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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
1.1. ANTECEDENTS 
 
L’any 1998 l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports va iniciar un procés 
d’introducció de continguts ambientals a les seves titulacions. Aquest procés va 
començar amb una reflexió sobre com s’ha de plantejar el Projecte Final de Carrera 
(en endavant, PFC) que han de fer els estudiant i més tard s’ha estès a la revisió de 
continguts del conjunt d’assignatures del currículum. 
 
Per tal d’orientar els estudiats en la preparació dels seus PFC i als tribunals que els 
han de jutjar, es va elaborar una Guia dels Continguts Ambientals dels Treballs de Fi 
de Carrera de l’Escola. Aquesta guia la van realitzar les estudiants Anna Bullich, 
Mariló Martínez i Montse Palomo, sota la direcció dels professors Modest Batlle i 
Jordi Corominas, i va publicar-se amb el suport del Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquesta guia és indicar quins són els 
aspectes que han de ser tinguts en compte a l’hora de preparar un projecte 
d’enginyeria civil tant en la fase d’avantprojecte i projecte, com aquelles qüestions 
que afecten a la fase constructiva i d’explotació que s’han d’incorporar al plec de 
condicions. La Guia de Continguts Ambientals no pretén ser un manual de bona 
pràctica. Per aquest motiu, només fa una enumeració dels aspectes a tenir en 
compte des del punt de vista del medi i inclou un llistat de referències bibliogràfiques 
i de normatives legals per tal de permetre l’aprofundiment en determinades 
temàtiques si l’estudiant així ho desitja. 
 
A partir d’aquesta guia, la idea era que, mitjançant l’elaboració de tesines, es pogués 
realitzar un estudi més exhaustiu de cada una de les tipologies de projectes que 
aprofundís més en els continguts ambientals citats de forma esquemàtica a la guia. 
La idea responia a la necessitat de textos que donessin directrius clares per 
projectar amb criteris per provocar menor impacte i de sostenibilitat de forma 
ordenada i compilada, permetent a l’estudiant o professional d’evitar involucrar-se en 
uns treballs de recerca bibliogràfica, d’altra banda molt dispersa. 
 
L’any 1999, l’Anna Bullich va presentar la seva tesina d’especialitat desenvolupant 
l’apartat referent a les obres lineals, sota el títol de Els Continguts Ambientals dels 
Projectes d’Enginyeria de Camins. El cas de les Obres Lineals, i amb el professor 
Jordi Coromines de tutor. 
 
 
1.2. OBJECTIUS DE LA TESINA 
 
La finalitat d’aquesta tesina és la de continuar la tasca d’aprofundiment en l’estudi 
dels continguts ambientals dels projectes d’enginyeria civil basat amb la Guia i 
iniciada per l’Anna Bullich amb el cas de les obres lineals, en aquest cas 
desenvolupant la part corresponent a les estructures.  
 
Per dur-la a terme es plantegen els següents objectius generals: 
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1. Elaborar una eina de consulta per a estudiants i professionals que, de forma 
ordenada: 

 
 Identifiqui tots els possibles condicionants ambientals i, 

 
 Proposi eines que estiguin a l’abast per donar resposta a aquests 

condicionants 
 

d’un projecte d’estructures d’enginyeria civil. 
 

2. Fer un recull de documentació teòrica (bibliografia, adreces d’internet, 
investigacions…) i de regulació pràctica (normativa i legislació) dels continguts 
ambientals del projectes d’estructures existent actualment. 

 
Els objectius específics que han de permetre dur a terme els generals són: 
 
1.1. Analitzar les alteracions ambientals que pot ocasionar una estructura en totes 

les fases del seu cicle de vida (avantprojecte, disseny o concepció, 
construcció, explotació, manteniment i demolició) en els diferents medis 
afectats per la seva presència (materials i residus, vegetació i fauna, aigua, 
sòl, aire, paisatge i població). 

 
1.2. Identificar quines accions originen aquestes alteracions. 
 
1.3. Definir possibles mesures a tenir en compte per tal d’evitar que es produeixin 

aquests impactes o bé minimitzar-ne els seus efectes. 
 
2.1. Elaborar una relació de bibliografia de consulta que permeti al lector o lectora 

aprofundir més en aspectes concrets de les solucions tècniques presentades. 
 
2.2. Elaborar un llistat exhaustiu de la normativa i legislació aplicables a cada medi 

afectat i fase del projecte.  
 
 
1.3. ESTRUCTURA I CONTINGUTS 
 
La tesina està formada inicialment per una introducció que defineix els antecedents i 
objectius, i estableix algunes directrius per facilitar-ne la consulta al lector o lectora. 
A continuació es desenvolupa de forma genèrica quin és el marc de treball actual pel 
que fa la consideració del medi ambient en els projectes d’enginyeria civil. 
 
El capítol La consideració de l’impacte ambiental en els projectes d’estructures és el 
cos de la tesina, que recopila tota la informació referent a impactes i possibles 
mesures aplicables. 
 
