Per últim, aquest gràfic mostra el balanç total de CO2 tenint en compte que la fusta, a part de no expulsar CO2
a l’atmosfera, és capaç d’emmagatzemar aproximadament entre 900 i 1.000 Kg CO2 per cada m3 de fusta durant
el seu creixement. Això fa que el còmput global d’emissions de CO2 sigui negatiu en el cas d’estudi 1, mentre
que el segon cas d’estudi el balanç és positiu, per tant s’emeten gasos d’efecte hivernacle.
Balanç final d'emissions de CO2 (T CO2)
2.000,00
1.395,93

1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
Cas d'estudi 1: estructura de fusta

Cas d'estudi 2: estructura de formigó armat

‐500,00
‐1.000,00
‐1.115,14
‐1.500,00

Figura 19. Emissions globals de CO2. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.
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3.1.3. Comparació dels casos d’estudis amb les emissions produïdes pels vehicles a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i Barcelona ciutat
Un cop s’han comparat els casos d’estudi entre ells, és necessari buscar un element comparatiu que sigui
relativament conegut per tal de contextualitzar les dades obtingudes. Es decideix agafar el valor d’emissions
produïdes per vehicles a l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè és una dada que es pot interpretar amb
relativa facilitat tant per les persones que estan endinsades al món de l’arquitectura com les que no ho estan.
Per tant, es calcularan els dies que han de circular els vehicles de l’AMB per tal de produir la mateixa quantitat
de CO2 que els casos d’estudi. El valor de referència de contaminació dels vehicles (884.074 T CO2/any) s’ha
extret de l’Informe dels resultats del balanç d’emissions i la modelització de la qualitat de l’aire de la ZBE (zona
de baixes emissions) de Barcelona i municipis propers, publicat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2017. Els
resultats obtinguts són els següents:

3.1.3.1. Emissions del cas d’estudi 1 (estructura de fusta) suposant que la fusta no emmagatzema CO2

279,49 T CO2 per aquest cas d’estudi

0,11 dies (aproximadament 2 hores)

27.948,8 T CO2 per 100 casos d’estudi

11 dies

En aquest primer cas, podem veure que si es construïssin l’equivalent a 100 cops aquest primer cas d’estudi
(actualment no es construeixen), les emissions de CO2 serien l’equivalent a la contaminació produïda pels
vehicles de l’AMB durant 11 dies. Amb aquesta dada es començar a intuir que, a Barcelona, la contaminació
produïda pel trànsit rodat és bastant elevada en relació a les emissions dels edificis.

3.1.3.2. Emissions del cas d’estudi 1 (estructura de fusta) suposant que la fusta si que emmagatzema CO2

‐1.114,7 T CO2
per aquest cas d’estudi

0,46 dies (aproximadament 2 hores)

‐111.470 T CO2
per 100 casos d’estudi

46 dies

Tenint en compte aquests valors, podem observar que si es construïssin l’equivalent a 100 edificis com el del
cas d’estudi 1 (actualment no es construeixen, ni aquest valor s’hi aproxima) i tinguéssim en compte que la
fusta emmagatzema entre 900 i 1000 Kg de CO2 per cada m3, obtindríem que el conjunt d’aquests 100 edificis
només serien capaços d’emmagatzemar la contaminació que es produeix a les carreteres durant 46 dies de
circulació de vehicles. Es pot veure, de manera molt clara, que la contaminació generada pels vehicles és molt
superior que la produïda per la construcció i que el global d’emissions de gasos d’efecte hivernacle no es pot
equilibrar amb la construcció d’edificis amb estructura de fusta o amb plantacions d’arbres. Sembla ser que la
solució principal, a part d’evitar el formigó i l’acer als edificis, passa per disminuir les emissions de CO2 produïdes
pels vehicles.
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3.1.3.3. Emissions del cas d’estudi 2 (estructura de formigó armat):

1.396 T CO2 per aquest cas d’estudi

0,57 dies (aprox. 14 hores)

139.607 T CO2 per 100 casos d’estudi

57 dies

Com es pot veure en el resultat d’aquest segon cas d’estudi, si es construïssin 100 edificis com aquest, la
contaminació que es generaria seria l’equivalent a la que produeixen els vehicles de l’AMB durant 57 dies. Es
pot confirmar que les emissions produïdes per la circulació rodada són molt superior, fins i tot comparant‐ho
amb un cas d’estudi on l’estructura és de formigó armat.

