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Resum 
 
Aquest estudi és basa en analitzar d’una forma global i detallada l’impacte tant a 
nivell energètic, residual i d’emissions de CO2, afegint també una valoració 
econòmica, dels tres tipus de construcció que s’ha cregut més convenients, en 
base tant a la tradició cultural constructiva com a les innovacions aportades en 
els darrers anys, en quant materials, productes  i sistemes de construcció. 
Més tard, es realitzarà una comparativa que permeti obtindre conclusions amb 
els resultats obtinguts de l’estudi. 
 
Els tipus de construcció que s’estudien són la construcció estàndard, que és la 
típica de pilars i forjats formigonats in-situ, tancaments i divisions amb peces 
ceràmiques i morter, etc, prefabricada, utilitzant, en gairebé la seva totalitat, 
materials o elements construïts en fàbrica però acoblats a l’obra. Y l’últim 
sistema que s’estudiarà és la bioconstrucció, un sistema que utilitza materials 
ecològics o poc nocius per al medi ambient, reciclables, biodegradables amb el 
temps, etc... 
 
A més s’estudiaran les emisions de diòxid de carboni, consum energètic i la 
generació de residus de l’operació d’enderroc de la vivenda per cadascun dels 
diferents tipus de construcció utilitzats. Ja que l’enderroc, sobretot en l’apartat 
de generació de residus, és l’operació que més destaca al procés.   
 
Els valors quantitatius d’impacte tant residual, energètic, d’emissions de CO2, 
com de cost econòmic s’han obtingut amb l’ajuda de bases de dades ja 
confeccionades per altres organismes, com per exemple el banc BEDEC de 
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (IteC), el “Generador de 
precios de la construcción” de CYPE Ingenieros S.A. i també amb ajuda 
d’estudis o tesis elaborats per persones implicades al desenvolupament 
d’alguns dels productes incorporats en els sistemes de construcció emprats. 
 
Com observació, cal mencionar que la vivenda que s’agafa com a base, s’ha 
adaptat als diferents tipus de construcció depenent dels elements de 
construcció que escaigui en cada, intentant continuar amb elements que tinguin 
les mateixes finalitats. Això pot comportar en alguns casos que els elements 
canviïn diametralment. 
 
Els resultats que s’han pogut extreure globalment de l’estudi, són que la 
bioconstrucció té un major cost econòmic de construcció (115.254,38 €), no 
obstant és el més respectuós en quant a emissions de CO2 (54.312,64 kg), 
consum energètic (141.604,52 kwh) i producció de residus (178,84 m3). 
Seguidament, la construcció estàndard és la que menys impacte genera 
(84.473,58 kg; 223.051,32 kwh; 189,86 m3) i és la més econòmica (89.151,78 
€). Els valors de la prefabricada són (93.989,89 €; 101.516,56 kg; 255.573,88 
kwh i 196,79 m3). 
Amb el que si ens centrem en mires econòmiques ens pot sortir a compte 
realitzar un tipus de construcció estàndard, en canvi si mirem pel medi ambient 
sense tenir tant en compte el cost econòmic, la bioconstrucció és la millor 
posicionada.   
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1. Introducció 
 
En la societat en la que ens trobem, ens enfrentem, en determinats moments de 
la nostra vida, a l’elecció de la vivenda. Per realitzar aquesta elecció s’acostuma 
a aplicar criteris que poden semblar adequats a les pròpies necessitats i al 
considerat com “qualitat de vida”, com pot ser la ubicació, el disseny, el 
repartiment dels espais, el preu, el vecindari, l’accessibilitat, les vistes, etc... 
Però si dintre d’aquests criteris es penses també en la salut; aleshores podria 
sorgir la següent pregunta: Afecta la vivenda a la salut? El lloc escollit per 
descansar afavoreix l’equilibri físic, psicològic i social?  
 
S’ha advertit que el “on” vivim afecta al “com” vivim, a més es coneix que la 
salut de les persones es troba lligada a l’entorn i en un entorn saludable millora 
la salut. Per aquest motiu és important una casa respectuosa amb el medi 
ambient, integrada, que no el deteriori ni malversi els seus recursos i que 
l’intercanvi energètic que realitza amb l’entorn sigui equilibrat, a part 
d’econòmic. 
 
L’elecció de recursos, tècniques adequades, dissenys i construcció pot 
permetre que les vivendes es comportin com a un bon regulador tèrmic i 
estalviïn energia, i així reduir en consum de combustibles fòssils i  
contaminació.  
 
Les persones, com a pobladores del planeta, tenen la responsabilitat de cuidar-
lo, com també la seva fauna i flora. Sota aquesta premissa tenir una vivenda 
que es comporti com un ser viu, transpiri, no consumeixi energia innecessària, 
aprofiti el sol, sigui fresca a l’estiu i càlida a l’hivern, sense generar desperdicis 
inútils, neta, confortable, que creixi, envelleixi i que després quan desaparegui 
tots els seus components s’integrin de nou al cicle d’on procedeix, “deixant 
únicament el rastre del ben fet i del ben viscut” a la memòria del nostre planeta, 
aleshores es podrà dir que es construeix de forma responsable, segura i 
saludable. 
 
La construcció està cada vegada més compromesa amb els problemes 
ambientals. Ja no centra exclusivament l’atenció en la construcció de l’obra, 
sinó que busca construir edificis que necessitin el mínim de consum energètic, 
que produeixin la menor contaminació possible, així com el menor número de 
residus, i que resultin més còmodes, econòmics, saludables i segurs per les 
persones que l’utilitzin. 
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2. Descripció de la vivenda tipus 
 
Aquest projecte es basa en un disseny de vivenda, sobre el que s’aplicaran els 
diferents tipus de construcció anomenats abans, que es detallaran amb més 
profunditat als apartats correlatius.  
 
