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Larixhaus
Un exemple de construcció d’edificis d’energia gairebé nul·la

Oliver Style
Consultor Passivhaus, Progetic

Equip tècnic format per:
Maria Molins, Oriol Martí, Albert Fargas, Oliver Style, Manuel García i Nacho Martí

Es presenta un sistema constructiu prefabricat 
de fusta amb aïllament de palla, aplicada a un 
habitatge unifamiliar aïllat, construït a finals 

del 2013 a Collsuspina (Osona). La Larixhaus està 
dissenyada i executada per complir amb els requisits 
de l’estàndard Passivhaus, un estàndard energètic 
d’edificis d’energia gairebé nul·la. 

Aquest tipus de construccions es caracteritza per 
l’eliminació dels ponts tèrmics a través d’una capa 
contínua d’aïllament, vidres i fusteries d’alt rendi-
ment tèrmic en buits, una capa estanca contínua que 
elimina les infiltracions d’aire exterior indesitjades i 
un sistema de ventilació mecànica amb recuperació 
de calor d’alta eficiència. La integració de solucions 

Construir edificis 
d’energia gairebé 
nul·la és, avui, 
tecnològicament i 
econòmicament viable 
al nostre país

passives i actives proveeix l’edifici d’un alt confort 
tèrmic amb una bona qualitat d’aire interior i una 
factura energètica molt reduïda. La petita demanda 
d’energia pot ser subministrada en la seva totalitat 
per fonts d’energia renovable. 

La Larixhaus és un exemple de 
què dissenyar i construir edificis 
d’energia gairebé nul·la és, avui, 
tecnològicament i econòmicament 
viable al nostre país. No cal esperar 
fins a l’any 2020 per complir amb 
la directiva europea. El sistema és 
escalable i reproduïble per a qual-
sevol tipologia d’edifici. 

Façanes sud i oest de la larixhaus
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Nom de l’obra: 

Larixhaus, aplicació d’un sistema 
prefabricat de fusta i palla per a la 
construcció d’un habitatge d’energia 
quasi nul·la.

Ubicació: 

c/Ponent, 18. Collsuspina (Osona)

Promotor: 

Jordi Vinadé i Itziar Pagés

Projecte: 

Nacho Martí, arquitecte 
Oriol Martí i Maria Molins,  
arquitectes tècnics 
Oliver Style, Consultor Passivhaus, 
ProGETIC 
Albert Fargas, coordinador  
de projectes de FARHAUS 
Manuel Garcia Barbero,  
arquitecte cooperativa Klimark

Directora d’execució d’obra  
i coordinadora de seguretat: 

Maria Molins

Constructor: 

FARHAUS

Cap d’obra: 

Albert Fargas

FITXA TÈCNICA

Façana est de la larixhaus

   Objectiu i primers passos
L’objectiu era construir un habitatge unifamiliar 
aïllat de consum gairebé nul, amb materials naturals, 
amb un alt nivell de confort i eficiència energètica, tot 
això amb un pressupost molt reduït per a la tipologia 
d’habitatge que es volia construir i en un temps de 
8 mesos des de l’avantprojecte fins al lliurament de 
l’obra. L’avantprojecte es va iniciar al maig del 2013 
i els propietaris van entrar a viure al desembre del 
mateix any. La inversió realitzada per a la seva cons-
trucció és de 200.000 € aproximadament. Per garantir 
l’èxit del projecte, ja en la fase d’avantprojecte es van 
incorporar i van fer partícips a tots els membres de 
l’equip. 

Per aconseguir els objectius proposats, es va optar 
per una envolupant compacta i senzilla, amb 339 m2 
de “pell” tèrmica envoltant una superfície útil de 92 
m2 (142 m2 construïts) i un volum interior brut de 
265 m3 sobre 2 plantes. L’habitatge es va dissenyar 
i construir per complir les exigències de l’estàndard 

Passivhaus. El costat llarg de l’edifici està alineat est-
oest, maximitzant la il·luminació natural a l’interior i 
reduint el consum energètic en il·luminació. A través 
d’una sèrie de simulacions en PHPP es va calcular la 
superfície de finestres requerida a la façana sud per 
aprofitar els guanys solars gratuïts a l’hivern sense 
córrer el risc d’un sobreescalfament a l’estiu amb 
refrigeració passiva. Per dotar l’habitatge d’aire 100% 
fresc a l’hivern amb una mínima pèrdua energètica, es 
va optar per un sistema de ventilació mecànica d’alta 
eficiència, de doble flux amb recuperació de calor. Es 
va planificar en detall el pas de conductes per reduir 
distàncies i costos. 

