
ANNEX 1. SISTEMES DE QUALIFICACIÓ AMBIENTAL DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 241

ANNEX 1. SISTEMES DE QUALIFICACIÓ AMBIENTAL DELS 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
 
 
ÍNDEX 
 
 
0. DEL CONTINGUT DE L’ANNEX 242
 
1. MÈTODES D’AVALUACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS DELS 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, BASATS EXCLUSIVAMENT EN DADES 
QUALITATIVES. 242
 
2. MÈTODES D’AVALUACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS DELS 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, BASATS EXCLUSIVAMENT EN DADES 
QUANTITATIVES. 243
 
3. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I ESTRUCTURES: ANÀLISI DEL CICLE 
DE VIDA AMBIENTALMENT ORIENTAT; AVALUACIÓ INTEGRAL DE LA 
CADENA DE PRODUCCIÓ. 243
 
4. ECO-COSTS/VALUE RATIO (INDICADOR EVR) 249
 
5. ECO-COSTS/VALUE RATIO (INDICADOR EVR) 250
 
6. BIBLIOGRAFIA 252
 



ANNEX 1. SISTEMES DE QUALIFICACIÓ AMBIENTAL DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 242

0. DEL CONTINGUT DE L’ANNEX 
 
El contingut d’aquest annex s’ha extret literalment del tercer capítol del llibre 
Sustainable Construction (Hendricks, 2001), la traducció de l’anglès és a càrrec de 
l’autora de la tesina. 
 
El capítol del llibre esmentat elabora, primer, una relació de màteodes quantitatius i 
qualitatius d’avaluació dels efectes ambientals dels materials de construcció. A 
continuació, desenvolupa alguns models de qualificació ambiental dels materials i les 
estructures en general. 
 
El present annex inclou una selecció d’aquests mètodes d’avaluació i sistemes o 
models de qualificació. 
 
 
1. MÈTODES D’AVALUACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS DELS MATERIALS 

DE CONSTRUCCIÓ, BASATS EXCLUSIVAMENT AMB DADES 
QUALITATIVES. 

 
 Environmental effects of construction materials (C. Van de Broek, 1988) 

 
Fa referència sobretot als materials de construcció utilitzats en la rehabilitació 
d’edificis. Els materials són analitzats d’acord amb tota una sèrie d’efectes 
mediambientals produïts per l’esgotament de recursos naturals, l’ús de l’energia, el 
deteriorament del paisatge, les emissions, la pèrdua funcional, la flora i fauna i la 
salut pública durant les successives fases de vida del material: extracció, transport 
dels recursos naturals, procés de transformació dels materials naturals, transport del 
producte final, fase de construcció, utilització i la fase residual. 
 
 Environmental aware construction (M. Van de Nieuwenhof, P. Schmid, 1989) 

 
Conegut com el mètode de la BIM escala, està centrat en els efectes ocasionats 
sobre la gent i la seva salut. A partir d’una sèrie de factors els diferents materials es 
classifiquen segons una puntuació que els ordena de més a menys amables amb el 
mediambient. La quantitat d’energia requerida és el factor decisiu quan dos materials 
reben la mateixa puntuació respecte la resta de factors. 
 
 Handbook of Environmental Care, National Housing Council (W.M.R. de 

Water,1991) 
 
Dóna solucions pràctiques per dur a terme els objectius mediambientals en el sector 
de l’habitatge residencial. 
 
 NIBE Environmental Classification of Construction Materials (M. Haas, 1993) 

El National Institute of Building Biology and Ecology elabora una classificació dels 
diferents productes i materials de construcció atorgant-los categories que van des de 
“no recomanable” a “fortament recomanable per a l’aplicació”, segons certs criteris 
ponderats (llista d’indicatius) dels efectes generats en el medi ambient. 
 



ANNEX 1. SISTEMES DE QUALIFICACIÓ AMBIENTAL DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 243

 National Measures for Sustainable House-Building – New Housing (Ministry of 
VROM, 1996) 

 
 
2. MÈTODES D’AVALUACIÓ DELS EFECTES AMBIENTALS DELS MATERIALS 

DE CONSTRUCCIÓ, BASATS EXCLUSIVAMENT AMB DADES 
QUANTITATIVES. 