3.1.4. Comparació econòmica
El següent gràfic mostra el cost de cada una de les estructures en funció dels diferents materials i solucions. El
primer fet destacable que es pot observar és que l’estructura de fusta és un 15% més cara aproximadament.
L’ús de la fusta condiciona el preu per dos motius: el primer, és que la fusta és més cara, i això en fa pujar el
preu; però el segon, és que la fusta és més lleugera, fet que provoca que la fonamentació pugui tenir menys
dimensió que en el segon cas d’estudi, i conseqüentment el preu es redueixi ja que aquesta part de l’edifici és
bastant cara.

Gràfic comparatiu del cost de l'estructura dels casos d'estudi
2.250.000,00
2.000.000,00

141.836,26

1.750.000,00
1.500.000,00
1.250.000,00

921.700,51

1.417.810,44

1.000.000,00
750.000,00
500.000,00
250.000,00

797.379,67
474.771,40

0,00
Cas d'estudi 1: estructura de fusta
Fonamentació

Estructura fusta

Cas d'estudi 2: estructura de formigó armat
Estructura formigó armat

Figura 20. Cost de les estructures. Elaboració pròpia. Font: càlculs realitzats.
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3.2. Conclusions
Els arquitectes tenim una gran responsabilitat a l’hora de determinar el futur del nostre planeta. Després
d’analitzar els resultats dels càlculs, es pot veure que la fusta és un material respectuós amb el medi ambient
per dos motius. El primer és que la fusta, al no haver d’estar pràcticament sotmesa a processos químics com
els altres materials, no desprèn CO2 a l’atmosfera durant la seva fabricació. L’altre motiu és que el material base
per fabricar estructures de fusta no s’ha de “produir”, perquè el trobem directament als boscos. Això fa que la
quantitat d’energia que s’hagi de consumir per fabricar els elements és molt inferior, i com a conseqüència les
emissions de CO2 associades al consum d’electricitat també són molt menors.
Quan es quantifica el que s’han escrit al paràgraf anterior es pot veure que el cas d’estudi d’estructura de fusta
redueix en un 80% les emissions de CO2 respecte el segon cas d’estudi, sense tenir en compte que la fusta és
capaç d’emmagatzemar aquestes emissions (figura 18). En el cas que si que es tingui en compte la capacitat
d’emmagatzematge de CO2 de la fusta (figura 19) es pot observar que el cas d’estudi 1 pràcticament és capaç
d’emmagatzemar la mateixa quantitat de CO2 que la que emet el cas d’estudi 2. És a dir, que quan es construeix
amb fusta, no només s’evita expulsar CO2 a l’atmosfera que si que emetries si construïssis amb formigó armat,
sinó que s’està capturant el CO2 que algun altre edifici ha emès. El benefici és doble.
A més a més, l’aigua és un bé molt preuat, i se’n consumeix molta menys si l’estructura es fa amb fusta i no
amb formigó.
Un dels altre avantatges d’aquest sistema és la velocitat amb la que es pot executar l’estructura. Amb sistemes
prefabricats el muntatge és molt més ràpid que amb sistemes com el formigó armat, de manera que els costos
energètics i de personal es poden reduir considerablement. A més a més, la fusta és un material que no genera
tanta brutícia a l’obra com el formigó armat.
Un dels altres temes que em preocupava era com afectava el transport dels materials a la suma d’emissions
total. Si s’observa la figura 16, es pot observar que l’impacte d’aquest procés és molt poc important respecte el
total, suposant que els elements es fabriquen localment, com és aquest cas. Aquest impacte podria ser molt
diferents si les matèries primes s’importessin des d’altres països, ja que la distància a recórrer és molt superior.
De cara a un futur seria interessant analitzar aquest aspecte.
És molt important, però, que aquests conceptes es divulguin tant als arquitectes com a la població per tal de
fer entendre’ls la contribució que té la producció de formigó i acer sobre l’escalfament global i que construir
amb fusta és una de les millors estratègies que tenim els arquitectes per intentar ser més respectuosos amb el