En la concepció i realització d’un projecte d’enginyeria civil cal contemplar tots els 
aspectes, des de la justificació de la necessitat de l’obra i que l’emplaçament sigui 
l’adequat, la planificació d’una obra sensible als aspectes mediambientals, el disseny 
respectuós amb el medi ambient, i que durant la fase d’explotació o servei el seu 
impacte sigui el mínim possible, fins a la consideració de criteris de construcció i 
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desconstrucció basats en els conceptes de minimització dels inputs utilitzats 
(materials i recursos) i outputs generats (residus), i de modificació mínima de les 
condicions preexistents a la zona. 
 
S’ha separat en diferents fases perquè cada una d’aquestes fases van en 
documents diferents del projecte. Les fases en les quals s’ha dividit el projecte són 
les següents i s’entenen de la següent manera: 
 
 Fase d’avantprojecte: en la qual es determina la viabilitat de l’obra. Des del punt 

de vista mediambiental en aquesta fase s’ha d’analitzar si el territori té la suficient 
capacitat per acollir l’estructura. També en aquesta fase és quan es realitza 
l’estudi de les diferents alternatives a la tipologia de l’estructura. 

 
 Fase de disseny: es pretén destacar aquells punts conflictius en els quals cal 

fixar-se a l’hora de dissenyar el projecte per tal de que l’afectació al medi sigui 
mínima. Tot allò que no es tingui en compte en aquesta fase pot generar 
problemes a posteriori i suposar augment de costos tècnics i econòmics. 

 
 Fase de construcció: es destaquen aspectes crítics que afecten al medi ambient 

relacionats amb la fase d’obra. Les mesures que es prenguin per corregir-los són 
aquelles que s’inclouran al Plec de Condicions del Projecte. 

 
 Fase d’explotació: en aquest apartat s’engloben les idees lligades al manteniment 

i servei de l’obra pròpiament dita; és, per tant, el recull de tots aquells aspectes 
que no s’han resolt satisfactòriament en la fase de projecte, o bé, que tot i ser 
inevitables, cal minimitzar. 

 
Així mateix en cada fase es consideren els següents medis: materials i residus, 
vegetació i fauna, aigua, sòl, aire, paisatge i població. 
 
Cada apartat desenvolupa una relació d’alteracions o afeccions possibles, les 
causes o accions del projecte que les provoquen i les possibles solucions (mesures 
preventives, correctores o atenuadores de l’impacte). 
 
A més, al final de cada apartat s’hi inclou una relació de la normativa i legislació que 
afecta el medi en qüestió en la fase considerada, i un llistat de la bibliografia a la 
qual el text fa referència i en alguns apartats se n’hi afegeix de consulta. 
 
 
1.4. COM UTILITZAR AQUEST DOCUMENT 
 
L’estructura de la tesina ha estat concebuda amb l’objectiu de permetre un ampli 
ventall d’opcions de consulta. El fet d’estar estructurada per fases i, dins de cada 
fase, per variables o medis afectats, permet tant les consultes puntuals, referents a 
un tema específic d’una fase en concret, com les consultes de caire més general 
sobre una fase sencera o del projecte en global. 
 
El fet que cada capítol (cert medi afectat dins de certa fase del projecte) incorpori la 
seva pròpia bibliografia i legislació suposa un factor afegit a la flexibilitat de consulta 
de la tesina. 
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Dins de cada capítol, cada alteració del medi definida va acompanyada de les 
accions que la provoquen i de les solucions que s’hi proposen, i, per tant, permet 
que qui consulti pugui anar directament a aquell punt que li interessi especialment. 
 
 
1.5. DE LA BIBLIOGRAFIA 
 
Aquest document s’ha redactat seguint la normativa de Tesina de l’Escola amb una 
excepció: l’apartat de referències bibliogràfiques. 
 
Com es pot comprovar en apartats posteriors, la tesina ha estat organitzada en 
capítols independents que fan referència tants a les fases com el que s’ha anomenat 
medis afectats. Aquesta estructura, sense perdre la unitat com a document, permet 
un accés fàcil i ràpid a aquells aspectes en els quals el lector o lectora (estudiant o 
professional) pugui interessar-se particularment. 
 
La presència de capítols independents afegit al fet que la bibliografia i legislació que 
s’acompanya és molt abundant, aconsella agrupar les referències al final de cada un 
dels apartats. Això permet un tractament complet i tancat dels apartats. De fet 
aquesta organització de les referències bibliogràfiques es pot trobar a molts textos 
que presenten capítols diferenciats com és el cas d’aquesta tesina. 
 
Com a conseqüència d’aquesta organització de les referències bibliogràfiques no 
s’ha seguit el criteri d’indicar la referència amb un número al text. El motiu principal 
ha estat evitar que el lector tingui dificultats en trobar la referència quan aquesta es 
repeteix en un altre capítol (el lector no té perquè saber el capítol en què ha estat 
esmentada per primera vegada). S’ha seguit doncs el criteri emprat a les revistes 
científiques internacionals, per exemple la revista de l’ASCE (Journal of Environment 
Engineering). 
 


