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■■■ Les dues solucions innovadores 
sobre l’aplicació d’un sistema industri-
alitzat de plafons de fusta contra-lami-
nada de gran format que presentem tot 
seguit, tot i coincidir en el material uti-
litzat, es corresponen a intervencions 
amb una casuística, exigències i proble-
màtiques absolutament diferents.

Consolidació estructural 
de l’edifici de Ca la Dona
Per un costat, la intervenció en la con-
solidació estructural de l’edifici de Ca 
la Dona, situat al carrer Ripoll, 25 de 
Barcelona. En aquesta obra s’ha usat el 
sistema de plafons de fusta industrialit-
zats per a la configuració dels forjats, els 
quals es resolen amb aquests elements 
prefabricats que alhora són adaptables 
a les dimensions i geometries necessà-
ries per integrar-se a les preexistències 
Es tracta d’una solució alternativa per 
aquest tipus d’intervencions, lleugera, 
amb un pes inferior a d’altres sistemes 
convencionals, la qual cosa repercuteix 
en els esforços que incideixen en els 
elements estructurals verticals i els 
fonaments. La prefabricació aporta aquí 
altres avantatges com la flexibilitat i 
facilitat d’ajust en obra dels elements, 
l’optimització del temps de muntatge, la 
reversibilitat o desmuntatge i reciclatge 
final del material, i el fet de tenir un baix 
impacte ambiental amb estalvi d’emis-
sions de CO2.

Sistema constructiu 
industrialitzat amb 
plafons de fusta 
contralaminada de gran 
format
2 casos innovadors  d’aplicació en rehabilitació i obra nova

Jordi olivés
informatiu@apabcn.cat

Els Caus a Vacarisses
Per un altre costat es presenta la 
construcció de la casa 205, Els Caus, a 
Vacarisses (en la foto adjunta), projec-
tada amb criteris de sostenibilitat i de 
reducció del balanç d’emissió de CO2, 
tant en la naturalesa de la construcció 
com en la seva utilització funcional. El 
sistema de plafons de fusta és usat aquí 
com a sistema envoltant de tancaments 
i coberta i com a sistema estructural en 
parets i  forjats. En el cas de la façana els 
plafons queden embolcallats per formar 
una façana ventilada.

Plafons contralaminats
En ambdós casos s’ha emprat el sistema 
de la firma KLH, de plafons de fusta 
massissa d’avet els quals estan constitu-
ïts per una disposició de taulons super-
posats i encreuats de forma alterna, que 
són encolats i premsats. S’obtenen així 
uns plafons de grans dimensions i dife-
rents gruixos segons les exigències, que 
es poden tallar a mida, i la constitució 
encreuada dels quals els confereix  esta-
bilitat dimensional i capacitat resistent 
per treballar en ambdues direccions. 
Les fustes disposen de certificació PFC 
d’explotacions forestals i les coles són 
lliures de compostos orgànics volàtils i 
de formaldehids. Els plafons poden ser 
de  3, 5, 7, o més capes, de gruix total vari-
able segons les prestacions requerides, 
amb una baixa conductivitat tèrmica 
per ser de fusta de U=0,14 W/mºK i un 
comportament al foc que està en funció 
de la massa de l’element. ■
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ConsoliDaCió EstruCtural 
D’EDifiCi PEr a l’EsPai 
Ca la Dona a BarCElona

Característiques particulars 
de l’edifici existent
■■■ L’edifici que ha estat objecte de reha-
bilitació és el resultat d’una evolució his-
tòrica plena d’intervencions en diferents 
períodes que inclouen ampliacions en 
planta, remuntes en altura i estintolament 
de parets de càrrega. Aquesta història tan 
activa ens fa arribar a un edifici amb una 
gran heterogeneïtat de solucions cons-
tructives tant en forjats com en elements 
verticals de càrrega. En aquest sentit 
trobem pilastres i murs de pedra, tàpia i 
maons massissos; arcs de pedra i de maó; 
forjats de fusta amb voltes ceràmiques, 
forjats de fusta amb artesonats o enllisto-

