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Resum 

En el present Annex s’especifiquen els criteris mediambientals que s’han valorat a l’hora de 
dissenyar i calcular l’estructura del present projecte.  
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L.1. Criteris mediambientals 

L.1.1. Conceptes previs. Estudi d’impacte ambiental 

El present projecte de final de carrera, com ja sha comentat, documenta el càlcul i disseny 
estructural d’una coberta d’una pista poliesportiva exterior sota els criteris de la normativa 
vigent, el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). A més, es realitza un estudi comparatiu entre 
l’aplicació d’aquesta normativa i la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE). Cal esmentar, però, 
que a l’hora de realitzar aquests estudis no s’ha contemplat el disseny arquitectònic ni el 
projecte executiu d’aquesta edificació.  

Segons la legislació vigent, el responsable d’elaborar i presentar l’estudi d’impacte ambiental 
i l’execució de l’edifici és l’encarregat del projecte executiu on s’hi inclou l’anàlisi de 
l’estructura, de les instal·lacions, etc.  

Aquest projecte s’ha pensat i realitzat com a un pre-executiu i, per tant, s’han valorat les 
pautes establertes pel desenvolupament de projectes d’aquestes característiques o similars. 
En aquestes pautes, doncs, no s’hi inclou la realització d’aquest anàlisi. Per aquest motiu es 
considera justificada la no realització de l’anàlisi d’impacte ambiental per a aquest projecte.  

L.1.2. Criteris mediambientals 

El projecte resol la cobertura d’una pista esportiva adjacent al pavelló de Can Carbonell, a 
Cornellà de Llobregat. L’estructura, que s’ha dissenyat per a ser capaç de suportar una 
coberta lleugera, s’ha plantejat amb perfils d’acer laminat. Aquest material és un dels més 
versàtils i adaptables que combina una bona resistència amb un preu relativament baix.  

L’elecció d’una estructura metàl·lica respon tant a criteris econòmics com a mediambientals. 
Aquests dos aspectes són els que han primat a l’hora de dissenyar i calcular l’estructura 
d’aquest projecte.  

Des del punt de vista econòmic s’han escollit aquella solució estructural i aquells perfils que 
ha permès l’optimització de la perfileria final de l’estructura. Aquesta optimització ha implicat 
l’obtenció d’una quantia d’acer menor i, conseqüentment, una reducció del cost total de 
l’estructura.  

Cada vegada més, el desenvolupament sostenible s’ha convertit en un repte clau en el camp 
de la construcció. Per aquest motiu, malgrat el que s’ha comentat a l’apartat anterior, a l’hora 



Pàg. 6  Annex L 

 

de prendre les decisions sobre les solucions estructurals, també s’han valorat criteris 
mediambientals.   

En certa manera, l’acer és un material que ofereix nombrosos avantatges per tal de fer front 
a la creixent preocupació de les societats industrialitzades per a la protecció del medi 
ambient. És un material respectuós amb el medi ambient, no només per ser completament 
reciclable, sinó perquè, a més, posseeix una gran durabilitat i, en comparació amb altres 
materials, exigeix quantitats relativament baixes d’energia per a la seva producció.  

Els aspectes més importants que han afavorit l’elecció d’aquest material en el present 
projecte són els que es destaquen a continuació: 

- L’acer és un material natural la matèria primera del qual, el ferro, és un material que es 
troba en abundància a l’escorça terrestre. A més, és un material homogeni que no 
emet cap substància perjudicial pel medi ambient.  

- Al llarg dels anys els fabricants d’acer han buscat l’estalvi energètic durant tot el seu 
procés de producció. A principis de la década del seixanta, la producció d’acer 
consumia quasi un 50% més d’energia i d’aigua que en l’actualitat.  

- Com s’ha dit, l’acer és un dels materials més reciclables i reciclats del món. Pot ser 
reciclat indefinidament un 100% sense que suposi la pèrdua de les seves qualitats. El 
reciclatge no només suposa un estalvi dels recursos naturals, sinó també una reducció 
dels costos de producció.  

 A més, la producció a través del reciclatge és més barata i implica un menor consum 
d’energia que en la fundició d’acer a partir del mineral base. Més de la meitat de l’acer 
produit a la Unió Europea, així com el 40% de la producció mundial s’obté a partir de 
l’acer reciclat. Aquesta opció s’incrementa anualment garantint la protecció dels 
recursos i del medi ambient.  

