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MONTSE PUJOL i TORRENT 

Per fer-ho millor que la 
resta, no podíem fer el 

mateix que la resta. 

Professió : Arquitecte Tècnic 
Càrrec: Administradora i Gerent de PMP  
 



PUNT D’ INFLEXIÓ 

ANY 2005 

 

 

Prototip d’ habitatge:  

CASA KYOTO 

 

 Presentació a la fira CONSTRUMAT 

2005. 

 

 Sistema de construcció 

industrialitzada. 

 

 Introducció de criteris sostenibles i 

bioclimàtics. 

 

 

 











 

PRINCIPALS MILLORES 

CONSTRUCCIÓ 

INDUSTRIALITZADA 

 

• Optimització de: 

 

– Materials 

– Terminis d’execució 

– Qualitat 

– Gestió de residus 

– Prevenció riscos laborals 

 

CRITERIS SOSTENIBLES I 

BIOCLIMÀTICS 

 

• Comportament passiu de l’edifici. 

 

• Eficiència energètica. 

 

• Utilització de sistemes d’energies renovables. 

 

• Reciclatge d’aigües. 











  
Peces fàcilment transportables i muntables que es van combinant per tal d’obtenir 
la forma desitjada. 
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INDUSTRIALITZADES, 

SOSTENIBLES 

I DE DISSENY 



 

INDUSTRIALITZACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ 

 

Hem dut a terme un procés d’industrialització progressiu que ens permet: 

 

– Millorar les condicions de seguretat 

– Millorar els controls de  qualitat 

– Disminuir els residus  reciclatge dels materials 

– Reduir temps d’execució 

– Reduir costos 

– Professionalització del 

– Inversió en I+D 

 



DENSITAT 

INERCIA TÈRMICA 

AÏLLAMENT TÈRMIC  

AÏLLAMENT ACÚSTIC 

DURABILITAT 

ECONOMIC 

 

MOLDEJABLE 

RESISTENCIA MECÀNICA 

RESISTENCIA AL FOC  

ESTANQUEITAT  

DOSIFICABLE 

 



 

 

 

 

FONAMENTACIÓ  

També prefabricada. S’acaba de completar amb 

formigó “in situ” per aconseguir bona interacció 

amb el terreny. 

 

 







PARETS DE CÀRREGA 
 

Parets verticals massisses   

242 cm o 120 cm d’ample  

16 cm de gruix  

12,50 m alçada. 

 

 

Mènsula rígida que surt del panell vertical (20cm) 

– es situen a 3,18 m d’alçada (màxim 4 plantes). 

 



PARETS DE TANCAMENT 

  

Parets horitzontals de 16 cm de gruix.  

 

Altura estàndard 3,18m i amplada fins a 12 m.  

 

Llibertat per foradar deixant un mínim de 35 cm 

massissos a cada  costat. 

  

Tan les parets de carrega com les de tancament 

incorporen fusteries, vidrieres, persianes, 

escopidors i revestiments. 

 

 

 









PECES DE SOSTRE 

 

Placa de formigó pretesat, gruix de 20 o 25 cm.  

llums a cobrir fins a 12 m per a càrregues 

d’habitatge i coberta. 

 





ESCALES 

Escales de formigó de 

diferents tramades 









GARANTIA D’ÈXIT 







ENERGIA & HABITATGES 

UNIFAMILIARS PMP  



Cases PMP 

• 30 a 60 kWh/m2  de Baix Consum. CASES PMP. 
• ≤ 15 kWh  Passivhaus (Casa Passiva). Aprofitar al màxim les condicions bioclimàtiques  
• Pròxima normativa al 2020 nZEB (near Zero Enegy Building). 

 



Aïllament tèrmic 
 

•Un aïllant tèrmic és un material caracteritzat per la seva alta resistència tèrmica i té com a funció dificultar la transmissió d'energia calorífica 

entre dos ambients. 

 

Com es dimensiona? 

•Segons normativa, “Código técnico de la edificación” CTE. 

– L’emplaçament de l’habitatge té assignada una zona climàtica. 

– Classificació segons zona climàtica: 

• Lletres A,B,C,D,E per indicar severitat de l’hivern. 

• Nombres 1,2,3,4 per indicar severitat de l’estiu. 

•Transmitàncies límit segons zones climàtiques 

 

 



Quins instal·lem en els habitatges? 
 

Llana mineral: 8≤e≤12 cm de conductivitats 0,042 ≤e≤ 0,032W/mK  
De ser necessari s’inclou una barrera de vapor. 

XPS: 4 ≤e≤6 cm. 
EPS: 3 cm (si hi ha terra radiant). 
 

Posició dels aïllaments 
Sempre es col·loquen per l’interior de l’habitatge. De forma que la inèrcia 
tèrmica està a l’exterior. 