nats i forjats de biguetes metàl·liques.
A nivell dels forjats, tot i haver realitzat 

una diagnosi dels forjats de fusta existents 
per determinar el seu estat de conservació 
i la seva capacitat portant, els estrictes 
requeriments de la propietat i el reduït 
temps d’execució fan optar per la substi-
tució funcional de la totalitat dels forjats 
existents. Com a resultat de la diagnosi 
realitzada prèviament, s’han respectat 
tots els forjats existents en bon estat, per 
tal de garantir l’arriostrament de l’edifici 
durant la fase de rehabilitació, exceptuant 
aquells que atès el seu estat de degradació 
es desaconsellava la seva permanència. 
Els forjats existents queden alliberats de 
qualsevol funció portant llevat de la del 
seu propi pes i se’n manté la imatge origi-
nal. Sobre els forjats existents mantinguts 
s’ha abocat una capa de perlitavermiculita 
que ha permès aconseguir una superfície 
segura durant l’execució dels treballs, 
amb un material transpirable, compatible 
amb els materials del forjat i alhora que 
garanteix la protecció contra incendis 
necessària dels perfils de recolzament dels 
panells contralaminats dels nous forjats.

Panells de fusta contralaminada 
com a solució material dels forjats

La solució de substitució funcional de 
forjats executada es basa en la utilització 
de panells de fusta contralaminada. L’ex-
periència prèvia de la direcció facultativa 
amb aquest material ha estat en edifica-
cions d’obra nova, que és l’ús habitual 
d’aquest material innovador de recent 
incorporació en el mercat centreeuropeu 
i especialment a Catalunya. L’avantatge 
del material respecte d’altres productes 
de construcció amb fusta rau en la capaci-
tat de transmetre càrregues en qualsevol 
direcció, produint un efecte real de placa 
que permet considerar el forjat com una 
unitat monolítica i rigiditzant.

integració d’un sistema 
industrialitzat i prefabricat 
en la rehabilitació
La innovació aportada i aplicada a l’obra 
consisteix en utilitzar els panells de 
fusta contralaminada en rehabilitació, 
industrialitzant els processos de produc-
ció i muntatge de forjats en aquest tipus 
d’obres. El procés d’industrialització 
comença amb un aixecament previ de 
la totalitat de l’edifici. Seguidament 
es dibuixa en suport informàtic l’espe-
cejament més adequat en funció dels 
requeriments estructurals i del procés 

de muntatge previst. La informació grà-
fica digitalitzada s’envia directament a 
fàbrica on es tallen les peces a mida amb 
uns sistemes de mecanització totalment 
informatitzats. Finalment s’apliquen els 
tractaments fungicides corresponents 
mitjançant polvorització també a fàbrica. 
Paral·lelament a obra es col·loquen els 
angulars metàl·lics d’acer galvanitzat 
tipus L on s’han de recolzar els panells de 
fusta contralaminada, juntament amb la 
resta de feines de consolidació d’elements 
estructurals (fonaments, murs de càrre-
ga, arcs, llindes, etc.) i excavació arqueo-
lògica. Els panells es traslladen a obra en 
camions i arriben en sèries segons l’ordre 
establert de muntatge.

Procés de muntatge
Un dels reptes més importants de la 
proposta és desplaçar els panells prefabri-
cats per l’interior de l’edifici. Les dimen-
sions dels panells més grans han estat de 
1,2 m d’ample per 6,5 m de longitud amb 
un espessor de 0,25 m i pes de 900 Kg. El 
principal èxit de l’aplicació és haver acon-
seguit aquest propòsit gràcies a la utilit-
zació de tot un seguit de mitjans auxiliars 
que han permès desplaçar, girar, elevar i 
col·locar panells d’importants dimensi-
ons i pesos d’una manera senzilla i sense 
esforç físic humà rellevant.

