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2. EL MEDI AMBIENT I ELS PROJECTES D’ENGINYERIA 
CIVIL 

 
 
 
2.1. TIPOLOGIES DE PROJECTES DE FI DE CARRERA 
 
Els projectes que habitualment signa una enginyera o enginyer civil s’han agrupat en 
nou tipologies, intentant respondre a l’impacte que aquests produeixen en el medi. 
 
Aquestes tipologies i els tipus de projectes que inclouen cadascuna d’elles, 
procurant se exhaustius, són els que es refereixen a continuació: 
 
 
1. Obres lineals 

- Vies de comunicació (carreteres, autopistes, vies urbanes, ferrocarrils…) 
- Canals 
- Canonades (instal·lacions d’oleoductes o gasoductes) 

 
2. Aeroports 
 
3. Obres subterrànies 

- Túnels, metro, passos inferiors 
- Pàrquings i fonamentacions 
- Estructures soterrades 

 
4. Estructures  

- Ponts i passarel·les 
- Naus industrials 
- Instal·lacions esportives, pavellons, etc. 
- Complexos hotelers i recreatius 
- Complex de telecomunicacions 

 
5. Obres marítimes 

- Ports esportius i comercials 
- Regeneració i preservació de costes 

 
6. Obres hidràuliques 

- Preses i embassaments 
- Endegaments 
- Transvasaments 

 
7. Urbanisme 

- Obres d’urbanització 
- Àrees de descans, camps i pàrquings 
- Gasolineres,estacions d’autobusos i parcs de maquinària 
- Passeigs marítims 
- Plans generals d’ordenació urbana i plans parcials 
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8. Obres d’abastament, sanejament i ambientals 
- Depiradores i dipòsits de llots 
- Col·lectors i emissaris submarins 
- Abocadors 
- Instal·lació d’emmagatzematge o eliminació de residus radioactius 
- Plantes incineradores de residus 
- Abastament d’aigua 

 
9. Explotació de recursos 

- Descontaminació d’aqüífers 
- Explotació de jaciments, dipòsits minerals i pedreres 
- Indústria extractiva 
- Recuperació de sòls contaminats 
- Parcs eòlics 

 
 
2.2. INTERACCIÓ DELS PROJECTES AMB EL MEDI AMBIENT 
 
Qualsevol projecte d’enginyeria civil suposa la inclusió en el territori d’un nou 
element que en modifica les condicions preexistents i que, per tant, genera uns 
impactes. La severitat i magnitud d’aquests impactes dependrà de les precaucions 
que es prenguin al llarg de tot el cicle de vida del projecte. 
 
Per tal de dur a terme les mesures adequades per a la minimització d’aquests 
impactes sobre el territori cal, prèviament, fer un estudi de la zona afectada que 
permeti realitzar un anàlisi exhaustiu de totes les possibles alteracions que poden 
donar-se, juntament amb les causes que les poden generar (moviments de terra, 
generació de residus…). 
 
A partir d’aquesta diagnosi ambiental del territori sota la presència potencial de la 
nova estructura cal procedir a la valoració d’aquests impactes sobre el medi, i cal 
definir les mesures necessàries que permetran prevenir o atenuar aquests impactes. 
 
En els projectes d’estructures els impactes més importants són els que es generen 
com a conseqüència de l’ús dels materials i tots els processos que se’n deriven. 
Aquests es poden resumir en un gran consum de recursos i d’energia i en una 
generació important de residus, que si bé la majoria són inerts, suposen volums molt 
considerables. 
 
Per tant, en la construcció d’estructures ambientalment més sostenibles serà cabdal 
la consideració en la fase de disseny de tots els aspectes relacionats amb el cicle de 
vida de tots els materials que en formin part, així com de tots aquells sistemes i 
tècniques constructives que en permetin un correcte tractament, ja sigui primer com 
a material com finalment com a residu. És el que s’anomena el disseny per al 
reciclatge. 
 
El disseny per al reciclatge es basa sobretot en adoptar les mesures necessàries 
perquè es pugui dur a terme la reutilització dels materials com a matèries primeres 
secundàries. Si bé els processos de transformació de residus en matèries primeres 
secundàries poden encarir el procés de producció, tenint en compte els costos 



EL MEDI AMBIENT I ELS PROJECTES D’ENGINYERIA CIVIL 

 9

ambientals i socials, el resultat final, respecte la producció de matèries primeres 
convencionals, acaba sent definitivament més rendible. 
 
En resum, cal dissenyar pensant en l’ús que es farà de l’estructura, en els sistemes 
constructius que es requeriran i també en la fase de desconstrucció i demolició. 
 