Es va generar un fitxer climàtic propi amb el progra-
ma Meteonorm i es va comparar amb els últims 10 
anys de dades d’una estació meteorològica Aemet 
ubicada a una distància de 6 km, mostrant una bona 
correlació. L’ombra generada per les muntanyes pro-
peres va ser presa en consideració utilitzant un perfil 
topogràfic horitzontal. Les dades climàtiques van 
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ser introduïdes en la eina de simulació PHPP per a la 
modelització preliminar i anàlisi energètica. 

   La “pell”, estructura de  
fusta i aïllament de palla 

Amb l’objectiu de construir un habitatge amb mate-
rials naturals, a un baix cost i en un termini de temps 
molt limitat, l’equip es va decantar per la fusta per a 
la construcció de l’estructura principal i la palla com a 
aïllant. Per complir els terminis de construcció previs-
tos i per garantir que les condicions climatològiques 
no afectessin la qualitat del sistema, es va decidir la 
prefabricació en taller de l’estructura i l’envolupant 
de l’habitatge mitjançant un sistema modular en sec. 
Això va facilitar la consecució d’una alta qualitat en 
obra. 

Com es va plantejar la palla com a material aïllant, era 
molt important controlar la seva humitat durant els 
processos de sega, embalatge i trasllat de les bales de 
palla fins a la nau industrial de Farhaus. En aquesta 
fase es va tenir una relació molt directa amb el submi-
nistrador per decidir el dia que es podia tallar, emba-
lar i traslladar segons la previsió meteorològica. 

L’estructura es divideix en 14 mòduls prefabricats, 8 
corresponen a les façanes i 6 a la coberta. L’estructura 
de l’habitatge és de fusta certificada PEFC, tallada 
numèricament sobre planimetria 2D i 3D i lliurada al 
taller Farhaus per a la prefabricació. Les bales de palla 
fan 1.200x700x400 mm i estan col·locades vertical-
ment en l’estructura. A l’exterior, les bales estan tan-
cades amb un tauler de fusta transpirable, una cambra 
ventilada i un acabat final de làrix. La façana ventilada 
redueix els guanys de calor per transmissió a l’estiu i 
permet la sortida de vapor d’aigua intersticial, impor-
tant en la construcció amb palla per prevenir danys en 
l’estructura i patologies. A l’interior 22 mm de tauler 
OSB Nature amb certificació PEFC 
i un baix contingut de formaldehid 
actua com la capa estanca, seguida 
per una càmera d’instal·lacions i un 
acabat interior de panells fibra de 
guix FermaCell. Es trenca el pont 
tèrmic de la fusta estructural que 
travessa la envoltant tèrmica amb 
aïllament de suro, per reduir les 
fuites energètiques i els punts freds 
a l’interior, millorant el confort tèr-
mic i eliminant el risc de condensa-
cions superficials i floridura. 

Façana est i nord de la larixhaus

La qualitat de l’aire 
interior s’aconsegueix 
amb l’ús de materials 
naturals i no tòxics, 
amb un baix contingut 
en components 
orgànics volàtils (COV)
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1-muntatge dels panells a taller. 
col·locació dels muntants i traVessers de 
Fusta. 

4-muntatge dels panells a oBra. 
muntatge del panell corresponent a la 
Façana sud en planta Baixa.

7-muntatge dels panells a oBra. 
col·locació d’un panell de coBerta.

8-segellat exterior de l’enVolVent per garantir la estan-
queitat de l’haBitatge.

6-muntatge dels panells a 
oBra. col·locació de la Jàsse-

ra del carener.

2-muntatge dels panells a taller. col·locació 
de Bandes de suro per trencar el pont tèrmic.

3-muntatge dels panells a taller. col·locació 
dels plaFons de Fusta transpiraBle.

5-muntatge dels panells a oBra. estat de l’oBra  
en Finalitzar el segon dia de muntatge.
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Si el govern espanyol 
decideix revertir la seva 
política energètica per 
afavorir les tecnologies 
basades en energies 
renovables, els 
propietaris tenen 
previst instal·lar un 
generador fotovoltaic 
connectat a xarxa

