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4. CONCLUSIONS 
 
 
 
L’impacte ambiental de la construcció d’una estructura pot afectar greument l’entorn 
on es projecta i contribuir indirectament als problemes ambientals globals del 
planeta, si no es prenen les mesures necessàries. 
 
L’elaboració d’aquesta recopilació permet visualitzar en general, i en aspectes 
concrets, la magnitud d’aquest impacte, que queda reflectida en el conjunt 
d’alteracions del medi que recull, així com de les accions del projecte que les 
originen. 
 
L’abast d’aquestes alteracions permet arribar a les conclusions següents, que es 
derivarien de l’assoliment del primer objectiu general, respecte els conceptes i 
idees recollits en la tesina:  
 
 INTEGRACIÓ DELS CONTINGUTS AMBIENTALS EN EL PROJECTE 

 
L’abast que pot tenir l’impacte d’una estructura en el medi ambient és tan ampli 
que fa necessària la integració de la variable ambiental en tots els processos de 
presa de decisió que es donin en el projecte, ja no només en l’estudi de viabilitat 
inicial, sinó en totes les fases posteriors. En l’estudi de viabilitat del projecte cal 
tenir en compte sempre l’alternativa més ecològica, que és l’alternativa zero, o la 
no realització del projecte. 

 
 DEFINICIÓ GLOBAL DE L’ESTRUCTURA 

 
La consideració de tot el cicle de vida de l’estructura, incloent la gestió que se’n 
faci quan hagi de ser destruïda, és cabdal a l’hora de definir-ne la seva tipologia i 
realitzar-ne el seu disseny. Prenen, per tant, una importància preponderant 
l’estudi d’alternatives, tenint en compte l’anàlisi de totes les fases que definiran 
l’estructura, i la fase de disseny del projecte, en la qual no només cal establir les 
característiques de l’obra un cop construïda, sinó que cal definir-hi els criteris que 
en regiran els processos de construcció i descontrucció. 
 

 CONNEXIÓ ENTRE MEDIS AFECTATS  
 

L’anàlisi de les diferents variables en cada una de les fases del projecte permet 
constatar que és necessari tenir una visió general de les alteracions que pot 
produir l’estructura per donar respostes efectives a cada una de les accions 
concretes que les produeixen. 

 
És difícil considerar les afeccions a una variable sense que d’una manera o altra 
interfereixi en altres variables. No es tracta d’alteracions independents sinó 
interconnectades, de manera que unes són causa i conseqüència d’altres. És 
important, per tant, regir-se pel principi fonamental de la sostenibilitat, tenir una 
visió del projecte que ens permeti pensar globalment i poder definir mesures 
concretes per actuar localment. 
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En aquest sentit les alteracions que es produeixen són reflex i conseqüència de 
l’entramat de relacions i processos que és l’ecosistema. Aquella acció que 
contamina el sòl, afecta les aigües subterrànies, que alimenten vegetació i fauna, 
que se’n veuen afectades; o la contaminació de l’aire afecta la població i diposita 
substàncies nocives que degraden l’entorn i modifiquen les condicions 
climàtiques, amb les conseqüències que se’n deriven sobre la biodiversitat. 
 

 SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

En el cas de les estructures, la realització d’un projecte en base a criteris de 
sostenibilitat cal que compti amb un estudi exhaustiu de la sostenibilitat ambiental 
de tots els materials i elements que la componen. És a dir, un estudi que avaluï 
d’un material, element constructiu o construcció si es donen els requisits adients 
respecte com afecta a l’aire, a l’aigua i al sòl, i com pot això influenciar sobre la 
salut i el benestar dels organismes vius, sobre l’ús de recursos naturals i energia, 
i sobre els aspectes escènics i espacials, així com la creació de residus i 
malestar.  
 
L’estudi d’alternatives dels possibles materials candidats a ser utilitzats en 
l’estructura ha de prioritzar les matèries primeres secundàries, ja sigui procedents 
del sector de la construcció o d’altres indústries, sempre que compleixin els 
requisits tècnics. En segon lloc, ha de potenciar l’ús de matèries primeres que 
puguin ser reciclades al final del primer cicle de vida.  
 
En el cas del reciclatge, encara queda molt camí per recórrer, i ho demostra el fet 
que, malgrat la pràctica d’utilitzar material procedent de residus de la construcció 
i demolició en terraplens de carreteres comença a ser prou estesa, el 
plantejament pel que fa l’ús d’aquests materials en aplicacions més elevades, 
com per exemple per a àrids per al formigó, fa encara molt de respecte. 
 
Tot i això el mercat del reciclatge comença a arrelar a Catalunya amb la 
presència d’institucions com la Gestora de Runes.  