S’agafa com a model per a l’anàlisi una vivenda unifamiliar aïllada, d’uns 100 m2  
útils.  
 
L’habitatge està realitzat amb qualitats mitjanes d’acabats. Sanitaris marca 
Roca model Dama, electrodomèstics de la casa Balay gama “fusión”, aixeteria 
Grohe Eurosmart, mecanismes elèctrics Simon 82 gama blanca, són uns 
exemples de les qualitats d’acabats. 
 
Està realitzada en una sola planta. En ella es troba el garatge, sala de 
màquines, 2 habitacions dobles, un estudi, un bany, un lavabo, la sala-menjador 
i la cuina.  
 
Està  emplaçada a les afores de la ciutat de Sabadell, al Vallés Occidental. Una 
de les ciutats del cinturó metropolità de Barcelona.  
 

 
 
Imatge 3.1:  Imatge aèria de l’emplaçament 
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Imatge 3.2:  Imatge de parcel·lació segons cadastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Imatge 3.3:  Imatge aèria de la situació 
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Imatge 3.4:  Imatge aèria de la situació en vers la ciutat 



10  
ANÀLISI COMPARATIU DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ I 

DESCONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
 

 
 

Jose Mª Berbel Baeza 

 



25 
ANÀLISI COMPARATIU DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ I 

DESCONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
 

   
 

 Jose Mª Berbel Baeza 

3. Sistemes de construcció 
 
Com s’ha comentat anteriorment, per la construcció d’aquest edifici s’utilitzen 
tres tipus de procediments.  
Es detallaran els sistemes de construcció per partides identificables i comunes 
als tres tipus de construcció, per poder realitzar una comparació més propera, 
que abarquin els elements constructius, encara que al canviar de sistema de 
construcció s’utilitzin diferents elements. 
 

3.1. Construcció estàndard: 
 

Aquest tipus de construcció es caracteritza per la realització de l’estructura amb 
ajuda d’encofrats, mitjançant pilars i forjats formigonats a l’obra (in-situ). També 
un altre característica és la realització dels tancaments i divisions interiors 
mitjançant obra de fàbrica ceràmica, aglomerada amb morter de ciment 
Portland. 

 
Es pot descriure aquest tipus de construcció per capítols: 

 
1 MOVIMENT DE TERRES.  
 

1.1. NETEJA I DESBROÇ 
 
Es neteja el solar de brutícies i vegetació per mitjans mecànics i les terres 
resultants es transporten a un abocador autoritzat. Les operacions 
necessàries durant aquest procés es realitzaran amb totes les mesures de 
seguretat necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus d’accident. 
 
Es farà un rebaix previ del terreny d’uns 30 cm de profunditat. Aquesta 
excavació es porta a terme amb mitjans mecànics i es carrega 
mecànicament sobre camions per al seu transport a abocador autoritzat.  
 

 
Imatge 4.1.1:  Retroexcavadora realitzant un rebaix 
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1.2 EXCAVACIÓ DE FONAMENTS I RASES 
 
L’excavació prevista per la formació de les sabates i les riostres de 
fonamentació es porta a terme amb mitjans mecànics, en un terreny fluix. 
Més tard es carrega mecànicament sobre camió i es transporta a un 
abocador homologat.  
 

 
Imatge 4.1.2:  Rasa oberta amb armadura de riostra per formigonar 

 
Pel que fa a l’obertura de les rases de canonades i sanejament es realitza 
tenint en compte la pendent, fent un llit de formigó. El replè es realitza en 
tongades de 20 cm, ben regades i compactades. 

 
2 FONAMENTACIÓ. 

 
Mitjançant sabates i bigues centradores de 50 cm. de profunditat, 
formigonades amb formigó HA-25/b/20/IIa, procedent de central 
formigonera i buidat amb cubilot, vibrat i curat a l’obra. Armades amb acer 
de tipus B-500-SD. Formigonat directament contra el terreny.  

 

  
Imatge 4.1.3:  Fonaments per sabates i riostres contra el terreny 

 
3 ESTRUCTURA VERTICAL: 

 
Es troba realitzada mitjançant pilars de formigó armat, tots ells de secció 
rectangular de dimensions 40x45 cm. els pilars nans i 30x25 cm. els pilars 
normals. Formigonats amb formigó HA-25/b/20/IIa, procedent de central 
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formigonera i buidat amb cubilot, vibrat i curat. Armats amb acer de tipus 
B-500-SD. Encofrat amb plafons metàl·lics. 
 
Es disposa de pilars nans des de l’arranc en les sabates fins a la base del 
forjat sanitari.  
 
Des de les riostres arrenquen unes bancades construïdes amb blocs de 
morter prefabricats de 40x20x20 cm., reomplerts els forats amb formigó, 
sobre les que es recolzen les bigues autoportants del forjat sanitari. 
 