La coberta consisteix en sis mòduls 
amb les bales de palla col·locades 
de la mateixa manera que en les 
parets, ventilada i amb un acabat 
de teula cuita. Quant a la inèr-
cia tèrmica i el comportament de 
l’edifici a l’estiu, les simulacions 
energètiques van indicar que, 
amb l’alt nivell d’aïllament tèr-
mic i estanquitat tenint cura del 
dimensionament de les obertu-
res al sud, la capacitat tèrmica de 
l’envoltant (84 Wh / K per m2 de 
superfície útil) és suficient per 
mantenir el confort a l’estiu, sense 
refrigeració activa. Atesa l’alçada 
de l’emplaçament, 888 m sobre el 

nivell del mar, les temperatures mitjanes a l’estiu no 
superen els 20ºC al juliol i agost, en un any tipus. 
Es van comprovar una sèrie d’estratègies de disseny 
passives a través de les simulacions amb PHPP per 
combatre el sobreescalfament a l’estiu, utilitzant fus-
teries amb vidres de triple capa (amb dues capes de 
baixa emissió, gas argó i espaiadors TGI) amb factor 
solar del 47% i persianes apilables i orientables a la 
façana sud. 

Es va prefabricar l’envolupant al taller de Farhaus 
durant un període de 6 setmanes. Dividida en 14 
mòduls, amb la capa estanca preinstal·lada juntament 
amb les fusteries, es va transportar a l’emplaçament 
i es va fer el muntatge de l’estructura bàsica en 3 dies 
amb l’ajuda d’una grua mòbil. La prefabricació ofe-
reix una sèrie d’avantatges, que inclouen temps de 
muntatge molt curts, precisió en l’execució, estalvi 
econòmic i una mínima generació de residus in situ. 
Es va reduir l’energia embeguda i les emissions de 
CO2 dels materials de construcció, prioritzant mate-
rials naturals, no tòxics i renovables amb un mínim 
nivell de processament (fusta certificada, aïllament 
de palla local, suro, panells de fibra guix). Per a la llosa 
de fonamentació, tot i no complir amb els estrictes 
criteris de bioconstrucció de l’equip, es va optar per 
un aïllament de XPS de 130 mm per sota d’una llosa 
formigó reforçat, amb aïllament perimetral de 60 mm 
en XPS. 

La transmitància mitjana ponderada de l’envolupant 
tèrmica en la seva totalitat és d’U = 0,211 W / m2K. 
L’assaig d’estanqueïtat (Blower Door Test) realitzat per 
l’empresa Energiehaus un cop segellat l’envoltant, 
va donar un resultat de 0,32 renovacions/hora a una 
diferència de pressió de 50 pascals, aproximadament 
15 vegades més estanca que la mitjana dels habitatges 
de nova construcció al nostre país. 

   Qualitat de l’aire interior i sistemes actius 
La qualitat de l’aire interior s’aconsegueix amb l’ús de 
materials naturals i no tòxics, amb un baix contingut 
en components orgànics volàtils (COV). Una part de 
la fusta exposada a l’interior de l’habitatge no està 
tractada i una altra part està pintada amb un vernís 
a base d’aigua. Els panells de fibra de guix FermaCell 
de l’acabat interior són pintats amb pintura blanca a 
l’aigua amb un baix contingut en COV. L’objectiu era 
reduir al màxim els contaminants interiors dels mate-
rials abans de plantejar solucions de renovació d’aire. 

Per a aquest últim, la Larixhaus compta amb un 
sistema de ventilació mecànica de doble flux amb 
recuperació de calor, que subministra aire de confort 
100% fresc durant l’hivern. L’aire fred de l’exterior 
s’escalfa prèviament amb l’aire viciat que surt, grà-
cies a una unitat certificada per l’Institut Passivhaus, 
la Comfoair 350 de la casa Zehnder. Les simulacions 
amb PHPP indicaven que la unitat té un COP estacio-
nal mitjà de 9 (per cada kWh d’electricitat que es con-
sumeix en els ventiladors es generen 9 kWh tèrmics 
entregats via l’aire de renovació), gràcies als motors 
DC d’alta eficiència dels ventiladors. Això és essen-
cial perquè aquesta solució de ventilació forçada sigui 
econòmicament i energèticament eficaç.

Assumint una operació anual mitjana de 4.700 hores, a 
un cabal mitjà de 91 m3 / h (donant 0,40 renovacions/
hora: suficient perquè la concentració mitjana de CO2 
de l’aire interior es mantingui per sota dels 1.000 
ppm), la màquina consumirà 38 € d’electricitat l’any. 

Façana oest de la larixhaus
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9-interior de l’haBitatge un cop Finalitzat el mun-
tatge dels panells.

11-Blower door test: comproVació de 
l’estan-queitat de l’haBitatge en Fase de 
construcció.

10-col·locació d’aïllament tèrmic al cantell de la 
llosa de Fonamentació.

12-col·locació del reVestiment exte-
rior dels panells amB Fusta de làrix.

15-muntatge del parquet 
de Fusta del primer pis.