 
 Environmental criteria for the building sector (L.A. van Schaijk, 1990) 

 
 Indicative list of environmental effects of constrution materials 

 
Sota la supervisió de l’Architectural Faculty at Delft Universoty of Technology, es va 
elaborar una llista que mostrava els diferents efectes mediambientals dels materials 
de construcció. 
 
 BREAAM method (UK) 

 
 Reward LCA 

 
En el marc de la EU Reward Project es va elaborar el Reward LCA System per tal 
d’avaluar les diferents alternatives d’un producte de la construcció per tal de ser 
reutilitzat, i els impactes mediambientals d’aquestes alternatives de reciclatge 
seleccionades. El mètode d’anàlisi del cicle de vida (LCA) és la secció que 
actualment avalua l’impacte mediambiental. Aquest mètode va ser desenvolupat per 
l’organització danesa Cowi Consult en col·laboració amb organitzacions alemanyes i 
holandeses. 
 
 
3. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I ESTRUCTURES: ANÀLISI DEL CICLE DE 

VIDA AMBIENTALMENT ORIENTAT; AVALUACIÓ INTEGRAL DE LA 
CADENA DE PRODUCCIÓ. 

 
Situacions de presa de decisió que requereixen informació específica 
 
En els processos de presa de decisió en els quals molts agents hi prenen part es 
requereix una quantitat d’informació suficient per tal d’assegurar que la solució 
adoptada serà la més ambientalment amable. Així, el ministeri o altres agents 
encarregats de formular i implementar les polítiques ambientals del país cal que 
coneguin exhaustivament l’impacte de les diferents alternatives. Això implica per 
exemple establir un pla d’aprovació ambiental que mostri els impactes ambientals de 
cada producte concret dins d’un grup específic de productes així com promovent les 
tecnologies energètiques ambientalment amables. Els fabricants, clients i empreses 
de tractament de residus i reciclatge necessiten informació sobre els impactes dels 
diferents productes, processos i tecnologies. Finalment, els dissenyadors i 
propietaris també necessiten formar-se una idea dels aspectes ambientals dels 
productes, processos i tecnologies.  
 
 
 



ANNEX 1. SISTEMES DE QUALIFICACIÓ AMBIENTAL DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 244

Gestió de la cadena integral 
 
Existeixen certs tòpics al voltant de la sostenibilitat, com ara “reciclar els materials de 
rebuig és millor que incinerar-los” o bé “els tints naturals són millors que els sintètics 
pel ambient”, que no sempre són certs. Reciclar pot necessitar grans quantitats 
d’energia que no la fan sempre l’opció més sostenible. Cal avaluar des d’un punt de 
vista integral en la cadena de producció d’un material, cosa que implica tenir en 
compte: un gran nombre d’efectes ambientals en la cadena sencera – des de 
l’extracció dels recursos naturals fins al processament dels productes obtinguts com 
a residus. Si no s’enfoca l’anàlisi des d’un punt de vista global correm el risc de que 
els problemes es traslladin a qualsevol altre lloc de la cadena. 
 
Dels problemes ambientals 
 
Els problemes ambientals poden classificar-se en tres grans categories: 
 

CLASSIFICACIÓ DELS PROBLEMES AMBIENTALS 
Esgotament Contaminació Deteriorament 
Exhauriment dels recursos 
naturals 
Desaparició biòtica i abiòtica 

Efectes hivernacle 
Deteriorament de la capa 
d’ozó 
Toxicitat humana 
Ecotoxicitat 
Smog 
Acidificació 
Eutrophització 
Radiació 
Irradiació de calor 
Pudors 
Soroll 
Condicions de treball 

Deteriorament del paisatge 
Deteriorament dels 
ecosistemes 
Deteriorament dels hàbitats 
Víctimes 
Deshidratació 
Fragmentació 

 
La literatura distingeix entre les intervencions en el mediambient i els efectes 
ambientals. 
 