El moviment de les plaques per l’inte-
rior de l’edifici fins a la seva ubicació final 

L’avantatge del material respecte d’altres productes de 
construcció amb fusta rau en la capacitat de transmetre 
càrregues en qualsevol direcció
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Consolidació estructural  
Ca la Dona, a Barcelona 
Projecte
■■ organismes gestors i promotors: Asso-
ciació ca la dona, Ajuntament de barcelona, Fons 
estatal d’inversió local
■■ projecte d’arquitectura  i direcció d’obra: 
UPc Universitat, Universitat Politècnica de catalunya 
UPc, càtedra Unesco de sostenibilitAt
Arquitecta/professora responsable:
sandra bestraten castells, equip Universitat Politèc-
nica de catalunya
Arquitectura: ester martínez, emilio Hormías,
Anna manyes, Anna Altemir, oihana cuesta,
Anna Haro. t.r.A.m. Josep Hierro Associats
Estructura: sandra bestraten, emilio Hormías i e. simó
■■ Direcció d’execució de l’obra: Universitat 
Politècnica de catalunya, mireia bosch, Anna ortega
■■ Coordinadora de seguretat:  lídia echániz
■■ Constructor: sAcYr
■■ Cap d’obra: sílvia sanz
■■ Subministrador panells fusta contralami-
nada: KlH
■■ muntatge de forjats: nixProfusta
■■ Terminis d’execució: 2008-2009
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s’ha resolt fent primer de tot el forjat de 
coberta. Aquesta decisió ens permet fer la 
impermeabilització de la coberta des d’un 
principi protegint la totalitat de l’edifici 
de les inclemències del temps (especi-
alment la pluja). Aquest primer forjat 
que es col·loca amb la grua d’obra des de 
l’exterior ens dóna garanties estructurals 
per poder penjar del mateix forjat els 
perfils, guies i politges necessàries per 
col·locar els forjats de la planta inferior. 
Seguint aquest procés es pot fer el forjat 
immediatament inferior i així fins arribar 
a l’últim  forjat de planta baixa. D’aquesta 
forma les càrregues que genera el movi-
ment dels panells per l’interior de l’edifici 
sempre es carreguen sobre els nous for-
jats calculats tenint en compte aquestes 
sol·licitacions o sobre forjats existents 
conservats amb bona capacitat portant. 
El fet de collar les guies contra els panells 
de fusta agilitza i fa molt fàcil el muntatge 
i desmuntatge dels sistemes auxiliars per 
desplaçar els panells perquè es tracta de 
cargolar i descargolar en qualsevol punt 
de la fusta.

Èxit i innovacció en l’aplicació 
real dels resultats
La innovació i l’èxit que representa la 
solució presentada es fonamenta en apro-
fitar les opcions que ofereix el procés de 

 

1.  mUr existent

2.  PAnell de FUstA contrAlAminAdA  ei90

3.  JUntA de PAnell: tirAFons 5/160 1c/20cm

4.  Unió PAnell-PerFil: PAssAdor 

AUtotAlAdrAnt sFs Ws-t Ø7  1c/60 cm

5.  PerFil l 150.90.10 gAlvAnitzAt

6.  retAcAt Amb morter de resines

7.  AncorAtge en mUr c/20 Al tresbolillo: 

Hit re500+vArillA HAs-e m12

8.  reomPlert de PerlitA-vermicUlitA e 

mín.=3cm. ei 90

9.  revoltó existent

10.  bigA de FUstA de ForJAt existent 

trActAdA Amb FUngicidA Per inJecció

11.  AcAbAt de PAviment Per execUtAr

12.  AcAbAt PAnell cArtró-gUix

13.  PAnell cArtró-gUix e=2x13mm.  ei90

producció industrial del panell de fusta 
contralaminada per aplicar-les en un 
nou ús com és la substitució de forjats en 
rehabilitació. Aquest tipus d’industrialit-
zació oberta, permet diversitat infinita de 
mides de peces, fins i tot possibles ajusta-
ments a l’obra i modificacions estructu-
rals durant la vida útil de l’edifici, oferint 
un model de futur: la prefabricació flexi-
ble.