medi ambient. El que també s’hauria de d’ensenyar és com el foc actua sobre la fusta. La percepció que
acostumen a tenir les persones sobre aquest material és que es crema de manera molt fàcil, i això genera cert
rebuig envers aquest tipus d’estructures. És per aquest motiu que s’ha de divulgar que un incendi pot passar
en qualsevol edifici, tingui estructura de formigó, acer, tàpia o qualsevol altre tipus, i que la fusta és un material
tant o més bo per construir que els mencionats anteriorment tenint en compte el seu comportament envers el
foc.
Si atenem a les hipòtesis prèvies que s’havien fet a la introducció del treball, podem corroborar que construir
amb fusta és molt més respectuós amb el medi ambient i també podem comprovar que aquest material acaba
sent més una mica més car, però molt més beneficiós.
Uns dels pocs punts negatius que comporta construir amb estructura de fusta és el preu, ja que, per aquest
estudi, és un 15% més cara aproximadament. Això és degut al propi preu de la fusta, però també a que, en
alguns casos on el material quedi vist, aquest s’ha de sobredimensionar ja que els càlculs a foc són bastant
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restrictius. El dimensionat, i conseqüentment el cost, es podrien disminuir si l’estructura es protegeix del foc
amb algun tipus de revestiment, però així es perdre la bellesa del material, malgrat ser aquest un aspecte molt
subjectiu.
A més a més, s’ha de tenir en compte que quan es projecta un edifici d’aquestes dimensions, és pràcticament
impossible no fer servir materials com el formigó armat a la planta baixa o soterrani, per tal de protegir la fusta
de la humitat del terreny. Però, com es pot comprovar, el còmput global d’emissions segueix sent negatiu
encara que utilitzis aquest material a la planta baixa o soterrani.
Tot i això, si ens fixem en les comparacions de les emissions produïdes pels vehicles en relació a les produïdes
pels casos d’estudi (apartat 3.1.3), es pot observar que la circulació rodada emet molt més CO2 a l’atmosfera
que la construcció d’edificis com el nostre cas d’estudi, a nivell de l’AMB. Encara que es construïssin 100, 200,
300 o 500 edificis cada any amb materials respectuosos amb el medi ambient, aquests no serien capaços
d’emmagatzemar tot el CO2 produït pel trànsit rodat. Cal remarcar que a nivell global si que emet més CO2 la
construcció que la circulació de vehicles, i això es pot comprovar comparant les emissions produïdes únicament
per la producció de clínquer amb les emissions produïdes pels vehicles de Barcelona i AMB (apartat 2.3.1). Per
tant, és molt important que també es prengui consciència d’aquest fet i que com a ciutadans siguem conscients
que no només es tracta de construir o viure en edificis sostenibles, sinó de plantejar‐nos quin mitjà de transport
hem de fer fem servir per desplaçar‐nos i de l’impacte que té sobre el medi ambient. És de summa importància
que es prenguin mesures relacionades amb la contaminació provocada pels vehicles, tal i com s’ha començat a
implementar amb la Zona de Baixes Emissions.
Malgrat això, si ens centrem en l’arquitectura, els beneficis que aporta construir amb fusta són molt superiors
als punts negatius, per tant crec que s’hauria d’impulsar i difondre aquest tipus de construcció si es vol dur a
terme alguna acció real i amb efecte des de l’àmbit de l’arquitectura amb l’objectiu de revertir l’escalfament
global.
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4. Annexos
4.1. Accions sobre l’edificació
En el següent apartat es determinaran les accions que afectaran els casos d’estudis. Aquestes seran les acciones
gravitatòries.
4.1.1. Estats de càrregues
Per desenvolupar els càlculs, és necessari disposar dels estats de càrrega de cada estructura.
Cas d’estudi 1: estructura de fusta laminada

Cas d’estudi 2: estructura de formigó armat

A l’estructura de fusta disposem d’un forjat de
panells CLT de 22 cm de cantell i d’un paviment de
8 cm de formigó. A més a més disposem d’alguns
envans a cada planta.