De la cadena de producció 
 
A partir d’aquí, quan intentem comparar diferents productes, ens hem d’assegurar 
que estem analitzant tota la cadena sencera si no volem que el problema se’ns 
traslladi cap a una altra banda. El cicle de vida d’un producte pot esquematitzar-se 
amb la següent figura: 
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CADENA DEL PERÍODE DE VIDA D’UN PRODUCTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El transport i l’emmagatzematge també són importants a l’hora d’avaluar l’impacte de 
l’obra en el medi ambient. 
 
L’anàlisi del cicle de vida orientat en el medi ambient: descripció del mètode 
 
El cicle de vida és “tots aquells processos de producció, utilització i deposició 
generats al llarg de la creació, ús i deposició d’un producte de valor comercial” en 
unes altres paraules la vida d’aquests productes “des del bressol fins a la tomba” 
(Heijungs,1992). 
 
L’anàlisi ambientalment orientat del cicle de vida avalua els productes no tan sols 
com a un instrument de suport a les polítiques de producció, sinó basant-se en “una 
forma de pensar per mitjà de la qual un productor o consumidor treu profit de tots els 
fets amagats en el cicle de vida del producte, que poden influenciar en el medi 
ambient” (Heijungs,1992). 
 
En el cas dels materials de construcció, el cicle de vida consisteix en: 
 
 Extracció de les matèries (primàries o secundàries) naturals 
 Producció dels materials i productes de la construcció 
 Construcció (reciclatge) 
 Ús i manteniment (deposició i residus, energia) 
 Demolició (reutilització i reciclatge) 

 

Extracció de materials 
naturals

producció dels materials i 
productes

consumidor final utilitza 
els productes

recollida dels productes 
residuals

processament dels 
residus o reciclatge 
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A partir d’aquí el CML a Leiden (Center of Environmental Science) ha desenvolupat 
un mètode per tal d’implementar l’anàlisi del cicle de vida al llarg d’unes direccions 
concretes: 
 
 Establiment d’objectius 
 Inventari 
 Classificació 
 Avaluació 
 Anàlisi de la millora integral. 

 
La descripció de cada un d’ells dóna com a resultat un conjunt de criteris ambientals. 
 
Establiment d’objectius 
 
Aquesta fase de l’LCA consisteix en tres etapes: 
 

- Determinació de l’aplicació: concretada en el marc de l’estudi, segons si és 
informació d’un producte, innovació en un producte, regulació o establiment 
de polítiques, i coneixent prèviament el grup a qui va destinat l’LCA, siguin 
clients, productors o governants. 

 
- Definició de la profunditat de l’estudi: seleccionant entre un LCA exhaustiu o 

ajustat (imposant els límits necessaris perquè no resulti menys veraç). 
 

- Definició del subjecte de l’estudi: definició de la unitat funcional (especificació 
de la funció (no material) del producte/sistema com a base per a la selecció 
d’un o més productes que podrien complir aquesta funció), és a dir la unitat i 
la quantitat del producte a estudiar. 

 
Inventari 
 
Inventari de les interaccions entre el cicle de vida del producte, el sistema de 
producció i el medi ambient. Consisteix en quatre etapes: 
 

- Dibuix de l’arbre del procés: definició del cicle de vida del producte. Les 
alternatives han se de escollides segons quins processos poden o no ser 
inclosos en l’estudi. Cal, a més, definir marc de treball del sistema de 
producció, els límits entre: 
- Sistema de producció i sistema mediambiental 
- Processos que poden o no ser rellevants 
- Sistema de producció i altres sistemes de producció 
L’arbre tradueix els fluxos d’inputs i outputs econòmics en fluxos d’inputs i 
outputs mediambientals. 
 

- Replè de les dades del procés: addició de dades quantitatives a l’arbre del 
procés, amb indicadors de la representativitat i qualitat de la dada. 

 
- Aplicació de les normes d’assignació: es dóna en els casos de processos 

múltiples amb fluxos d’outputs de valoracions econòmiques diferents. Hi ha 
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tres tipus de processos múltiples on les normes d’assignació hi juguen un 
paper: 
- Coproducció 
- Processament combinat dels residus 
- reciclatge open-loop 
 

- Dibuix de la taula d’intervenció: quantificació (quan sigui possible) de totes les 
intervencions mediambientals de tots els processos, per cada unitat funcional 
d’un producte, fins a conformant a partir d’aquestes valoracions individuals 
una valor total. 