Prefabricació en rehabilitació
S’ha aconseguit prefabricar tots els ele-
ments del sistema constructiu utilitzat en 
la rehabilitació estructural de l’edifici de 
Ca la Dona. La solució adoptada compleix 

els requisits propis de la prefabricació 
convencional (muntatge en sec, industri-
alització, rapidesa d’execució) i aporta 
nous valors afegits com el patronatge 
obert en fàbrica (no s’han d’amortitzar 
motlles) i la possibilitat de manipulació 
i modificació puntual dels elements 
prefabricats en obra (facilitat de tall de 
la fusta) obtenint una nova forma d’en-
tendre la prefabricació. Concretament en 
aquesta obra s’han col·locat 272 panells, 
cadascun d’ells amb mides de llargària i 
amplada pròpies, amb uns encaixos que 
s’han de correspondre amb els panells 
colindants seguint un ordre i emplaça-
ment únic de col·locació en l’edifici. ■
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Casa 205 Els Caus, a VaCarissEs

El Projecte
■■■ El projecte d’aquesta casa unifamili-
ar es va construir respectant al màxim les 
característiques  preexistents del solar 
(topografia, vegetació, etc.), minimitzant 
els moviments de terra. La fonamentació 
es va fer amb dues úniques sabates de 
formigó corregudes superficials, directa-
ment sobre la roca. Es va utilitzar estruc-
tura de fusta laminada en panells de gran 
format KLH –per murs (e=6-9cm) i forjats 
(e=12 cm)–. El temps d’execució d’aques-
ta fase d’obra va ser de 6 dies. Alguns 
d’aquests panells es van deixar vistos a 
l’interior de la casa. Aquest sistema es 
comporta com una estructura difosa on 
no hi ha una jerarquia o una estructura 
cartesiana de descens de càrregues sinó 
que tota l’estructura treballa en conjunt. 
Aquest model estructural ens permet un 
dimensionat molt eficient de l’estructu-
ra, així com la possibilitat de fer grans 
vols, en aquest cas ha permès articular la 
geometria de la roca i la de la casa alhora 
que ha fet estalviar i minimitzar molt la 
fonamentació.

Aquest sistema estructural permet 
una disminució molt important del pes, 
de matèria, d’energia incorporada i per 
tant les emissions de CO2 associades a 
la fonamentació i estructura de l’edifici. 
La facilitat, la rapidesa i l’estalvi d’aigua 
que proporciona el muntatge en sec, ha 
permès muntar tota la construcció des 
del carrer i ha reduït molt el cost i temps 
d’obra. La fusta laminada és un material 
renovable, un sistema desmuntable i per 
tant reutilitzable i reciclable, i té un cicle 
de vida pràcticament tancat.

Les façanes són totes ventilades i aca-
bades amb fusta conífera tipus pi flandes. 
Les obertures també estan resoltes amb 
fusteries de fusta protegides amb porti-
cons practicables. La transpirabilitat de 
la façana queda garantida mitjançant una 
lamina tipus TYBEK – transpirable- que 
protegeix la fusta. La coberta serà plana 
degut per reduir l’impacte visual que la 
casa des del carrer. La transpirabilitat de 
la coberta es resol mitjançant una làmina 
de drenatge que crea una petita cambra 
ventilada. ■

Casa 205 Els Caus   
a Vacarisses   
Projecte

■■ autor: H ArQUitectes (david lorente, 
Josep ricart, xavier ros, roger tudó)
■■ Col·laboradors: toni Jiménez, interioris-
ta; montse Fornés, arquitecta; miguel Ángel 
rodríguez nevado, arquitecte
■■ arquitecte tècnic i coordinador de 
seguretat: Artur gispert
■■ Constructor: elisdoma Promocions
■■ any de realització: 2007-2008
superfície construïda: 128 m2
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