A l’estructura íntegrament de formigó armat
disposem
d’un
forjat
unidireccional
de
semibiguetes prefabricades, revoltons de morter i
formigó abocat, fent un cantell total de 27 cm. A
més a més, disposem del mateix paviment que en
el cas de l’estructura de fusta, 8 cm de formigó. És
important remarcar que l’estat de càrregues del
formigó també s’aplicarà a les zones de l’edifici
d’estructura de fusta que hi hagi formigó armat.

La sobrecàrrega d’ús és la que correspon a la
categoria C3 (5 KN/m2) que ens marca el CTE DB SE‐
AE.

2

1,04 KN/m
1,88 KN/m2
0,1 KN/m2
3,01 KN/m2
5 KN/m2
5 KN/m2
8,01 KN/m2

Càrrega permanent
Pes propi forjat
Paviment
Envans
Total CP
Sobrecàrregues
Ús (C)
Total SC
Total càrrega
Taula 7. Estats de càrregues. Elaboració pròpia
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3,64 KN/m2
1,88 KN/m2
0,1 KN/m2
5,62 KN/m2
5 KN/m2
5 KN/m2
10,62 KN/m2

4.2. Càlcul de l’estructura de fusta
A l’hora de calcular les estructures, s’ha decidit que es calcularà un únic pòrtic i els resultats s’extrapolaran a la
resta de l’edifici, ja que aquest presenta un grau de modularitat molt alt. S’ha fet així ja que calcular tota
l’estructura no era el propi objectiu del treball, sinó que aquest era veure’n les repercussions. Aquesta
metodologia s’ha fet servir pels dos casos d’estudi. El pòrtic en qüestió és el següent:

Figura 21. Pòrtic calculat del cas d’estudi 1. Font: elaboració pròpia

A partir de les càrregues determinades anteriorment, passem a calcular els elements de l’estructura de fusta.
Calcularem un element de cada tipus (un pilar i una jàssera) i de la resta en donarem els valors.
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4.2.1. Càlcul d’un pilar
El desenvolupament del càlcul es farà d’un pilar de planta baixa, i al final es mostraran les dimensions de la resta
de pilars.
Primer s’ha de determinar la tensió a compressió a la que treballarà la fusta, segons el CTE DB SE‐Madera:
fc,0,g,k = 24 N/mm2
Aquest valor s’ha de multiplicar pel factor de modificació de les càrregues (Kmod) i s’ha de dividir pel coeficient
de minoració de la fusta laminada (M).
Kmod = 0,8
M = 1,25
Per tant, la fusta laminada treballarà a compressió a:
fc,0,g,d = 15,36 N/mm2
Per calcular la superfície del pilar, hem de dividir l’axil majorat que li arriba entre la tensió de treball de la fusta
obtinguda anteriorment. Per tant:
Àrea =Nd (axil) / fc,0,g,d
Àrea = 1814,08 KN / 15,36 N/mm2 * 1000
Àrea = 118.104 mm2
Si fixem que l’amplada del pilar ha de ser de 240 mm, dividim l’àrea que hem calculat entre 240 mm i obtenim
un pilar de:
Pilar PB = 240 mm x 500 mm
Un cop obtenim la dimensió del pilar, s’ha de comprovar a vinclament. Per fer‐ho, s’ha de reduir la capacitat
mecànica de la fusta, i això es fa calculant l’esveltesa mecànica en les dues direccions del pilar. En aquest cas,
com que es tracta d’un pilar de 7,5 metres d’alçada, es decideix col∙locar tirants en diagonal, de manera que la
longitud de vinclament en la direcció dels 240 mm es redueix a la meitat. Un cop calculats aquests valors,
obtenim que:

Esveltesa en Y (longitud de vinclament 7500 mm) = 51,96
Esveltesa en Z (longitud de vinclament 3750 mm) = 54,13

Figura 22. Esquema de les longituds de vinclament
del pilar de fusta. Font: elaboració pròpia
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Un cop s’han calculat aquests valor, entrem a les taules de factor de vinclament que ens proporciona el CTE
DB SE‐Madera i agafem el valor més desfavorable dels 2:

Taula 8. Valors de factor de vinclament per les diferents classes resistents de fusta massissa i laminada. Font: CTE DB‐SE‐M

