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RESUM 
 
 
El 1998, la UPC editava, en el marc del Pla de Medi Ambient, la Guia de Continguts ambientals dels 
treballs de fi de carrera de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona amb l’objectiu de definir algunes consideracions a tenir en compte perquè el projecte de 
final de carrera sigui el més respectuós possible amb el medi ambient, des de la seva concepció fins 
l’abandonament de l’obra projectada. Un any després es presentava la tesina d’especialitat 
Continguts ambientals dels projectes d’enginyeria civil. El cas de les obres lineals, a càrrec de l’Anna 
Bullich, que, basada en la Guia, desenvolupava exhaustivament el camp de les obres lineals. La 
tesina que teniu entre les mans elabora un estudi anàleg a l’anterior però per al cas dels projectes 
d’estructures. Aquesta tesina suposa un pas més per tal d’aconseguir que l’ETSECCPB disposi d’una 
recopilació completa dels aspectes ambientals continguts en cada una de les diferents tipologies de 
projecte que abasta l’estudi de la nostra professió. 
 
La finalitat de la tesina és, per tant, crear una eina de consulta per aquells estudiants que realitzin el 
projecte final de carrera d’una estructura, que reculli tots aquells factors a tenir en compte per tal de 
que el projecte suposi el mínim impacte ambiental i sigui el més sostenible possible. Malgrat que la 
tesina estigui principalment destinada als estudiants, també pot ser una bona eina de consulta per a 
professionals del camp de les estructures. 
 
La tesina analitza totes les fases del projecte, és a dir, tot el cicle de vida de l’obra projectada. Des de 
la fase d’avantprojecte, on es duu a terme l’estudi d’alternatives, la fase de disseny, de concepció de 
l’obra a realitzar, la fase de construcció i la fase d’execució. La fase de desconstrucció es té en 
compte en la fase de disseny, que ha de considerar necessàriament aquells aspectes que facilitin la 
futura demolició de forma selectiva de l’estructura, per al seu màxim reaprofitament, ja sigui amb el 
reciclatge d’elements constructius com dels materials utilitzats.  
 
L’anàlisi dels continguts ambientals de cada fase del projecte s’ha dut a terme a partir de l’estudi de 
diverses variables ambientals o medis afectats: els materials i residus, al vegetació i la fauna, l’aigua, 
el sòl, l’aire, el paisatge, i la població.  
 
Amb aquesta estructura, la tesina permet la consulta de temes aïllats respecte algun aspecte en una 
fase en concret o l’assessorament en general sobre els aspectes ambientals dels projectes 
d’estructures. A més, l’estructura de la tesina permet aportar criteris ambientals no tan sols en la 
concepció del projecte i disseny, sinó també als Plecs de Condicions, amb directrius específiques que 
permetin executar el projecte de forma que es minimitzi l’impacte ambiental associat a l’estructura. 
 
En els projectes d’estructures, prenen una especial rellevància tots aquells aspectes relacionats amb 
els materials de construcció utilitzats, així com els residus generats durant la construcció i demolició. 
En l’elecció dels materials caldrà tenir en compte tot el cicle de vida del material, des de l’extracció de 
la matèria primera, el seu processament i transformació, el transport i la posada en obra, passant per 
la seva reutilització i reciclatge com a matèria primera secundària per a l’elaboració de materials per a 
noves aplicacions al final del cicle de vida de l’estructura, fins a la seva deposició com a residu, ja 
sigui per incineració amb aprofitament o no d’energia, o per abocament.  
 
La tesina no pretén fer un anàlisi exhaustiu de cada mesura preventiva o correctora aportada, sinó 
fer-ne referència i donar eines bibliogràfiques o virtuals on el lector o lectora interessat pugui adreçar-
se per un major aprofundiment. Per aquesta raó, cada capítol inclou bibliografia específica del tema, 
així com una relació de la normativa i legislació de referència. 