 
2.3. MEDIS AFECTATS 
 
Aquests són els medis a partir dels quals s’han considerat els impactes i alteracions 
produïts per la realització del projecte: 
 

- Materials utilitzats i residus generats 
 
- Vegetació i fauna 

 
- Aigua 

 
- Geomorfologia i sòls 

 
- Aire (inclou la contaminació atmosfèrica i els sorolls i vibracions, ja que es 

propaguen per l’aire) 
 

- Paisatge 
 

- Població  
 
 
2.4. DOCUMENTS DE MEDI AMBIENT EN UN PROJECTE 
 
2.4.1. LEGISLACIÓ D’APLICACIÓ 
 
El procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental està definit per la legislació vigent, 
així com les activitats que s’hi ha de sotmetre. 
 
La legislació vigent a Catalunya prové de la Directiva comunitària: 
 

Directiva 85/337/UE, de 27 de juny, de 1985, relativa a l’avaluació de les 
repercussion ambientals de determinats progectes públics i privats sobte el 
medi ambient. 

 
Annex 1: detalla totes les actuacions que els estats membres han d’incorporar forçosament en 
el procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental. 
 

 Annex 2: llistat d’actuacions que els estats membres poden adoptar a voluntat. 
 
Aquesta Directiva no és d’aplicació directa, sinó que els estats memebres han 
d’incorporar-la en el seu ordenament jurídic. L’Estat Espanyol ho fa amb el desgüent 
Decret i el correcponent d’aprovació del reglament: 
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Reial Decret Legislatiu 1302/86, de 28 de juliol, d’avaluació d’impacte 
ambiental 
 
Reial Decret Legislatiu 1131/88, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el 
reglament per l’execució del RDL 1302/86, de 28 de juliol, d’avaluació 
d’impacte ambiental i s’incorpora al dret intern espanyol la Directiva Europea 
85/337/UE que s’aplica sols a determinats projectes. 

 
Catalunya té competències en matèria de medi ambient i, per tant, pot desenvolupar 
la legislació bàsica de l’Estat al respecte. Ho fa amb el decret següent: 
 
 Decret 114/88, de 7 d’abril de 1988, d’avaluació d’impacte ambiental 
 

L’article 2.1 dóna els aspectes i determinacions bàsiques als que s’ha de referir l’estudi: 
anàlisi detallada del lloc on es realitzarà l’obra, descripció general del projecte i 
exigències previsibles en relació a l’ús del sòl i d’altres recursos naturals durant les fases 
de construcció i de funcionament, avaluació dels efectes previsibles, relació detallada i 
valoració econòmica de les mesures previstes, resum de l’estudi i conclusions i Pla de 
vigilància ambiental. 

 
Així, per tant, la legislació que a Catalunya regula l’Avaluació de l’Impacte Ambiental 
és per ordre d’aplicació: la directiva comunitària, el decret 114/88 de la Generalitat i 
per últim el Reial Decret Legislatiu 1131/88 en tot el que no estigui previst i no 
contradigui el Decret 114/88, mentre que la Generalitat no dicti una reglamentació 
d’execució pròpia. 
 
Pel que fa  ales activitats relacionades amb la construcció d’estructures que estan 
subjectes a l’Avaluació d’Impacte Ambiental (segons el Decret 114/88) són les 
següents: 
 

- Refineries de petroli, amb exclusió de les empreses que produeixen 
únicament lubricants derivats del petroli, així com instal·lacions de gasificació i 
de piròlisi d’esquistos bituminosos amb capacitat superior a 500 tones/dia. 

 
- Centrals tèrmiques i altres instal·lacions de combustió amb potència tèrmica 

superior a 300 MW. 
 

- Plantes siderúrgiques integrals. 
 

- Instal·lacions químiques integrades. 
 

- Construcció d’autopistes, autovies i línies de ferrocarril de llarg rrecorregut. 
 

- Primeres repoblacions quan impliquin risc de transformacions ecològiques 
negatives greus. 

 
- Totes les obres i instal·lacions que puguin perjudicar notòriament els valors 

preservats en els espais naturals protegits (segons el capítol 3 de la Llei 
12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals). 
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Pel que fa l’àmbit de Catalunya, algunes disposicions amplien els conceptes afectats 
per l’Avaluació d’Impacte Ambiental, respecte el Decret 114/88, i són les següents: 
 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural 

 
Annex 1. Llistat dels espais d’interès natural que constitueixen l’àmbit d’aplicació. 
 
Article 17. Indica la necessitat de sotmetre al procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental 
les obres, instal·lacions i activitats que figuren en el Decret 114/88 i aquelles altres 
determinades basant-se en el que estableix l’annex 2 de la directiva comunitària. 
 
Plans especials de protecció que siguin d’aplicació a cada espai del PEIN 
 
Poden definir també altres projectes i actuacions sotmesos a Avaluació d’Impacte Ambiental 
en aquell territori concret. 
 
A més cal tenir en compte la legislació que afecta les obres lineals, ja que 
conseqüentment també afectarà les estructures que inclouguin en el projecte. 
En aquest sentit, es recomana la consulta de la tesina Continguts ambientals 
dels projectes d’enginyeria civil. El cas de les obres lineals (Bullich, 1999), que 
desenvolupa exhaustivament aquest tema. 