Obtenim que el valor de factor de vinclament és 0,8, per tant:
fc,0,g,d = 15,36 N/mm2 * 0,8
fc,0,g,d = 12,29 N/mm2
Un cop obtingut el valor de tensió definitiu, recalculem la dimensió del pilar:
Àrea =Nd (axil) / fc,0,g,d
Àrea = 1814,08 KN / 12,29 N/mm2 * 1000
Àrea = 147.630,47 mm2
Si fixem que l’amplada del pilar ha de ser de 240 mm, dividim l’àrea que hem calculat entre 240 mm i obtenim
un pilar de:
Pilar PB = 240 mm x 700 mm
Repetim el mateix procés per un pilar de cada planta i obtenim els següents resultats:
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar

PB = 240 mm x 700 mm
P2 = 240 mm x 700 mm
P3 = 240 mm x 400 mm
P4 = 240 mm x 400 mm
P5 = 240 mm x 300 mm
P6 = 240 mm x 300 mm

El següent pas és comprovar el pilar davant l’acció del foc. Per dur a terme aquest pas, s’ha de calcular la secció
carbonitzada del pilar (dchar) (que es perd, que deixa de treballar) en funció del temps d’evacuació de l’edifici i
en funció de la velocitat a la que es crema la fusta (β n). Per tant:
t (temps d’evacuació) = 60 min
β n = 0,7 mm/minut
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Per tant:
dchar = t * β n
dchar = 60 * 0,7
dchar = 42 mm
La secció es reduirà 42 mm per cada cara exposada al foc. El pilar té dues cares de 70 cm exposades i una de
24. Per tant, la secció del pilar serà de:
Pilar PB foc = (240 – 42 – 42) x (700 – 42) mm
Pilar PB foc = 156 x 658
A continuació s’ha de comprovar si aquesta dimensió aguanta les càrregues. Calcularem la tensió (σ c,d0) a la que
treballa el pilar amb tenint en compte la càrrega que li arriba:

σ c,d0 = Nd / Secció pilar
σ c,d0 = 1814,08 / (156 x 658)
σ c,d0 = 17,67 N/mm2
Comparem aquesta tensió amb la capacitat a compressió de la fusta.:
σ c,d0 = 17,67 N/mm2
fc,0,g,d = 12,29 N/mm2
i = σ c,d0 / fc,0,g,d
i = 17,67 N/mm2/ 12,29 N/mm2
i = 1,43
Com que aquest valor és superior a 1, el pilar no compleix. Per tant s’ha d’augmentar la dimensió del pilar. Per
trobar la dimensió correcta, s’han de tornar a fer els càlculs de comprovació de foc amb les noves dimensions
els cops que faci falta, fins que la i sigui inferior a 1. Un cop fets aquests passos a través d’una fulla d’Excel, es
determina que el pilar de planta baixa ha de tenir una dimensió de:
Pilar PB = 400 mm x 800 mm
Per la resta de pilars es desenvolupa el mateix càlcul però amb l’axil i longitud de vinclament corresponent.
D’aquesta manera obtenim les següents dimensions dels pilars.

Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar

PB = 40 x 80 cm
P2 = 40 x 80 cm
P3 = 40 x 60 cm
P4 = 40 x 60 cm
P5 = 40 x 40 cm
P6 = 40 x 40 cm
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4.2.2. Càlcul d’una jàssera
Primer s’ha de determinar la tensió a flexió a la que treballarà la jàssera. Per fer‐ho seguirem els mateixos passos
que en el cas anterior:
fm,g,k = 24 N/mm2
Aquest valor s’ha de multiplicar pel factor de modificació de les càrregues (Kmod) i s’ha de dividir pel coeficient
de minoració de la fusta laminada (M).
Kmod = 0,8
M = 1,25
Per tant, la fusta laminada treballarà a flexió a:
fm,g,d = 15,36 N/mm2
Per predimensionar la jàssera hem de saber la llum que cobreix i la càrrega lineal per poder calcular el moment.
Per tant:
L = 10 m
Q = 39,82 KN/m
El moment d’una biga birecolzada és el següent. Per tant:
Md = Q*L2/8
Md = 39,82*102/8
Md = 497,77 KNm
Per determinar el cantell de la jàssera, hem de calcular el mòdul resistent (W), que és el següent:
W = Md/ fm,g,d
Per tant:
W = 497,7 * 103/ 15,36
W = 32.407,18 cm3
Un cop hem determinat el mòdul resistent, estipulem que la base de la jàssera medeix 40 cm (20 + 20). Per
trobar el cantell hem se seguir la següent fórmula:
Cantell = (W*6 / base)0,5
Cantell = (32.407,18 cm3 * 6 / 40) 0,5
Cantell = 69,72 = 70 cm
Jàssera = 40 x 70 cm
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El següent pas és comprovar la jàssera davant l’acció del foc. Per dur a terme aquest pas, s’ha de calcular la
secció carbonitzada de la jàssera (dchar) en funció del temps d’evacuació de l’edifici i en funció de la velocitat a
la que es crema la fusta (β n). Per tant:
t (temps d’evacuació) = 90 min
β n = 0,7 mm/minut
dchar = t * β n
dchar = 90 * 0,7
dchar = 63 mm
A continuació es calcula el valor definitiu de secció perduda:
d ef = dchar + de
d ef = 63 + 7
d e = 70 mm

La secció es reduirà 70 mm per cada cara exposada al foc. La jàssera té els dos cantells i la base exposats. Per
tant, la secció de la jàssera serà de:
Jàssera = (400‐70‐70) x (700‐70) mm
Jàssera amb foc = 26 x 63 mm

A continuació s’ha de comprovar si aquesta dimensió aguanta les càrregues. Calcularem el mòdul resistent de
la jàssera amb la secció reduïda per trobar la tensió a la que treballa tenint en compte la càrrega que li arriba:
W = (b*h)2/6
W = (26*63)2/6 * 1000
W = 17.199.000 mm3
Calculem la tensió:
σc,d0 = Md / W
σc,d0 = 497 KNm * 1000000 / 17.199.000 mm3
σc,d0 = 33,66 N/mm2
Comparem aquesta tensió amb la capacitat a flexió de la fusta.:
σc,d0 = 33,66 N/mm2
fc,0,g,d = 15,36 N/mm2
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i = σc,d0 / fc,0,g,d
i = 33,66 N/mm2/ 15,36 N/mm2
i = 2,19
Com que aquest valor és superior a 1, la jàssera no compleix. Per tant s’ha d’augmentar la dimensió de la
jàssera. Per trobar la dimensió correcta, s’han de tornar a fer els càlculs de comprovació de foc amb les noves
dimensions els cops que faci falta, fins que la i sigui inferior a 1. Un cop fets aquests passos a través d’una fulla
d’Excel, es determina que la jàssera ha de tenir una dimensió de:

Jàssera = 40 x 80 cm
*El cantell només augmenta 10 cm ja que es decideix protegir la jàssera per una cara i així la secció que es perd
al càlcul de foc és molt inferior. D’aquesta manera es pot fer complir a foc.
4.1.2.1. Càlcul d’un panel CLT
Els panells CLT s’han calculat amb el software Calculatis. Els càlculs s’han dut a terme tenint en compte el foc.
Els resultats són:

Panell CLT forjat = 22 cm cantell
Panell CLT mur = 30 cm cantell
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4.3. Càlcul de l’estructura de formigó armat
Com bé s’ha comentat a l’apartat del càlcul d’estructures (apartat 2.5.2) es calcularà un pòrtic i el resultat
s’extrapolarà a la resta de l’edifici.