 
Classificació 
 
Mentre l’inventari cobreix els aspectes econòmics, la classificació té en compte els 
aspectes ambientals. Aquest component de l’LCA divideix les intervencions físiques 
en quatre etapes (depenent dels seus efectes ambientals potencials): 
 
 Selecció del tipus de problemes: defineix quins problemes ha de cobrir l’anàlisi. 

 
 Definició de la classificació de factors: els següents tipus de problemes són 

generals en el mètode: 
- Esgotament 
- De materials biòtics 
- De materials abiòtics 
- Contaminació 
- Augmentant l’efecte hivernacle 
- Deteriorant la capa d’ozó 
- Toxicitat humana 
- Eco-toxicitat 
- Oxidació fotoquímica 
- Acidificació 
- Eutrofització 
- Expulsió de calor 
- Olor 
- Soroll 
- Deteriorament 
- Dels ecosistemes i el paisatge 
- Víctimes 

La puntuació dels efectes poden calcular-se per aquests problemes mitjançant 
models estàndards desenvolupats per classificar els efectes i intervencions 
mediambientals. 
 

 Definició del perfil ambiental: La taula final dels efectes puntuats és una part del 
perfil juntament amb el formulari de les intervencions no quantificables 
ambientalment. L’alternativa de menys puntuació és la millor alternativa. 

 
 Estandarditzant les puntuacions dels efectes: permet facilitar la comparació amb 

altres sistemes i productes que contribueixin al mateix problema. Dóna valoració 
de l’impacte ambiental. 
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Avaluació 
 
Consisteix en dues etapes: 
 

- Avaluació del perfil ambiental: pot ser avaluat seguint anàlisis multicriteri 
quantitatius o qualitatius. Els MCA quantitatius utilitzen pesos per donar 
importància relativa a cada factor. Els MCA qualitatius, en canvi, es basen en 
“l’opinió dels experts”.  

 
- Avaluació de la seva veracitat i validesa: estableix la influència de la incertesa 

en les dades utilitzades, examina la influència de les alternatives i 
assumpcions. 

 
Els mètodes de definició dels pesos poden dividir-se en quatre grups. 
 
• Pesos utilitzant mètodes monetaris. Totes les puntuacions dels efectes es 

tradueixen en un preu que expressa l’impacte mediambiental en termes 
monetaris. 

 
• Pesos basats en preferències socials, a partir de l’opinió de la gent i 

d’organitzacions. 
 
• Aplicant nivells de sostenibilitat 
 
• Modelitzant els efectes ambientals fonamentals 
 

RESUM D’UN ESTUDI DE LCA: 
 
Fase Resultat 
Formulació del problema 
 
 
Identificació i generació d’alternatives 
 
 
 
Inventari 
 
 
 
Classificació 
 
 
Avaluació  

• Llista dels problemes mediambientals 
• Llista dels criteris d’avaluació 
• Llista de les condicions limitants 
• Contemplació de possibles solucions 

(productes, processos, tècniques, mesures 
ambientals, …) 

• Descripció d’una alternativa 
• Descripció de la cadena o d’un petit 

sistema 
• Contemplació de les emissions, recursos 

naturals i energia consumida 
• Eco-perfil del producte o alternativa, 

quantitatiu i qualitatiu 
• Estimació de l’error en l’eco-perfil 
• Resultats de l’anàlisi sensible 
• Queixes/arguments al voltant de l’impacte 

ambiental o prioritat de les alternatives 
 
Els resultats dels anàlisis de sensibilitat i altres comentaris respecte les incerteses de 
l’estudi cal que s’hi incloguin a l’hora d’establir la llista de prioritats definitiva en les 
recomanacions finals als governants (policy-makers), productors i consumidors. 
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Perfil ambiental dels edificis considerant la relació entre els diferents materials 
 
S’ha desenvolupat un mètode que, mitjançant el càlcul de tots els impactes 
mediambientals de tots els productes que intervenen durant el cicle de vida de 
l’edifici, permet agrupar conjuntament efectes que poden ser comparables. El perfil 
ambiental final consisteix en 15 efectes mediambientals. 