Inèrcia tèrmica 

Què és? 

 

•És la propietat que indica la quantitat de calor que pot conservar un cos i la velocitat amb què la cedeix o 

absorbeix de l'entorn. 

 

Quins efectes té en l’habitatge? 

 

•La inèrcia tèrmica de l’envolupant d’un habitatge estabilitza la temperatura interior, reduint la variabilitat 

provocada pel clima exterior proporcionant estalvis energètics en el consum energètic de climatització. 

 



Sistema PMP té: 
 2,36 vegades més de 

capacitat d’emmagatzemar 
energia que una obra 
convencional 

 2,72 vegades més que la 
fusta. 0 
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PMP Convencional Fusta 

Exemple: Comparació d’una paret de PMP amb una paret de construcció 
convencional i amb una de fusta. 

Sistema PMP e [m] λ [W/m K] ρ [Kg/m3] Ce [J/Kg K] Ct [KJ/m3 K] Ct total [KJ/m2 K] 
Formigó 0,16 1,63 2400 1000 2400 384 

Llana 0,12 0,042 40 840 33,6 4,032 
Aire 0,02 0,118 1,09 1012 1,10 0,02 

Pladur 0,02 0,25 800 1000 800 12 
Total 0,32         400 

Sistema convencional e [m] λ [W/m K] ρ [Kg/m3] Ce [J/Kg K] Ct [KJ/m3 K] Ct total [KJ/m2 K] 
Maó perforat 0,15 0,35 780 1000 780 117 

PU 0,03 0,035 30 1500 45 1,35 
Aire 0,05 0,278 1,09 1012 1,10 0,06 

LH gran format 0,07 0,29 650 1000 650 45,5 
Pladur 0,02 0,25 800 1000 800 12 
Total 0,32         176 

Fusta e [m] λ [W/m K] ρ [Kg/m3] Ce [J/Kg K] Ct [KJ/m3 K] Ct total [KJ/m2 K] 
Larix europeus 0,16 0,15 550 1600 880 140,8 

Total 0,16         140,8 



Què són? 
• Pont tèrmic: Zona de l’envolupant per on es transmet més fàcilment la calor. Es deu bàsicament a: 

o Diferent conductivitat dels materials. 
o Diferent espessor dels materials. 
o Qüestions geomètriques. 

 
Generalment, poden arribar a suposar un 20 % del total de l’energia perduda. Fins i tot, segons la EN 
ISO 14 683:1999, poden suposar un 30 % o més. A PMP es quantifiquen en un 9,4% de mitja. 

Ponts tèrmics 





Hivern: 
 40% de l’energia solar al SUD  menys 

aprofitament solar (energia gratuïta 
calefacció). 
 

 

Orientació i obertures 

Estiu: 
 Fins al 43% de l’energia solar irradia a les 

façanes EST i OEST.  Excès de calor i 
necessitats de protecció solar com 
marquesines, persianes o vidres dobles 
baixos emisius. 



Ventilació i infiltracions 

•Diferències 

 

– Ventilació:  

 És la renovació del aire interior de l’habitatge  

      segons la normativa HS3 del CTE. És desitjada. 

  

– Infiltracions: 

 Són fluxos descontrolats de l'aire exterior  

      que ingressen a l'edifici per escletxes o  

 altres obertures. No són desitjades. 

 



En les proves de Blower Door obtenim que les renovacions hora a 50 Pa de 
diferència són de 2.5. Es considera que un valor menor a 4 renovacions hora, 
l’habitatge té un nivell d'estanqueïtat alt. 

Infiltracions 



No només suposa pèrdua d’energia; 
també pot arribar a suposar 
condensacions superficials. 



Reduccions mitges en demanda energètica 

•Prenent els valors màxims per normativa, les reduccions respecte les cases construïdes de PMP són:  
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Segons IDAE Cases PMP 

79% 
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Edifici referència Cases PMP 

70% 

1 

1: En habitatges construïts en el 2015 



•Segons dades de l’ICAEN en el parc d’habitatges construïts amb la CTE 2013. 

 

 

 

 

 

 

•En un mostratge de d’habitatges construïts per PMP les qualificacions obtingudes en consum han set: 

Etiqueta energètica 
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L’evolució ens porta cap a models de cases cada 

cop més eficients  

































El fruït de la feina ben feta 

RECONEIXEMENTS 

 

2012 Terry Treanor Award 

 

2010 Premi Quatrium a l’habitatge amb més 

estalvi energètic 

 

2008 Premi Endesa a la promoció 

immobiliària més sostenible 

EXPOSICIONS 

 

“Mater in progress.  

Nuevos materiales, nueva industria”. 

Madrid/Barcelona. 

 

Exposició Lanube. 

Premis Best-Ed. 

Central del diseño DIMAD. 

Madrid. 



Gràcies per la vostra atenció  