  
Imatge 4.1.4:  Pilars encofrats amb panells metàl·lics / Bancada de blocs 

 
4 ESTRUCTURA HORITZONTAL: 

 
Realitzada a partir de l’ús de forjats unidireccionals de cantell de 25 cm. 
amb semibiguetes de formigó pretesat a una separació de intereixos de 70 
cm. i revoltons ceràmics de 20x65x25 cm. Formigó fabricat a central del 
tipus HA-25/b/20/IIa, buidat amb cubilot, vibrat i curat. Acer corrugat B-500-
SD a barres per a moments negatius i positius del forjat, tallat a taller i 
col·locat a obra. Una xapa de compressió de 5 cm. de gruix amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d’acer 15.30.5 amb acer B-500-T, 
elaborada a taller i col·locada a obra. Apuntalat tot el forjat amb puntals 
metàl·lics. 
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Imatge 4.1.5:  Forjat unidireccional de biguetes i revoltons ceràmics 

 
També es disposa d’un forjat sanitari amb cantell de 25 cm realitzat amb 
bigues pretesades autoportants doble T d’altura 18 cm, a una separació de 
intereixos de 70 cm i arquets de formigó perduts. Formigó fabricat a central 
del tipus HA-25/b/20/IIa, buidat amb cubilot, vibrat i curat. Acer corrugat B-
500-SD a barres per a moments negatius i positius del forjat, tallat a taller i 
col·locat a obra. Una xapa de compressió de 5 cm. de gruix amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d’acer 15.30.5 amb acer B-500-T, 
elaborada a taller i col·locada a obra.  

 
5 TANCAMENTS. 

 
Les façanes s’han construït mitjançant obra de fàbrica ceràmica vista.  
 
Són murs de tancament exteriors de 30 cm. de gruix formats per un full 
exterior d’obra de fàbrica ceràmica vista de 14 cm. de gruix, presa amb 
morter del tipus M5 hidròfug, càmera d’aire de 3 cm. intermèdia amb 
aïllament de plaques de suro aglomerat de 5 cm. de gruix i fulla interior 
formada per envà de 7 cm. de gruix per maons ceràmics. 
 

 
Imatge 4.1.6:  Paret de tancament d’obra ceràmica vista 

 
Abans de procedir a la col·locació dels maons dels paraments, s’hauran de 
submergir en aigua amb la finalitat que no absorveixin l’aigua del morter 
que els ha d’unir. S’haurà de comprovar abans de començar l’execució, 
l’exacte replanteig i aplomat, així com l’aparellament successiu de les 
fileres.  
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Pel que fa a les distribucions interiors, aquestes es porten a terme 
íntegrament amb fàbrica de ceràmica de 6 cm. de gruix, format per maó 
calat de dimensions 50x20x6 cm. presa amb morter tipus M5. Es deixa un 
espai d’un parell de cm. entre els sostres i l’envà per retacar-ho amb guix. 
 

 
Imatge 4.1.7:  Construcció d’envanet amb fàbrica ceràmica de 6 cm. 

 
Es disposa d’un fals sostre en tota la planta, format per cartró-guix penjant 
sobre una estructura d’acer galvanitzat, sobre aquesta estructura anirà una 
capa d’aïllament de panells de suro aglomerat.  
 

6 COBERTES. 
 
6.1 COBERTA INCLINADA 
 
La coberta inclinada s’ha format a partir de la col·locació de teula àrab 
amorterada amb morter tipus M2,5, sobre solera d’encadellat ceràmic 
format per maons de gran format, amorterada amb morter tipus M5 i 
envanets de sostre mort fets amb maó ceràmic de mides 4x30x50 cm. 
Aquesta coberta està construïda sobre forjat pla, amb aïllament entre els 
envanets conillers a base de panells de suro aglomerat de 5 cm. de gruix. 
 

  
Imatge 4.1.8:  Interior sostre mort / Construcció de teulada sobre solera 

 
6.2 COBERTA PLANA 
 
La coberta plana es soluciona mitjançant el mètode de coberta plana 
tradicional no transitable, formada per aïllament de panells de suro 
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aglomerat de 6 cm. de gruix, capa de protecció de 5 cm. de gruix formada 
amb formigó i armada amb mallazo en quadricula de 20x20 amb barres de 
5 mm. de diàmetre i acabat de impermeabilització amb autoprotecció 
mineral aplicada amb dues capes creuades. 

 

 
Imatge 4.1.9:  Acabat d’impermeabilització amb autoprotecció mineral 

 
7 REVESTIMENTS. 
 

7.1 ENGUIXATS 
 
Tots els paraments interiors, tant verticals com horitzontals, de l’habitatge 
van enguixats (excepte aquelles parets que van enrajolades o els 
paviments). Es tractarà amb guix comú, gruixut, i s’enlluirà amb guix fi YF, 
blanc a bona vista amb arestes vives reglejades. 
 
Es col·locarà una banda, tipus mallatex, d’uns 50 cm d’amplada en tots els 
canvis de material de suport del revestiment de guix, com al cas entre envà 
ceràmic amb pilar de formigó... per tal d’evitar la aparició de fissures a 
l’enguixat. 
 
 
7.2 ENRAJOLATS 
 
Les parets interiors tant del bany, del lavabo o com de la cuina, aniran 
enrajolades amb material ceràmic esmaltat brillant, de color crema, 
col·locades amb morter de ciment, rejuntat amb beurada. 
 

 
Imatge 4.1.10:  Enrajolat amb rajols ceràmics esmaltats 



31 
ANÀLISI COMPARATIU DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ I 

DESCONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
 

   
 

 Jose Mª Berbel Baeza 

 
7.3 PAVIMENTS (7.3, 7.4, 7.5 i 7.6) 
 
Solucionat mitjançant peces de gres de dimensions 40x40 cm, col·locades 
a truc de maceta amb morter de ciment Portland M5 i rejuntat amb pasta 
de ciment de color. Construït aquest paviment sobre el suport acabat del 
terra radiant. 
 
Els sòcols estan resolts amb peces de gres de 7 cm d’alçada, col·locada a 
truc de maceta amb ciment adhesiu i rejuntat amb pasta de ciment de 
color. 
 