 
En l’àmbit català, en el cas de projectes d’edificació industrial, també cal remarcar la 
Llei 3/1998 d’intervenció ambiental de l’Administració de la Generalitat, de 27 de 
febrer, de regulació d’activitats, que, tot i no ser un requisit propi del projecte 
executiu de l’estructura, sí que és requisit previ perquè s’hi pugui desenvolupar 
l’activitat per la qual ha estat concebuda. Aquesta llei té per objectiu: 
 

Recollir l’anàlisi dels efectes i els resultats mediambientals de l’activitat que es realitzi, 
incloent la descripció, i especificament les instal.lacions, les matèries primeres i auxiliars, els 
processos, els productes i el consum de recursos naturals i energia, i les emissions de tota 
mena i llurs repercussions en el medi considerat en conjunt. Cal avaluar també les 
repercussions resultants de condicions de funcionament anormals, incidents i accidents.  

 
La Llei 3/1998 es completa amb les següents disposicions: 
 

Decret 136/1999, de18 de maig 
 
Llei 13/2001, de 13 de juliol, modifica la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’Administració 
 
Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del decret 136/1999, de 18 de 
maig.  
 
Les activitats que cal que obtinguin la llicència ambiental de l’administració, en compliment de 
l’esmentada llei, i relacionades amb el sector de la construcció, són: 
 

- Producció i transformació de metalls 
- Indústries minerals i de la construcció 
- Gestió de residus 

 
A més inclou altres tipus d’indústria que es poden consultar a l’Annex de la Llei. 
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Pel que fa l’Estat Espanyol, algunes disposicions amplien els conceptes afectats pe 
l’Avaluació d’Impacte Ambiental, respecte a l’indicat al Reial Decret Legislatiu 
1138/88. Cal destacar-ne les següents: 
 

Ley 4/1989, de 27 de març, de Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres. 

 
Inclou les transformacions d’ús del sòl que impliquin eliminació de la coberta vegetal, 
arbustiva o arbòria i suposin risc potencial per a les infrastructures d’interès general, i en 
qualsevol cas quan les transformacions de l’ús del sòl afectin superfícies superiors a 
100ha. 

 
 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 
 

Concreten per àmbits territorials determinats les activitats, obres o instal·lacions 
públiques o privades a les quals s’haurà d’aplicar també el règim d’avaluació previst en el 
Reial Decret Legislatiu 1302/86. 

 
 
2.4.2. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
L’administració pública avalua abans d’autoritzar-ne l’execució (en la fase de 
projecte) l’impacte ambiental originar per les actuacions que segons la normativa 
actual estan sotmeses al procediment d’avaluació. Aquesta avaluació s’efectua en 
base a un EIA que ha d’incloure el mateix projecte. 
 
Segons el Reial Decret Legislatiu 1131/1988, l’EIA inclourà com a mínim els 
següents documents: 
 

- Descripció del projecte i les seves accions. 
- Examen d’alternatives tècnicament viables i justificació de la solució 

adoptada. 
- Inventari ambiental i descripció de les interaccions ecològiques i ambientals 

clau. 
- Identificació i valoració d’impactes, tant en la solució proposada com en les 

seves alternatives. 
- Establiment de mesures protectores i correctores. 
- Programa de vigilància ambiental. 
- Document de síntesi. 

 
Segons el Decret 114/1988, l’EIA s’ha d’incloure en el projecte en forma de 
document diferenciat i, conjuntament amb aquest, ha de ser sotmès, dins el 
procediment aplicable per a l’autorització o realització del projecte, al tràmit 
d’informació pública i al procediment d’avaluació que se segueix per autoritzar el 
projecte. Si el tràmit d’informació pública no es preveu en procediment d’autorització 
o de realització del projecte, la Comissió Central d’Indústries i Activitats 
Classificades, sotmetrà l’EIA a informació pública. 
 
El punt final del procediment d’avaluació el constitueix la Declaració d’Impacte 
Ambiental (DIA) realitzada per la Comissió Central d’Indústries i Activitats 
Classificades, que en el termini de 30 dies després de rebut l’EIA, l’avalua i fa la DIA. 
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Aquesta pot ser favorable o desfavorable. En el cas de ser favorable, determina les 
condicions en què s’ha d’executar el projecte pel que fa els aspectes ambientals. La 
DIA s’ha de fer pública en el DOGC. 
 
Durant l’execució del projecte es fa el Programa de Vigilància Ambiental (PVA), que 
és un programa de seguiment continuat del projecte, de supervisió del compliment 
de les indicacions de l’EIA tant pel que fa a la fase de construcció com d’explotació i 
segons les condicions establertes en el DIA. El PVA ha de servir per comprovar la 
valoració dels impactes ambientals identificats a l’EIA i fer els ajustaments 
convenients de les mesures a prendre, detectar impactes no previstos i definir les 
corresponents mesures a prendre, i determinar l’eficàcia de les mesures correctores 
definides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




