
Projecte de Torelló. Comparació medi ambiental 

 

En els següent document s'exposa si els fonaments prefabricats són més respectuosos amb el medi 

ambient que els fonaments convencionals o construïts in situ. Per aquest fi, s'ha seleccionat un 

edifici altament industrialitzat construït a Catalunya i s'ha estudiat la seva fonamentació. També s'ha 

seleccionat un sistema de fonamentació prefabricat que es pogués construir en aquest edifici. S'ha 

seleccionat una part significativa de la fonamentació per fer aquest estudi. S'han fet comparacions 

energètiques, d'emissions de CO2  i residus entre la part de fonamentació prefabricada i la 

convencional. S'ha utilitzat el banc de la construcció (BEDEC - 2015) de l'ITeC. Per fer les 

comparacions energètiques i d'emissions de CO2 s’han tingut en compte el cost energètic i emissions 

de CO2 a l’atmosfera dels materials i dels processos d'execució́ emprats en cada partida. I per fer les 

comparacions de residus, s’han tingut en compte els residus d’obra i d’embalatge que genera cada 

partida. S'han analitzat les dades obtingudes i se n'han tret conclusions. 

 

Si es considera només la part de fonamentació seleccionada de Torelló, la versió prefabricada 

necessitaria un 86% menys d’energia i es reduirien les emissions de CO2 de l’ordre d’un 87% en la 

seva construcció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Comparació energètica de les fonamentacions (MJ) (Torelló) Gràfic 1. Comparació 

energètica de les fonamentacions (MJ)  (Torelló). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Comparació de les emissions de CO2 (kg) (Torelló). Gràfic 2. Comparació de les emissions 

de CO2 (kg) (Torelló). 

Torelló 

Foundations energetic comparison (MJ)  

Construction items Prefab. In situ 

Earthworks  Excavation 9,61 289,76 

Transport 14,55 439,69 

Foundations Spread 

footing 

878,95 1274,91 

Tie beams 0,00 4274,19 

Total 903,11 6278,55 

Torelló 

Foundations CO2 emissions comparison (kg) 

Construction items Prefab. In situ 

Earthworks  Excavation 2,51 75,69 

Transport 3,80 114,84 

Foundations Spread 

footing 

117,21 177,68 

Tie beams 0,00 595,10 

Total 123,52 963,30 
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La versió prefabricada comportaria molt estalvi respecte la construïda in situ perquè aquesta 

última està sobredimensionada. Primer de tot, no hi haurien riostes, cosa que suposaria un 

estalvi de -4274 MJ i -595,10 kg de CO2. Aquest seria l’estalvi més important. I en segon lloc, 

hi haurien les partides de moviment de terres amb una diferència de -705,29 MJ i -184,22 kg de 

CO2. Finalment les partides de la construcció de la sabata suposarien un estalvi de -395,96 MJ i 

-60,47 kg de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Comparació dels residus de les fonamentacions (kg) (Torelló). Gràfic 3. Comparació dels 

residus de les fonamentacions (kg) (Torelló).  

 

Pel què fa referència als residus, la versió prefabricada generaria menys residus. El residu més 

important serien les terres i pedres que no contenen substàncies perilloses. La diferència seria de 

-3986,20 kg. I en la fonamentació construïda in situ, a més a més, hi haurien altres residus 

derivats de la construcció del fonament en obra. Aquests estarien en petites quantitats encara 

que algun d’ells és contaminant, com en el cas dels envasos amb restes de substàncies perilloses 

o contaminats per elles. 











 

Torelló 

Foundations wastes comparison (kg)  

Types Precast In situ 

Earth and stones that do 

not contain hazardous 

substances 

136,800 4123,000 

Iron and steel 0,000 3,113 

Timber 0,000 2,443 

Containers of paper and 

paperboard 

0,000 0,001 

Containers with remains 

of hazardous substances 

or contaminated by them 

0,000 0,040 

Total 136,800 4128,597 
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