Figura 23. Pòrtic calculat del cas d’estudi 2. Font: elaboració pròpia

64

4.3.1. Càlcul d’un pilar
Es calcularà primer el pilar de planta baixa i es mostraran els resultats dels càlculs dels altres pilars.
Comencem determinant la capacitat resistent del formigó armat HA‐25:
Fc,k = 25 N/mm2
Apliquem el coeficient de seguretat del material (C):
C = 1,5
Fc,d = 16,67 N/mm2

Determinem l’axil majorat que arriba al pilar:
Nd = 4.527,06 KN
Calculem l’àrea necessària de pilar per resistir aquests esforços:
Àrea = Nd / fc,d
Àrea = 4.527,06 KN*1000 * 16,67 N/mm2
Àrea = 407.435,85 mm2
Estipulem que un dels costats fa 60 cm:
Àrea = x * y
y = 407.435,85 / 600
y = 680 = 700
Pilar PB = 60 x 70 cm
Procedim a calcular els armats. Per fer‐ho, determinem que l’àrea de secció del pilar (As) serà el màxim segons
els càlculs ja que no es calculen les longituds de solapament. D’aquesta manera s’intenten compensar els valors.
Per tant:
As = (1*fc,d*b*h)/(2*fyd)
As = (1*16,67*600*700)/(2*434,8)
As = 8050 mm2
Si ho traslladem amb nombre de rodons del 20 i dividim l’àrea d’un rodó per l’àrea d’acer, trobarem el
nombre de rodons necessaris:
A ø16 = 804,22 mm2
nº rodons = As / A ø20
nº rodons = 8050 mm2/ 804,22 mm2
nº rodons = 11
Armadura pilar PB = 11 ø16
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Si aquest procés el repetim per cada pilar, obtindrem els següents valors

Pilar PSot = 60 x 80 cm | 8 ø20
Pilar PB = 60 x 70 cm | 11 ø16
Pilar P2 = 50 x 70 cm | 9 ø16
Pilar P3 = 50 x 60 cm | 8 ø16
Pilar P4 = 40 x 50 cm | 6 ø16
Pilar P5 = 35 x 40 cm | 6 ø12
Pilar P6 = 25 x 30 cm | 4 ø12

4.3.2. Càlcul d’una jàssera
Per calcular la jàssera de formigó armat primer necessitarem calcular el moment. Per dur a terme aquest càlcul,
necessitarem la càrrega repartida que actua sobre la jàssera. Per tant:
Q = 47,05 KN/m
L = 10 m
Md = (Q * L)2/12
Per tant:
Md = (47,05 * 10)2/12
Md = 392,08 KNm
A continuació determinem el cantell seguint la següent fórmula. Per poder fer‐ho hem de determinar una base
de la jàssera. Escollim 40 cm de base:
Cantell = (Md / (0,2 * fcd * b))0,5
Cantell = (392,08 KNm * 1000000 / (0,2 * 16,67 N/mm2 * 400))0,5
Cantell = 66 cm = 70 cm
Jàssera = 40 x 70 cm
Per calcular l’armat seguirem la següent fórmula:
As = Md / (0,8* Fyd)
As = 392,08 KNm * 1000000 / (0,8* 434,78)
As = 1610,34 mm2
Si ho traslladem amb nombre de rodons del 16 i dividim l’àrea d’un rodó per l’àrea d’acer, trobarem el nombre
de rodons necessaris:
A ø16 = 804,22 mm2
nº rodons = As / A ø20
nº rodons = 1610,34 mm2/ 804,22 mm2
nº rodons = 3 (traccionats)
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El resultat són 3 rodons treballant a tracció, però en sumarem 4 (2 a les cantonades superiors i 2 als laterals, a
la part central). Per tant:
Armadura jàssera = 7 ø16
Per tant, la jàssera de formigó armat serà de:

Jàssera = 40 x 70 cm | 7 ø16

4.3.3. Càlcul del forjat unidireccional
Començarem calculant el cantell del forjat de semibiguetes (ht min). Per fer‐ho, necessitarem els valors de llum
que han de cobrir, i el coeficient C, un valor que va en funció del tipus de tram on es troba bigueta (aïllat, extrem
o interior) i del tipus de bigueta (armada, pretesada o llosa alveolar). Per dur a terme aquest càlcul, suposarem
que d1 * d2 = 1. Per tant:
C = 23
L=5m
Ht min = d1 * d2 * (L/C)
Ht min = 5/23
Ht min = 0,22
Aquest valor inclou el cantell del revoltó (17 cm) i la part superior de formigó (5). Com que no existeixen
revoltons de 17 cm de cantell, agafem el següent que trobem al mercat, el de 18 cm. Per tant, el forjat té les
següents dimensions:
Ht min = 0,23
Comprovem ara d1 i d2. Per calcular d1 necessitem la càrrega del forjat i per comprovar d2 necessitarem la
llum. Un cop trobem els dos valors, s’han de multiplicar entre ells. Si el valor és pròxim a 1, el cantell és el
correcte. Si el resultat no s’aproxima a 1, s’ha d’augmentar el cantell.
Q = 10,62 KN/m2
L=5m
d1 = (Q/7)0,5
d1 = 1,16
d2 = (L/6)0,25
d2 = 0,96