 
Imatge 4.1.11:  Paviment interior amb peces de gres 

 
En els espais exteriors es col·loca un paviment de gres per exteriors 
antilliscant, anti-gel del tipus “Brancós” o similar, col·locat amb morter del 
tipus M5, sobre una formació de pendents amb formigó cel·lular i alhora 
està construït sobre un encaixat de graves de 15 cm. de gruix. Aquest 
paviment no disposa d’aïllament al no afavorir la pèrdua energètica de 
l’interior de la vivenda. 
 

 
Imatge 4.1.12:  Paviment exterior amb peces de gres per exteriors 

 
Es col·loquen ampits de 35 cm d'ample i 3 cm de gruix de pedra natural de 
Sant Vicenç amb acabat polit, col·locat amb morter de ciment a totes les 
finestres i balconeres de la vivenda. 
 

8 INSTAL·LACIONS: 
 

8.1  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
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Pel que fa a la xarxa de sanejament, aquesta s’ha dimensionat del tipus 
separatiu, amb la capacitat suficient per assumir l’evacuació de les aigües 
residuals i de pluja de la vivenda.  
Tot el sanejament es realitza mitjançant tub de PVC de diferents mides i 
arquetes prefabricades de formigó. 
La xarxa de sanejament horitzontal tindrà una pendent mínima del 3%. Els 
baixants encastats dins les parets aniran revestits amb manta de fibra de 
vidre o similar per reduir el soroll que puguin ocasionar. 

 

 
Imatge 4.1.13:  Conduccions de sanejament amb tubs de PVC. 

 
8.2 VENTILACIONS 
 
Són les conduccions destinades a l’extracció de fums i ventilació de la 
cuina i del lavabo. Els conductes són rectes, aplomats, estancs i aïllats.  
S’instal·la un conducte específic per cada aparell (cuina, lavabo i caldera), i 
a la teulada tindran sortida mitjançant una xemeneia i coronat amb barret 
d’acer inoxidable.  
A la cuina hi ha dos tubs d’extracció, el de la encimera d’alumini flexible de 
diàmetre 125 mm. i el del foc a terra d’acer galvanitzat de 250 mm. Al 
lavabo l’extracció interior es realitza mitjançant ventilació forçada de 
plàstic, format per extractor i tub d’extracció de PVC de 125 mm de 
diàmetre. Per la sortida de fums de la caldera s’utilitza un tub de 150 mm 
de diàmetre d’acer galvanitzat. 
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Imatge 4.1.14:  Conductes d’acer galvanitzat / extractor de plàstic per bany. 
 
8.3  INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 
Es preveu la totalitat de la instal·lació mitjançant tub corrugat de PVC. Els 
interruptors, endolls, timbre i accessoris són marca “SIMON”. Tots els 
mecanismes de la instal·lació van col·locats sobre caixetins de PVC. 
El cuadre general de comandament i protecció està instal·lat a la sala de 
màquines. 
 

  
Imatge 4.1.15:  Instal·lació elèctrica de vivenda / Cuadre de maniobra i protecció 

 
8.4  INSTAL·LACIÓ DE GAS 
 
Es composa de un circuit de tuberies de coure per donar subministre de 
gas natural a la caldera mixta estanca, per aigua calenta i calefacció, 
subministra també a la cuina i al forn. La instal·lació disposa de un armariet 
on s’ubica el regulador i el comptador de gas, i d’on arrenquen les tuberies 
de coure soterrades, que pasaran sota el forjat sanitari, fins arribar als 
punts de caldera i cuina, on portaran unes claus de pas per poder 
independitzar el subministre. Aquests tubs soterrats i sota el forjat aniran 
envainats per garantitzar la ventilació de seguretat d’aquest tram. 
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Imatge 4.1.16:  Armari on s’allotja el regulador i el comptador de gas. 

 
8.5  INSTAL·LACIÓ SOLAR  
 
Es preveu una instal·lació solar tèrmica de la vivenda formada per 2 
col·lectors solars, amb acumulador intercanviador de temperatura, circuit 
format per tuberies de coure amb una bomba instal·lada per forçar la 
circulació del líquid calorportant. Aquesta instal·lació serveix com a suport 
pel consum d’aigua calenta sanitària. 
 

  
Imatge 4.1.17:  Col·lector solar a teulada / Acumulador d’aigua. 

 
8.6  INSTAL·LACIÓ D’AIGUA. 
 
La instal·lació d’aigua tant freda com calenta es soluciona amb tuberies de 
polietilè, tallades amb trincheta, amb peces com colzes o T de llautó 
fixades a pressió. 
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Imatge 4.1.18:  Colze de llautó per tub de polietilè. 

 
La caldera és mixta de gas natural, per donar subministre d’aigua calenta 
sanitària i calefacció. Ubicada al traster de la zona de garatge. 
 

 
Imatge 4.1.19:  Caldera mixta estanca de gas natural. 

 
Es col·loquen les corresponents claus de pas del circuit així com les 
respectives claus de pas en cada element per independitzar el subministre 
de la resta de la xarxa en cas de necessitat. 
 
8.7  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ. 
 
S’utilitza un sistema de calefacció per terra radiant, format per tuberies de 
polietilè sobre panells aïllants de poliestirè expandit, encadellats i 
especialment moldejats per a terra radiant, regularitzat per una capa de 
morter amb additius per afavorir l’inèrcia tèrmica amb un gruix de 4,5 cm 
de gruix. Es troba format per 7 circuits per les 7 estàncies que disposa la 
vivenda. És un sistema de calefacció per circulació d’aigua calenta, amb 
una única sortida de l'acumulador bifurcant-se gràcies a un col·lector de 7 
vies i una bomba per forçar la circulació pel sistema. 
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Imatge 4.1.20:  Instal·lació de calefacció per terra radiant. 

