
Projecte de Banyoles. Comparació medi ambiental 

 

En els següent document s'exposa si els fonaments prefabricats són més respectuosos 

amb el medi ambient que els fonaments convencionals o construïts in situ. Per aquest fi, 

s'ha seleccionat un edifici altament industrialitzat construït a Catalunya i s'ha estudiat la 

seva fonamentació. També s'ha seleccionat un sistema de fonamentació prefabricat que 

es pogués construir en aquest edifici. S'ha seleccionat una part significativa de la 

fonamentació per fer aquest estudi. S'han fet comparacions energètiques, d'emissions de 

CO2  i residus entre la part de fonamentació prefabricada i la convencional. S'ha utilitzat 

el banc de la construcció (BEDEC - 2015) de l'ITeC. Per fer les comparacions energètiques 

i d'emissions de CO2 s’han tingut en compte el cost energètic i emissions de CO2 a l’atmosfera 

dels materials i dels processos d’execució emprats en cada partida. I per fer les comparacions de 

residus, s’han tingut en compte els residus d’obra i d’embalatge que genera cada partida. S'han 

analitzat les dades obtingudes i se n'han tret conclusions. 

 

Si es considera només la part de fonamentació seleccionada de Banyoles, la versió prefabricada 

necessitaria un 18% menys d’energia i es reduirien les emissions de CO2  de l’ordre d’un 47% 

en la seva construcció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Comparació energètica de les fonamentacions (MJ) (Banyoles). Gràfic 1. Comparació 

energètica de les fonamentacions (MJ) (Banyoles). 

 

 

 

 

 

 

Banyoles 

Foundations energetic comparison (MJ)  

Construction items Prefab.  Semi-

Prefab.  

Earthworks  Excavation 300,30 615,33 

Transport 994,22 2976,75 

Foundations Piles 41150,67 59515,82 

Ground 

beam 

27373,26 35252,65 

Tie beams 18570,79 9607,23 

Total 88512,19 107967,79 
Excavation Transport Piles Ground 

beam
Tie beams

300,30 994,22

41150,67
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Prefab. Semi-Prefab.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Comparació de les emissions de CO2 de les fonamentacions (kg) (Banyoles). Gràfic 2. 

Comparació de les emissions de CO2 de les fonamentacions (kg) (Banyoles). 

 

Si la fonamentació fos prefabricada hi haurien menys excavacions i moviments de terres. Per 

una banda, perquè la fonamentació semi-prefabricada està sobredimensionada. Per altra banda, 

la fonamentació prefabricada tendeix a tenir les seccions més ajustades perquè la resistència 

dels formigó és major. I finalment, els pilons prefabricats no necessiten d’extracció de terres. 

Encara que les partides d’excavació i transport es redueixin molt quan es prefabrica la 

fonamentació, la seva repercussió energètica i d’emissions en tota l’obra serà molt menor que 

les de la construcció dels fonaments.  

 

Per exemple, si es construïssin els pilons prefabricats es necessitarien 18365,16 MJ menys i les 

emissions de CO2 es reduirien 6682,69 kg, en comparació amb els pilons construïts in situ. 

Comentar que en aquestes dades no es consideren els moviments de terres i que s’està 

comparant un piló prefabricat de Ø 30 cm i de longitud 19 metres amb un piló de Ø 45 cm i de 

longitud 14,10 metres. 

 

I en la construcció de les bigues prefabricades es necessitaria menys energia (-7879,39 MJ) i les 

emissions de CO2 serien menors (-1274,40 kg) en comparació a les de les bigues semi-

prefabricades. Això és degut a que aquestes últimes estan sobredimensionades. En canvi, en la 

construcció de les riostes prefabricades es necessitaria més energia (+9086,51 MJ) i les 

emissions de CO2 (+820,67 kg) serien majors. Això és degut a que es necessita més energia per 

construir el formigó prefabricat i també es genera més CO2. 

 

Banyoles 

Foundations CO2 emissions comparison (kg)  

Construction items Prefab.  Semi-

Prefab.  

Earthworks  Excavation 78,44 160,73 

Transport 259,67 777,48 

Foundations Piles 3758,56 10441,25 

Ground 

beam 

2614,56 3888,96 

Tie beams 1969,71 1149,03 

Total 8680,94 16417,45 

Excavation Transport Piles Ground 
beam

Tie beams

78,44 259,67

3758,56
2614,56
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1149,03

Prefab. Semi-Prefab.



Per exemple, per construir un metre cúbic de formigó in situ sense armadures d’aquest projecte 

es necessiten només 1470,25 MJ. En canvi, per construir el mateix metre cúbic prefabricat es 

necessitarien 5520,00 MJ, segons les dades facilitades per l’ITeC. I llavors se li haurien d’afegir 

el transport (362,89 MJ) i el muntatge (267,79 MJ). Per tant, quedarien 1470,25 MJ vers 

6150,68 MJ.  

 

Pel què fa referència a les emissions de CO2, per construir un metre cúbic de formigó in situ és 

es generarien 269,44 kg de CO2. I en canvi per construir un metre cúbic de formigó prefabricat 

es generarien 232,71 kg de CO2, però llavors se li haurien d’afegir els kg de CO2 del transport 

(94,79 kg) i els del muntatge (69,95 kg). Per tant, quedarien 269,44 kg de CO2 vers 397,45 kg de 

CO2. 

 

Amb els fonaments prefabricats els residus es reduirien un 67%. Primer perquè hi ha menys 

moviment de terres. Segon, com que no es construeixen els fonaments a obra, hi ha menys 

residus a obra. I finalment, perquè no estan sobredimensionats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Comparació dels residus de les fonamentacions (kg) (Banyoles). Gràfic 3. Comparació 

dels residus de les fonamentacions (kg) (Banyoles). 

 

Banyoles 

Foundations wastes comparison (kg)  

Types Prefab. Semi-Pref. 

Earth and stones that 

do not contain 

hazardous substances 

8505,000 26128,658 

Iron and steel 0,000 40,521 

Concrete 466,500 1145,100 

Total 8971,500 27314,279 

Earth and stones 
that do not contain 

hazardous 
substances

Iron and steel Concrete

8505,000

0,000 466,500

26128,658

40,521 1145,100

Precast Semi-Precast