16-muntatge del parquet de Fusta de planta 
Baixa amB col·locació d’aïllament de FiBra de 
Fusta entre els rastrells.

14-muntatge de l’equip de renoVació de l’aire 
interior de l’haBitatge i aerotèrmia per produc-
ció de l’acs. 

13-execució de les instal·lacions de l’haBitatge. 
conductes per la renoVació d’ire interior del 
primer pis.
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La demanda de calefacció gairebé nul·la es lliura, a 
la planta baixa, mitjançant 2 radiadors elèctrics de 
500 W muntats sobre paret a les habitacions, junta-
ment amb un tovalloler elèctric de 450 W al bany. A la 
planta primera, una estufa estanca de llenya de 4 kW 
(modulable fins a 2 kW) amb una xemeneia aïllada 
de doble flux que garanteix l’estanquitat, aporti calor 
en els dies més freds. 

L’aigua calenta sanitària es genera amb una màquina 
compacta amb bomba de calor aerotèrmica, amb un 
COP de 3,75 (@ aire = 15ºC / aigua = 45ºC) i un 
dipòsit de 300 litres. La màquina extreu la calor de 
l’aire exterior per escalfar l’aigua, amb el conducte 
d’impulsió d’aire exterior ubicat just per sobre de 
la sortida d’aire viciat de la màquina de ventilació, 
millorant lleugerament el rendiment. S’ha programat 
la màquina perquè no s’encengui entre les 23 hores 
i les 8 hores a l’hivern: l’objectiu és evitar un baix 
rendiment d’aquesta, quan les temperatures exte-
riors són molt baixes. Després de 3 mesos d’ús en 
ple hivern, els propietaris informen que amb aquesta 
estratègia tenen aigua calenta suficient per al seu per-
fil de consum diari. 

La cuina és de vitroceràmica efi-
cient, amb una campana de recir-
culació que permet aprofitar els 
guanys de calor a l’hivern i preveu 
la necessitat d’una vàlvula antire-
torn a una campana d’extracció 
que compromet l’estanquitat de 
l’edifici. Si el govern espanyol 
decideix, algun dia, revertir la seva 
política energètica per afavorir les 
tecnologies basades en energies 
renovables, els propietaris tenen 
previst instal·lar un generador 
fotovoltaic connectat a xarxa, sobre els ancoratges 
previstos en coberta, que permetrà que l’edifici sigui 
de balanç energètic zero. 

Més enllà del PHPP: mesurant el comportament real 
Es preveu instal·lar un sistema de monitorització 
en els pròxims mesos, per tenir dades quantitatius 
durant un període de 2 anys, monitoritzant tempe-
ratura i humitat exterior, temperatura, humitat i CO2 
interior i consums energètics de calefacció, ventila-
ció, aigua calenta, il·luminació i equips. Mentrestant, 
els propietaris han comentat que, amb temperatures 
mínimes exteriors de -1ºC, la temperatura interior 
es manté per sobre dels 20ºC sense calefacció activa, 
sempre que hi hagi sol durant el dia. Durant dies suc-
cessius sense sol, 
encenen els radiadors elèctrics a les habitacions 
durant mitja hora a la nit i a primera hora del matí. 
Durant l’hivern no ha estat necessari encendre 
l’estufa de pellets de la primera planta. 

Això confirma el càlcul en PHPP de la càrrega tèrmica 
màxima de 11 W / m2. Almenys durant aquest pri-
mer hivern (que ha estat molt suau), l’estufa sembla 
redundant. El monitoratge amb un mesurador senzill 
durant els primers tres mesos indica un consum total 
mitjà de 128 kWh / mes (calefacció, aigua calenta 
sanitària, il·luminació i equips). 

Assumint (de manera pessimista) un consum anual 
idèntic, estem parlant de 1.526 kWh/any, o 16,6 
kWh/m2 /a: una factura de 406 € aproximadament 
per any per a tots els consums energètics. Aquest 
consum és aproximadament un 80% menys que una 
construcció convencional segons la normativa actual 
del CTE. 

L’habitatge compta amb la màxima certificació 
energètica “A” segons el mètode de càlcul nacional i 
actualment s’està treballant per aconseguir la certifi-
cació “Passivhaus” atorgada pel Passive house institu-
te perquè la Larixhaus sigui la primera casa passiva de 
fusta i palla de l’Estat espanyol. 

Amb temperatures 
mínimes exteriors de 
-1ºC, la temperatura 
interior es manté per 
sobre dels 20ºC sense 
calefacció activa, 
sempre que hi hagi sol 
durant el dia

Façanes sud i est de la larixhaus