 
9 FUSTERIA. 

 
9.1 FUSTERIA EXTERIOR 
 
Les obertures exteriors són practicables, d’alumini lacat blanc (tant 
finestres com portes) amb ruptura de pont tèrmic, amb perfileria amb guia 
de persiana. Posades sobre premarcs d’acer galvanitzat. Els vidres són 
dobles amb càmera interior (4+6+4 mm).  
 

 
Imatge 4.1.21:  Finestra d’alumini lacat amb persiana inclosa. 

 
Les persianes són enrotllables d’alumini, amb tapa per registre des de 
l’interior. 
 
La porta d’entrada és practicable d’una fulla de fusta, formada per 5 targes 
fixes. Amb un vidre glaçat tipus “CLIMALIT” (4+10+6 mm). 
 
També es disposa de porta del garatge tipus seccional formada per panells 
sandwich d’alumini farcit de poliuretà injectat, amb accionament motoritzat 
amb activació mitjançant comandament a distància. 
 



37 
ANÀLISI COMPARATIU DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ I 

DESCONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
 

   
 

 Jose Mª Berbel Baeza 

 
Imatge 4.1.22:  Porta de garatge seccional tipus sandwich. 

 
9.2 FUSTERIA INTERIOR 
 
Pel que fa a la fusteria interior, fa referència a les portes de pas i als 
armaris de fusta empotrats. 
 
Les portes de pas són cegues, amb l’interior aglomerat i acabat rexapat 
amb fusta de faig vernissada de taller, formades per una fulla practicable 
de 35 mm de gruix. Estan col·locades sobre premarc de fusta de pi de 
flandes de secció de 7x3 cm, amb potes d’acer per fixació als brancals. 
Les tapetes són planes amb cantell rom de 7x1 cm de secció, d’aglomerat 
rexapat, col·locades a inglet. Els ferratges són de llautó cromat i la maneta 
tubular d’acer inoxidable. 
 

 
Imatge 4.1.23:  Porta de pas i armari empotrat. 

 
Els armaris empotrats estan formats per bucs d’aglomerat de gruix de 16 
mm , acabat de melamina amb premarc de fusta de pi, amb portes 
aglomerades de 19 mm de xapat de faig, acabat vernissat de taller. 
 
9.3 MOBILIARI DE CUINA 
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S’utilitzen mobles de cuina prefabricats; inferiors de 60 cm. de profunditat i 
60 cm. d’alçada, de tauler xapat i portes de DM lacat en blanc, amb sòcol 
d’alumini i peus regulables de PVC, formats per 2 mobles d’armari, 1 
moble de calaixos, 1 moble per la pica, 1 pel rentaplats i 1 per l’encimera 
amb dos calaixos; els mobles superiors són de 35 cm. de profunditat i 100 
cm. d’alçada de tauler xapat i portes de DM lacat en blanc format per 3 m. 
de mobles d’armari. 
 

10 VIDRIERIA. 
 
S’han instal·lat miralls de lluna incolora de 4 mm. de gruix i mides 60x80 
cm. pel lavabo i el bany. També s’ha instal·lat una mampara de dutxa al 
bany de vidre laminar glaçat de 3+3 mm. de fulla practicable de 60x220 
cm. i dos targes fixes de 51x220 cm. amb marc d’acer inoxidable. 
 

11 SERRALLERIA 
 
S’utilitza una canal de xapa de 0,8 mm de gruix de zenc, rectangular i 470 
mm. de desenvolupament, per recollir l’aigua de la pluja. També es 
disposa de remats als coronaments de les cobertes inclinades realitzats 
mitjançant xapa de zenc de 0,8 mm de gruix i 450 mm de 
desenvolupament, per evitar l’entrada d’aigua pels tancaments.  

 
Per la porta del jardí es col·loca una realitzada per marc tubular de ferro de 
secció de 40x40 cm, amb mides de 90x80 cm. pintada amb pintura 
antioxidant de color gris forja. 
 

 
Imatge 4.1.24:  Porta de jardí de marc tubular de ferro. 

 
Els barrets de sortida de fums són de 125 mm. de diàmetre i 40 cm. 
d’altura, formats per tub de planxa d’acer i acabat en acer inoxidable. 
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Imatge 4.1.25:  Barret de xemeneia d’acer inoxidable. 

 
12 SANITARIS I ELECTRODOMÉSTICS 

 
S’instal·len dos lavabos de porcellana esmaltada sobre moble de bany, 1 
bidet de porcellana esmaltada i la pica de cuina d’acer inoxidable amb 
aixetes monocomandament, un plat de dutxa de porcellana esmaltada amb 
aixeta monocomandament, flexo i difusor i 2 inodors de porcellana 
esmaltada. Tot es troba distribuït segons el plànol de distribució annexat.  
 
També es disposa d’una llar de foc de fosa amb vidres vitroceràmics 
situada a la cuina.  
 

13 PINTURA 
 
Els paraments interiors de l’habitatge estan pintats amb pintura plàstica de 
color blanc.  
 
Així mateix, la fusteria estarà envernissada i/o lacada a dues mans inclosa 
la corresponent capa d’imprimació. 
 
Tots els elements metàl·lics incorporats a l’obra, porten una pintura de 
protecció contra la corrosió. 
 
 
 

S’incorporen a l’apartat d’annexos les fitxes tècniques dels materials utilitzats. 
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3.2. Construcció prefabricada: 
 

La construcció prefabricada és un tipus de construcció basada en construir amb 
objectius econòmics i sobretot de reducció del temps de construcció. 
 