67

d1 * d2 = X
1,16 * 0,96 = 1,11
Com que no s’aproxima a 1 i l’edifici consta d’una sobrecàrrega molt elevada, augmentem el cantell a 27 cm.
Per tant, el forjat acaba tenint un cantell de:

Cantell forjat unidireccional = 22+5 cm
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4.4. Càlcul d’un micropiló
En aquest apartat es mostrà com s’ha calculat la fonamentació. S’escull el sistema de micropilons ja que les
càrregues eren molt elevades per resoldre la fonamentació amb sabates aïllades. El càlcul es farà sobre la
fonamentació del cas d’estudi 1 (estructura de fusta) i al final es mostrarà el resultat del cas d’estudi 2
(estructura de formigó armat). S’escull un estudi geotècnic situat a Barcelona que se’ns ha proporcionat des de
la Universitat per tal de tenir unes dades aproximades sobre les quals es puguin calcular els fonaments.
Per començar, anomenem la profunditat de cada estrat, el tipus d’estrat i la seva resistència donat un geotècnic:
Estrat
L1
L2
L3
L4

Profunditat
3,40
3,50
3,10
indeterminat

Tipus estrat
Reblert natural
Sorres mitges
Graves
Llims i argiles

R fust límit
0
0,21
0,1
0,13

Taula 9. Dades de l'estudi geotècnic escollit. Elaboració pròpia.

Determinem l’axil que arriba a la fonamentació:
Nd = 1814,08 KN
A continuació escollim un tipus de micropiló:
Resistència a compressió = 450 KN
Diàmetre = 16 cm
Diàmetre tub acer = 8,89 cm
Gruix tub acer = 0,9 cm
Dividim l’axil que arriba al pilar per la resistència a compressió d’un pilar:
Nº de micropilons a l’encepat = 1814,08 KN/450 KN
Nº de micropilons a l’encepat = 3,99 = 4 micropilons a l’encepat
Seguidament determinem la resistència per fust de cada tram:
Tram 2 = Profunditat estrat * R fust * Perímetre secció micropiló * coeficient Bustamante
Tram 2 = 3500 mm * 0,127 Mpa * 502,64 mm * 1,1
Tram 2 = 246,29 KN
Si repetim el mateix càlcul obtenim els següents valors:
Tram 1 = 0 KN
Tram 3 = 113,32 KN
Tram 4 = 43,56 * L4 KN
Un cop hem determinat el nombre de micropilons, determinem la resistència de la punta a l’estrat 4:
R punta = π * coeficient Bustamante * R2 * Resistència terreny
R punta = π * *1,1* 82 * 2,5 Kg/cm2
R punta = 202,73 Kg
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A continuació, determinem la longitud de l’últim tram del micropiló (L4):
L4 = [Q màx micropiló*( Rfust 2 + Rfust 3 + Rpunta)]/ Rfust 4
L4 = [453,52 KN*(246,29 KN + 113,32 KN + 2,02 KN)]/43,56 KN
L4 = 2,11 m
Un cop tenim la longitud de l’últim tram del micropiló, calculem la longitud total:
Ltotal = L1+L2+L3+L4+6 diàmetres
Ltotal = 3,40+3,50+3,10+2,11+6*0,16 = 13,07 = 14 metres
Ltotal = 14 metres

Un cop calculat el micropiló, obtenim el següent resultat per a la fonamentació d’un pilar:

Fonamentació Cas estudi 1 (fusta) = 4 micropilons ø16 L=14 m
Si apliquem els mateixos càlculs al cas d’estudi 2, obtenim els següents resultats per a un pilar:

Fonamentació Cas estudi 2 (formigó armat) = 6 micropilons ø22 L=16 m
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