 
A partir d’aquestes conclusions generals conceptuals, es constata que aquesta visió 
global del projecte i les seves implicacions en el medi ambient s’assoleix a partir de 
la consideració de certs factors determinants, entre els quals cal destacar: 
 
 TREBALL MULTIDISCIPLINAR 

 
L’impacte en el territori d’un projecte d’enginyeria, i, en concret, d’una estructura, 
afecta a un ventall molt divers de medis i sistemes. El coneixement profund de 
tots aquests camps que directament o indirecta es veuen afectats per la 
presència de la nova estructura no ha de recaure en cap cas a l’enginyer o 
enginyera. Com a cap del projecte sí que serà la seva tasca tenir-ne una visió de 
conjunt que li permeti coordinar l’equip de professionals diversos necessaris per 
justificar la solució òptima que s’ajustarà més als requisits per a un projecte el 
més sostenible possible.  
 
Caldrà, per tant, comptar amb químics, geògrafs, biòlegs, sociòlegs, enginyers 
geòlegs, geòlegs, enginyers industrials i professionals d’altres disciplines per tal 
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d’assegurar que el projecte suposa la mínima alteració al medi ambient, i, que, a 
més, compta amb les mesures adequades de mitigació dels efectes que aquesta 
alteració pugui ocasionar. 
 

 FORMACIÓ DEL PERSONAL 
 

Els aspectes ambientals en la definició i execució d’una estructura són molts i 
diversos. Per assegurar una bona implantació i seguiment de les mesures 
ambientals considerades cal que tot el personal relacionat amb la definició i 
construcció de l’estructura tingui la formació adient. Projectistes i treballadores i 
treballadors de la construcció han de conèixer els criteris ambientals que 
regeixen el projecte. 

 
A més, la tesina fa una recopilació de bibliografia específica i de la normativa 
actual existent en referència al tema. Respecte aquest punt, que correspondria al 
segon objectiu general de la tesina, es constata que: 
 
 POCA IMPLEMENTACIÓ PRÀCTICA 

 
La visió global necessària per tenir en compte totes les possibles implicacions al 
medi ambient d’un projecte abasta molts àmbits. Fent una ullada als projectes 
que s’estan duent a terme actualment o duts a terme recentment es constata que 
malgrat que la tendència és favorable, hi ha molts aspectes que no es tenen en 
compte, ja sigui per desconeixement o per falta de costum, el qual s’assoleix amb 
una regulació potent al darrera. 
 

 DIFERÈNCIA ENTRE EDIFICACIÓ I PONTS PEL QUE FA ELS RECURSOS 
EXISTENTS PER A LA DEFINICIÓ I DISSENY DE L’ESTRUCTURA:  

 
En el camp dels recursos utilitzats i residus generats, si bé el sector de l’edificació 
compta amb força estudis i documentació per un ús més sostenible dels 
materials, manuals de desconstrucció i gestió de residus, recomanacions en l’ús 
de materials i la combinació d’aquests, etc., el camp de les estructures per a 
obres lineals (ponts i viaductes) encara resta poc desenvolupat.  

 
Si bé cal remarcar que no tots els residus produïts en l’enderroc podran ser 
reutilitzats com a matèries secundàries, i, per tant, sempre caldrà barrejar-los o 
comptar amb les matèries primeres. En aquest sentit, és lògic pensar que el 
sector de les estructures d’obra civil sigui el que se n’endugui la major part, ja que 
té uns condicionants més restrictius en resistència i durabilitat. 
 
En canvi, comença a proliferar força documentació al voltant dels aspectes 
relacionats amb la protecció dels ecosistemes, que de forma transversal 
proposen mesures per a la integració ambiental i paisatgística de l’obra civil, de 
protecció de l’aire, del sòl i de l’aigua, així com del patrimoni i dels aspectes 
socioeconòmics. 
 

 TENDÈNCIA FAVORABLE EN LA CONSTRUCCIÓ 
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En general es constata que les empreses constructores han començat a adoptar 
sistemes de gestió i avaluació ambiental, fins i tot, integrats amb els plans de 
seguretat, pel que fa la gestió de residus, el control de les emissions 
atmosfèriques, els abocaments d’aigües residuals, la generació de soroll, les 
afeccions al sòl, a la vegetació i la fauna i al patrimoni cultural. Aquest fet 
afavoreix l’aparició de documentació força complerta sobre les mesures a tenir en 
compte en la fase de construcció.  

 
 NORMALITZACIÓ AMBIENTAL 

 
La tendència a Catalunya és positiva, ja que existeixen normatives de caràcter 
general que afecten la gestió dels projectes i de les activitats amb una clara 
intenció de vetllar perquè siguin més sostenibles. Tot i això, es tradueix en 
normatives concretes de forma molt incipient.  
 