Aquest tipus de construcció es caracteritza per la realització de l’estructura 
mitjançant elements o materials prefabricats de formigó en fàbrica, com poden 
ser les plaques alveolars o elements semiprefabricats com els utilitzats en 
aquest cas, que s’acabaran de formigonar a l’obra. Cada peça es realitza a 
mida segons el projecte, abans d’arribar a l’obra, on només mancarà el seu 
ensamblatge. Una altra característica és la realització de les divisions interiors 
mitjançant plaques de guix laminar sobre una estructura de acer galvanitzat, 
muntat en sec. 

 
Es pot descriure aquest tipus de construcció per capítols: 

 
1 MOVIMENT DE TERRES.  

 
1.1 NETEJA I DESBROÇ.  
 
Es neteja el solar de brutícies i vegetació per mitjans mecànics i les terres 
resultants es transporten a un abocador autoritzat. Les operacions 
necessàries durant aquest procés es realitzaran amb totes les mesures de 
seguretat necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus d’accident. 
 
Es farà un rebaix previ del terreny d’uns 30 cm de profunditat. Aquesta 
excavació es porta a terme amb mitjans mecànics i carregat mecànicament 
sobre el camió per al seu transport a un abocador autoritzat.  
 
1.2 EXCAVACIÓ FONAMENTS I RASES 
 
L’excavació prevista per la formació de les sabates corregudes i les bigues 
centradores es porta a terme amb mitjans mecànics, en un terreny fluix. 
Més tard es carrega mecànicament sobre camió i es transporta a un 
abocador homologat. S’excava 10 cm. més profund per tal de fer un 
formigonat de neteja anterior a la fonamentació, amb formigó pobre. 
 
Pel que fa a l’obertura de les rases de canonades i sanejament, 
s’excavaran tenint en compte la pendent, es fa un llit de formigó i el replè 
es realitza en tongades de 20 cm. ben regades i compactades. 
 

2 FONAMENTACIÓ. 
 
Mitjançant sabates corregudes en tot el perímetre de l’edificació i 2 bigues 
centradores, per unir els dos cossos de l’edifici, de 50 cm. de profunditat, 
formigonades amb formigó HA-25/b/20/IIa, procedent de central 
formigonera, buidat amb cubilot, vibrat i curat. Armades amb acer de tipus 
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B-500-SD. Formigonat contra el terreny. Les sabates corregudes disposen 
de ferros d’esperes per unir els panells semiprefabricats a les sabates.  
 

  
Imatge 4.2.1:  Fonamentació de sabates corregudes contra el terreny. 

 
3 ESTRUCTURA VERTICAL 

 
Mitjançant murs de càrrega formats per peces especials semiprefabricades 
de formigó. Es realitza l’exterior de la peça a partir de la unió d’un tauler de 
fusta i unes armadures que es formigonen, i queda vuit per l’interior, 
s’ensamblen les peces a l’obra clavant-les a les esperes i aleshores 
s’acaba de formigonar l’interior. Aquest tipus de peces permet agilitzar la 
construcció i reduir la perillositat en l’obra. A l’hora de col·locar les plaques 
alveolars del forjat es col·loca una biga de fusta en el punt de recolzament, 
aquesta biga és un apuntalament recuperable i es retirarà una vegada es 
formigoni per solidaritzar les plaques alveolars.  
 

  
Imatge 4.2.2:  Panells semiprefabricats en planta / Intersecció panell semiprefabricat 

amb llosa alveolar. 
 
Aquest tipus de peces es poden fer a mida basant-se en el projecte, es 
poden realitzar peces d’altura variable, fins a l’ampit de finestres, peces 
amb els premarcs ja instal·lats,... 
Per l’arranc de les sabates corregudes fins el forjat sanitari s’utilitzaran 
peces més baixes, d’uns 60 cm d’altura. I les bigues d’apuntalat no seran 
recuperables. 
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Imatge 4.2.3:  Representació en 3D de col·locació de panells semiprefabricats. 
 
Des de les bigues centradores arrenquen unes bancades construïdes amb 
blocs de morter, aquests murets serviran per sostenir el forjat sanitari on 
no hi ha peces semiprefabricades. 
 

4 ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 

 
S’ha realitzat el forjat amb plaques alveolars de formigó prefabricat 
pretesat de 15 cm de cantell i màxim de 1,20 m d’ample, regularitzat amb 
una xapa de compressió de 5 cm. de gruix amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d’acer 15.30.5 amb acer B-500-T, elaborada a taller i 
col·locada a obra. El perímetre dels forjats disposen d’un cèrcol perimetral 
d’uns 7-8 cm d’ample. Aquestes plaques van recolzades sobre els panells 
semiprefabricats.  
També es disposa d’un forjat inclinat format pel mateix sistema. 
 

  
 Imatge 4.2.4:  Junta entre dos lloses alveolar vista des de dalt. 

 
5 PARAMENTS. 

 
Els tancaments, en aquest cas, es realitzen amb les mateixes peces 
semiprefabricades de l’estructura. Que queden totalment acabats al 
realitzar l’aplacat amb panells de suro aglomerat com aïllament i realitzant 
l’envà interior mitjançant entramat d’acer galvanitzat i plaques de guix 
laminar. 
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Les mides d’aquest tipus de mur són les següents: les peces 
semiprefabricades de 15 cm. de gruix, panells de suro aglomerat col·locat 
en la endidura de les peces, amb un gruix de 5 cm. i entramat d’acer 
galvanitzat amb aplacat de guix laminar de 1,5 cm. de gruix. 
 
Pel que fa a les distribucions interiors, aquestes es porten a terme 
íntegrament amb envans formats per cartró-guix, farcit amb plaques de 
suro aglomerat, col·locats sobre muntants d’acer galvanitzat de diferents 
amplades, depenent de l’ús. 
 

  
Imatge 4.2.5:  Envà format per cartró-guix / Detall pas instal·lacions en envà cartró-guix. 