 
 

4. ECO-COSTS/VALUE RATIO (INDICADOR EVR) 
 
Aquest model descriu la sostenibilitat (en el sentit ecològic) des del punt de vista dels 
sistemes de gestió, on la sostenibilitat suposa buscar la ecoeficiència, tal i com la 
defineix el Consell Mundial per a un Desenvolupament Sostenible (World Council for 
Sustainable Developement): “el lliurament de béns i serveis amb preus competitius 
que satisfacin les necessitats de l’ésser humà i aportin qualitat de vida tot reduint 
progressivament els impactes ecològics i la intensitat dels recursos al llarg de tot el 
cicle de vida, fins a un nivell coma mínim en línia amb la capacitat de càrrega 
estimada de la terra” (WTCSD, 1993). 
 
Aquesta definició des d’un punt de vista del negoci connecta el pensament del gestor 
o directiu modern (lliurament de béns i serveis amb preus competitius… qualitat de 
vida) amb la necessitat d’una societat sostenible (tot reduint…capacitat de càrrega 
de la terra). Amb l’objectiu d’analitzar què significa aquesta definició a la pràctica per 
un gestor o dissenyador s’ha desenvolupat un model, dissenyat en base a aquesta 
definició, amb el qual poden efectuar-se decisions ben fonamentades en la fase de 
disseny tot respectant la sostenibilitat del disseny, que s’utilitza aleshores com a 
base per establir una estratègia contractual (capitalista). 
 
La primera secció de la definició descriu el “valor” del producte, la segona secció 
descriu l’impacte en el medi ambient, o “eco-cost”. La idea bàsica que s’amaga 
darrera del model rau en associar la “cadena de valors” (Porter, 1985) a la “cadena 
del producte” tal i com es defineix en l’anàlisi del cicle de vida. Els valors afegits i els 
costos es defineixen en una cadena de valors per cada nivell o pas (des de la 
matèria primera fins al clent, la fase utilització i la fase final del cicle de vida). 
L’impacte mediambiental es defineix també en termes monetaris per cada nivell o 
pas, és a dir, els eco-costos. Si la fase d’ús i la fase final també s’inclouen a la 
cadena, això permet obtenir els Costos Totals de Propietat (aquesta aproximació és 
comú en la indústria automobilística i en els projectes d’estructures del sector de 
l’enginyeria civil). Els Eco-costos Totals de Propietat són, per tant, definits de 
manera anàloga al model. 
 
Els eco-costos es defineixen de manera virtual, és a dir, són els costos que 
s’amaguen darrera de la fabricació i utilització d’un producte d’una manera 
sostenible, o “en línia amb la capacitat de càrrega de la terra”. Aquests costos 
s’estimen segons els costos de mesures tècniques per prevenir emissions no 
desitjades, exhauriment de recursos fòssils i matèries primeres. Com que la nostra 
societat es troba lluny de ser sostenible, els eco-costos són costos virtuals, o no 
encara integrats en la cadena de producció (costos del cicle de vida ja existents). Els 
eco-costos, per tant, consisteixen en costos que encara s’han de fer per reduir 
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l’impacte ambiental (emissions i exhauriment) per un nivell sostenible. La relació 
Eco-costos/valor (EVR) es defineix com: EVR=eco-costos/valor.  
 
Un EVR baix implica que el producte és adequat per a una futura societat sostenible. 
Un EVR alt suposa que la relació econòmica valor/cost empitjorarà a mesura que 
avancem cap a una soceitat sostenible (i pot fins i tot caure per sota de la unitat 1) a 
causa de les mesures de prevenció requerides, de manera que no hi haurà mercat 
per aquests béns en la societat futura sostenible. 

 
 

5. ECO-INDICADORS 
 
L’ecoindicador d’un material o procés és un número que indica la càrrega ambiental, 
basat en les dades obtingudes en l’anàlisi del cicle de vida – com més alt és 
l’indicador, més gran és l’impacte ambiental. 
 
Els materials i processos estan definits de manera que qui dissenya pot fer les seves 
pròpies combinacions, utilitzant un conjunt de “blocs constructius de l’LCA”. Les 
condicions dels ecoindicadors han estat calculades tenint en compte: 
 

• Materials: elaboració total del producte, expressats en kg de material. 
• Processos de tractament: tractament i processament de diversos materials, 

cada un expressat en la unitat específica d’aquell procés (per exemple en m2 
de placa metàl·lica o kg de plàstic extrusionat). 