N’és un exemple el Programa de Gestió de Residus de la Construcció 2001-
2006, que aposta clarament pel reciclatge i la reutilització dels materials, però, en 
canvi, la presència de les matèries primeres secundàries en la normativa 
d’edificació i de ponts és encara testimonial.  
 
En aquest punt, però és important remarcar que comencen a aparèixer eines que 
permetran una certa garantia en l’ús d’aquests materials com és el cas del DAU 
(Document d’Adequació a l’Ús) de l’IteC. Així com iniciatives legals de 
normalització de residus industrials per al seu reaprofitament, com és el cas del 
projecte de normativa per a la regulació dels criteris ambientals de l’ús d’escòries 
d’incinerador i d’acereria. Totes dues promogudes per la Secció de Materials del 
Departament d’Enginyeria de la Construcció de la UPC. 

 
 INSTITUCIONS COMPROMESES 

 
En estructures en general cal destacar el paper desenvolupat aquests darrers 
anys per l’ITeC, que ha generat recursos i ha implantat noves eines per a una 
millora en la gestió ambiental dels projectes, així com de la Junta de Residus. 
L’aposta de GISA pel medi ambient també és remarcable, sobretot en la 
construcció de carreteres. 
 
Cal remarcar que el compromís que han anat prenent totes aquestes institucions 
ha estat fruit, en gran part, de la dedicació de la Secció de Materials del 
Departament d’Enginyeria de la Construcció de la UPC per a la promoció del 
medi ambient en el sector dels residus de la construcció i demolició, i en la 
recerca de noves matèries primeres secundàries. 
 

 INVESTIGACIÓ I EXISTÈNCIA DE SOLUCIONS 
 

Tot i la manca de normativa específica, la tècnica està força avançada pel que fa 
a la creació de noves propostes que suposen millores importants en els aspectes 
ambientals dels projectes d’estructures. Així, existeixen moltes alternatives 
vàlides a les matèries primeres naturals utilitzant residus de moltes indústries. 
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Precisament en el terreny dels materials i residus, és important citar de nou, en 
aquest punt, el treball d’investigació en aquest camp que s’està duent a terme 
des de fa més de 25 anys en la Secció de Materials del Departament 
d’Enginyeria de la Construcció de la UPC, formant part de tots els organismes 
internacionals corresponents i intervenint en la definició de normes europees o 
sent consultats en el Pla Nacional de Reciclats del Japó. 

 
Malgrat tot, de la tesina es desprèn que encara queda camí per endavant. La mostra 
més evident és el fet que els aspectes ambientals del projecte encara es consideren 
en un document annex al projecte.  
 
Aquest treball vol ser, doncs, un pas més perquè finalment sigui viable integrar la 
variable mediambiental en els projectes d’estructures d’enginyeria civil.  
 
Aquest fet serà possible quan s’aconsegueixi dissociar creixement econòmic de l’ús 
de recursos i internalitzar els costos ambientals en la definició de preus més justos. 
Així mateix, serà condició necessària consultar tots els agents interessats i afectats, 
potenciant la participació social, és a dir, permetent que la població no només pugui 
exercir el seu dret a ser informada sinó que, a més, pugui i sigui consultada perquè 
es tingui en compte la seva opinió en la definició del projecte. L’objectiu finalment 
serà el de projectar i planificar amb criteris de sostenibilitat perquè l’execució de 
projectes concrets es regeixi pels mateixos, amb el conseqüent seguiment constant 
al llarg de tot el projecte per a l’avaluació dels impactes ambientals ocasionats i la 
definició de les mesures necessàries. 
 
En darrer terme, cal concloure que, en general, la tendència en aquest sentit és 
tímidament positiva i que, per tant, hem enfilat el bon camí. Cal doncs que els i les 
professionals i estudiants d’enginyeria civil prenguem consciència i actuem en 
conseqüència i amb responsabilitat en la nostra tasca diària, com a agents actius en 
la planificació i transformació del medi que ens envolta. 
 
 
 
 
 
 
 
Les funcions de planificació, disseny, execució i explotació d’infrastructures, objecte 
principal de l’activitat professional dels Enginyers de Camins, Canals i Ports, tenen 
una incidència majoritària en el medi ambient i han de ser realitzades amb una visió 
integrada del medi natural i dels factors socials i econòmics, doncs, en definitiva, 
l’encaix d’aquestes tres dimensions (medi natural, dimensió social i dimensió 
econòmica) constitueix el Desenvolupament Sostenible i, en particular, l’enginyeria 
civil sostenible. 
 

Declaración del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre 
Compromiso Ético con el Desarrollo Sostenible 

Madrid, 13 de febrer de 2002 
 

(Traducció de Marina Gay i Faura)