 
Es disposa d’un fals sostre en tota la planta, format per cartró-guix penjant 
sobre una estructura d’acer galvanitzat, sobre aquesta estructura anirà una 
capa d’aïllament de panells de suro aglomerat.  
 

6 COBERTES 
 
6.1.COBERTA INCLINADA 
 
La coberta inclinada s’ha format a partir de la col·locació de teula àrab 
amorterada amb morter tipus M2,5, sobre el forjat inclinat de plaques 
alveolars i xapa de compressió. 
 
6.2.COBERTA PLANA 
 
La coberta plana es soluciona mitjançant el mètode de coberta plana 
tradicional no transitable, formada per capa de protecció de 5 cm. de gruix 
realitzada amb formigó i armada amb mallazo en quadrícula de 20x20 amb 
barres de 6 mm. de diàmetre i acabat de impermeabilització amb 
autoprotecció mineral aplicada amb dues capes creuades. 
 
 
 
 
 
 
 



45 
ANÀLISI COMPARATIU DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ I 

DESCONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
 

   
 

 Jose Mª Berbel Baeza 

7 REVESTIMENTS. 
 

7.1 ENGUIXATS 
 
No s’utilitza per aquest tipus de construcció cap mena de guix, ja que els 
acabats es realitzen amb plaques de guix laminar massillant les 
cantonades i els punts dels cargols i pintat directament sobre les plaques. 
 
 
7.2 ENRAJOLATS 
 
Les parets interiors tant del bany, del lavabo o com de la cuina, aniran 
enrajolades amb ceràmica esmaltada brillant, de color crema, col·locades 
amb morter de ciment cola. 
 
7.3 PAVIMENTS (7.3, 7.4, 7.5 i 7.6) 
 
Solucionat mitjançant peces de gres de dimensions 40x40 cm, col·locades 
a truc de maceta amb morter de ciment Portland M5 i rejuntat amb pasta 
de ciment de color. Construït aquest paviment sobre la xapa de 
regularització del terra radiant. 
 
Els sòcols estan resolts amb peces de gres de 7x1 cm, col·locada a truc de 
maceta amb ciment adhesiu i rejuntat amb pasta de ciment de color. 
 
En els espais exteriors es col·loca un paviment de gres per exteriors 
antilliscant, anti-gel del tipus “Brancós”, col·locat amb morter del tipus M5, 
sobre una formació de pendents amb formigó cel·lular i alhora està 
construït sobre un encaixat de graves de 15 cm. de gruix. Aquest paviment 
no disposa d’aïllament al no afavorir la pèrdua energètica de l’interior de la 
vivenda. 
 
Es col·loquen ampits de 35 cm d'ample i 3 cm de gruix de pedra natural de 
Sant Vicenç amb acabat polit, col·locat amb morter de ciment a totes les 
finestres i balconeres de la vivenda. 
 

8 INSTAL·LACIONS 
 

8.1 SANEJAMENT 
 
Pel que fa a la xarxa de sanejament, aquesta s’ha dimensionat del tipus 
separatiu, amb la capacitat suficient per assumir l’evacuació de les aigües 
residuals i de pluja de la vivenda.  
Tot el sanejament es realitza mitjançant tub de PVC i arquetes 
prefabricades de formigó. 
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Imatge 4.2.6:  Arqueta prefabricada de formigó / Tubs de sanejament de PVC. 
 
La xarxa de sanejament horitzontal tindrà una pendent mínima del 3%. Els 
baixants encastats dins les parets aniran revestits amb manta de fibra de 
vidre o similar per reduir el soroll que puguin ocasionar. 
 
8.2 VENTILACIONS. 
 
Són les conduccions destinades a l’extracció de fums i ventilació de la 
cuina i del lavabo. Els conductes són rectes, aplomats, estancs i aïllats.  
S’instal·la un conducte específic per cada aparell (cuina, lavabo i caldera), i 
a la teulada tindran sortida mitjançant xemeneia i coronat amb barret 
d’acer inoxidable.  
A la cuina hi ha dos tubs d’extracció, l’extractor de fums de l’encimera, 
d’alumini flexible de diàmetre 125mm. i el del foc a terra d’acer galvanitzat 
de 250 mm. Al lavabo l’extracció interior es realitza mitjançant ventilació 
forçada de plàstic, format per extractor i tub d’extracció de PVC de 125 mm 
de diàmetre. Per la sortida de fums de la caldera s’utilitza un tub de 150 
mm de diàmetre d’acer galvanitzat. 
 

  
Imatge 4.2.7:  Conducte d’acer galvanitzat per ventilació / Angle per conducte de 

ventilació de caldera. 
 
8.3  INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT. 
 
Es preveu la totalitat de la instal·lació mitjançant tub corrugat de PVC. Els 
interruptors, endolls, timbre i accessoris són marca “Simón”. Tots els 
mecanismes de la instal·lació van col·locats sobre caixetins de PVC. 
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El cuadre general de comandament i protecció està instal·lat a la sala de 
màquines. 
 
8.4  INSTAL·LACIÓ DE GAS 
 
Es composa d’un circuit de tuberies de coure per donar subministre de gas 
natural a la caldera mixta estanca, per aigua calenta i calefacció, 
subministra també a la cuina i al forn. La instal·lació disposa de un armariet 
on s’ubica el regulador i el comptador de gas, i d’on arrenquen les tuberies 
de coure soterrades, que pasaran sota el forjat sanitari, fins arribar als 
punts de caldera i cuina, on portaran unes claus de pas per poder 
independitzar el subministre. Aquests tubs soterrats i sota el forjat aniran 
envainats per garantitzar la ventilació de seguretat d’aquest tram. 
 