• Processos de transport: expressats en ton-kilòmetre 
• Processos de conversió d’energia: amb valors per a l’electricitat, calor i 

energia mecànica; 
• Escenaris de rebuig: on els diversos tipus de materials són separats, 

depenent dels mètodes de processament dels residus. 
 
Qui dissenya determina quant material, quin procés de producció, quanta energia i 
quins processos de tractament de residus es donaran en el cicle de vida del 
producte. Aquestes quantitats es multipliquen pel valor de l’ecoindicador i se sumen. 
 
El mètode de l’ecoindicador té en compte el perjudici provat que un efecte té sobre el 
medi ambient, utilitzant el medi ambient a Europa com a guia general. En aquest 
sentit, arreu d’Europa s’ha realitzat un inventari, basat en literatura rellevant 
(particularment les publicacions de l’RIVM, Institut Nacional de Salut Pública i Medi 
Ambient a Holanda) sobre els efectes nocius per als ecosistemes i la salut pública. 
Aquesta definició de medi ambient suposa que els efectes locals i l’exhauriment de 
recursos naturals no es tenen en consideració; quan un recurs natural s'exhaureix, 
això no té perquè implicar el deteriorament dels ecosistemes o de la salut pública. 
 
A partir d’aquí, s’han definit un número d’efectes que compleixen aquests 
requeriments i que, quan és possible, encaixen amb els efectes deescrits en el CML 
(Centre de Ciències Ambientals, Leiden) en la Guia LCA Holandesa. Tanmateix, 
sembla impossible traduir els termes ecotoxcitat i toxicitat humana en formes clares 
de danys ambientals, de manera que els efectes han estat redefinits (veure taula). 
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Els efectes escollits i el principi prioritari no guien directament als factors de pes. Per 
arribar-hi, s’ha escollit el principi de la distància a l’objectiu, que estableix que la 
seriositat de l’efecte és igual al grau en què excedeix del valor d’aquell objectiu. Per 
exemple, si l’acidificació és d’un factor 10 més gran que el valor-objectiu, el factor de 
pes per ll’efecte hivernacle serà de 2,5. Natualment, la tria del valor està directament 
relacionat al dany causat per l’efecte. Si s’arriba al valor-objectiu, això suposa: 

 
Deteriorament de més del 5% dels ecosistemees a Europa 
 
Mort de coma  mínim una persona per milió d’habitants, per any 
 
Prevenció de seriosos problemes de salut (particularment deguts a l’smog) 

 
Aquestes influències nocives són indicatives per establir els valors-objectius i per 
tant els factors de pes. 

 
PESOS DELS EFECTES AMBIENTALS 

Efecte ambiental Factor de pes Criteris 
Efecte hivernacle 2,5 0,1ºC d’augment per dècada 

5% deteriorament de 
l’ecosistema 

Deteriorament de la capa d’ozó 100 100 possibilitats d’una mort per 
any per 1 milió d’habitants 

acidificació 10 5% deteriorament de 
l’ecosistema 

eutrofització 5 Rius i població, deteriorament 
d’un número desconegut 
d’ecosistemes aquàtics 
5% deteriorament 
d’ecosistemes terrestres 

Smog estival 2,5 Períodes d’smog 
Problemes de salut, sobretot per 
la gent gran i asmàtics 
Danys agrícoles 

Smog hivernal 5 Períodes d’smog 
Problemes de salut, sobretat per 
al gent gran i asmàtics 

pesticides 25 5% deteriorament de 
l’ecosistema 

Metalls pesats a l’aire 5 Nivells a la sang dels infants 
Esperança de vida i capacitat 
d’aprenentatge limitades en un 
número desconegut de 
persones 

Metalls pesats a l’aigua 5 Nivells de cadmi als rius, en 
última instància també 
influenciant la gent (veure 
metalls pesats a l’aire) 

cancerígens 10 1 possibilitat l’any d’una mort 
per cada milió d’habitants 
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