- Pel què fa a les emissions de CO2, l’optimització del procés de producció també ha 
permés la seva reducció a la meitat i la reutilització dels gasos residuals per a la 
producció d’energies.  

 Quasi la meitat de l’acer produit al mòn, en l’actualitat, es fabrica en aceries elèctriques 
que treballen exclusivament amb ferralla reciclada com a matèria primera, les quals no 
generen emissions de CO2.  

 Aquest punt és un dels més representatius dels avantatges que ofereix l’acer respecte 
a la utilització d’estructures de formigó armat. La producció del formigó armat implica 
una quantitat molt important d’emissions de CO2 durant la seva fabricació. Un dels 
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punts més preocupants és que resulta molt complex l’increment de l’eficiència 
energètica de la seva producció fins al punt que és un dels sectors que més tem la 
posada en marxa dels pagaments dels drets d’emissions que es deriven del protocol 
de Kyoto.  

- Les propietats naturals de l’acer (ductilitat, relació resistència/pes, duresa) li ofereixen 
un alt nivell de resistència a efectes imprevistos. L’alta resistència de l’acer permet 
crear estructures lleugeres, unes façanes lleugeres i una coberta que permeti la 
transferència de la llum i que suposi un millor aprofitament de la llum natural.  

- La vida útil de qualsevol edifici o estructura no és il·limitada. Independentment de com 
es duguin a terme, les demolicions produeixen soroll, pols, contaminació i altres 
efectes perjudicials pel medi ambient. Aquests problemes s’eviten amb els edificis 
d’acer, ja que es desmunten de manera fàcil, segura i neta i, a més, permeten realitzar 
un enderroc selectiu. 

Esmentar també que el cost de desmuntatge i el seu posterior remuntatge és 
generalment inferior al d’un edifici de nova construcció.  

- Quan l’edifici d’acer ja no sigui necessari en el seu emplaçament actual es pot 
desmuntar i tornar a aixecar en un altre lloc. Les unions de les bigues, que es detallen 
a l’Annex K on s’inclouen els plànols de l’estructura, s’han realitzat cargolades. 
Aquesta solució, entre altres motius que ja s’han descrit al llarg del projecte, també 
s’ha plantejat per tal de, en cas de desmuntatge de l’estructura final, pugui executar-se 
de la manera més senzilla i eficaç possible.  

- L’acer permet avançar de forma més eficient durant el projecte de construccio, ja que 
la majoria de components es fabriquen fora de l’obra i en un ambient controlat, tal i 
com s’ha definit en el procés constructiu de l’estructura del present projecte. D’aquesta 
manera, es redueixen els temps de muntatge i es minimitzen les molèsties que han de 
patir els veïns. Les obres, per tant, són més silencioses i lliures de materials residuals.  

Els productes poden entregar-se en el moment en que es necessiten pel seu muntatge 
i reduïnt, així, les necessitats d’emmagatzematge en la pròpia obra. Com que 
l’estructura s’ubica en zona urbana, s’hauran de preveure menys congestions de la via 
pública i, per tant, la reducció del soroll que se’n derivaria.  

A més, l’estalvi de temps implica la reducció en el nombre de desplaçaments que 
hauran de realitzar els treballadors encarregats de l’execució de l’obra i, per tant, les 
emissions derivades d’aquests.  
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Addicionalment, l’estalvi de temps permet reduïr els costos de la inversió i amortitzar 
les càrregues financeres més ràpidament. 

- El baix pes de l’acer permet utilitzar fonamentacions més reduïdes evitant, així, les 
excavacions excessives i es conseqüències que comporten en la generació de residus. 
En el cas d’aquest projecte, a més, s’ha articula l’estructura a la fonamentació per tal 
de complementar l’efecte d’aquesta reducció en la fonamentació.  

A més, el poc pes de les estructures evita el deteriorament del terra.  

- Finalment, com ja s’ha comentat a l’apartat sobre el manteniment de l’estructura del 
present projecte, le estructures d’acer amb un bon manteniment són molt perdurables.  

Tenint en compte tots aquests criteris s’ha considerat idònea la utilització de l’acer laminat 
com a material base per a l’estructura del present projecte.  
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