8.5  INSTAL·LACIÓ SOLAR  
 
Es preveu una instal·lació solar tèrmica de la vivenda formada per 2 
col·lectors solars, amb acumulador intercanviador de temperatura, circuit 
format per tuberies de coure amb una bomba instal·lada per forçar la 
circulació del líquid calorportant. Aquesta instal·lació serveix com a suport 
pel consum d’aigua calenta sanitària. 
 

 
Imatge 4.2.8:  Col·lector solar allotjat a la coberta inclinada. 

 
8.6  INSTAL·LACIÓ D’AIGUA. 
 
La instal·lació d’aigua tant freda com calenta es soluciona amb tuberies de 
polietilè reticulat, amb peces com colzes o T de llautó fixades a presió. 
 
La caldera és mixta estanca de gas natural, per donar subministre a aigua 
calenta sanitària i a la calefacció. Ubicada al traster de la zona del garatge. 
 
Es col·loquen les corresponents claus de pas del circuit així com les 
respectives claus de pas en cada peça per independitzar-la de la resta de 
la xarxa en cas de necessitat. 
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8.7  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ. 
 
S’utilitza un sistema de calefacció per terra radiant, format per tuberies de 
polietilè sobre panells aïllants de poliestirè expandit, encadellats i 
moldejats per a terra radiant i regularitzat per una capa de morter amb 
additius per afavorir l’inèrcia tèrmica amb un gruix de 4,5 cm de gruix. Es 
troba format per 7 circuits per les 7 estàncies que disposa la vivenda. És 
un sistema de calefacció per circulació d’aigua calenta, amb una única 
sortida de l'acumulador bifurcant-se gràcies a un col·lector de 7 vies i una 
bomba per forçar la circulació pel sistema. 
 

9 FUSTERIA. 
 
9.1 FUSTERIA EXTERIOR 
 
Les obertures exteriors són practicables, d’alumini lacat blanc (tant 
finestres com portes) amb ruptura de pont tèrmic i perfileria amb guia de 
persiana. Posades sobre premarcs d’acer galvanitzat. Els vidres són 
dobles amb càmera interior (4+6+4 mm).  
 

 
Imatge 4.2.9:  Secció de finestra practicable d’alumini lacat. 

 
Les persianes són enrotllables d’alumini, amb tapa per registre des de 
l’interior. 
 
La porta d’entrada és practicable d’una fulla, de fusta, formada per 5 targes 
fixes. Porta incorporat un vidre tipus “CLIMALIT” (4+10+6 mm) glaçat. 
 
També es disposa de porta del garatge tipus seccional formada per panells 
sandwich d’alumini farcit de poliuretà injectat, d’accionament motoritzat 
amb activació mitjançant comandament a distància. 
 
9.2 FUSTERIA INTERIOR 
 
Pel que fa a la fusteria interior, aquí ens referim a les portes de pas i als 
armaris de fusta empotrats. 
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Les portes de pas són cegues, amb l’interior aglomerat i acabat rexapat 
amb fusta de faig vernissada de taller, formades per una fulla practicable 
de 35 mm de gruix. Estan col·locades sobre premarc de fusta de pi de 
flandes amb secció de 9x3 cm, amb potes d’acer per fixació als brancals. 
Les tapetes són planes amb cantell rom de 7x1 cm de secció, de 
aglomerat rexapat, col·locades a inglet. Els ferratges de llautó cromat i la 
maneta tubular d’acer inoxidable del tipus “EKO RIGHT”. 
 
Els armaris empotrats estan formats per bucs d’aglomerat de gruix de 16 
mm , de melamina amb premarc de fusta de pi amb portes aglomerades de 
19 mm de xapat de faig, acabat vernissat de taller. 
 
9.3 MOBILIARI DE CUINA 
 
S’utilitzen mobles de cuina prefabricats; inferiors de 60 cm. de profunditat i 
60 cm. d’alçada, de tauler xapat i portes de DM lacat en blanc, amb sòcol 
d’alumini i peus regulables de PVC, formats per 2 mobles d’armari, 1 
moble de calaixos, 1 moble per la pica, 1 pel rentaplats i 1 per l’encimera 
amb dos calaixos; els mobles superiors són de 35 cm. de profunditat i 100 
cm. d’alçada de tauler xapat i portes de DM lacat en blanc format per 3 m. 
de mobles d’armari. 
 

10 VIDRIERIA. 
 
Com en el cas de la construcció estàndard, s’han instal·lat miralls de lluna 
incolora de 4 mm. de gruix i mides 60x80 cm. pel lavabo i el bany. També 
s’ha instal·lat una mampara de dutxa al bany de vidre laminar glaçat de 
3+3 mm. de fulla practicable de 60x220 cm. i dos targes fixes de 51x220 
cm. amb marc d’acer inoxidable. 
 

11 SERRALLERIA 
 
S’utilitza una canal de xapa de 0,8 mm de gruix de zenc, rectangular i 470 
mm. de desenvolupament, per recollir l’aigua de la pluja. També es 
disposa de remats als coronaments de les cobertes inclinades realitzats 
mitjançant xapa de zenc de 0.8 mm de gruix i 450 mm de 
desenvolupament, per evitar l’entrada d’aigua pels tancaments.  
 

 
Imatge 4.2.10:  Secció de canal de zenc. 
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Per la porta del jardí es col·loca una formada per un marc tubular de ferro 
de secció de 40x40 cm, pintada amb pintura antioxidant de color gris forja. 
 

12 SANITARIS I ELECTRODOMÈSTICS. 
 
Al igual que a la construcció estàndard, s’instal·len dos lavabos de 
porcellana esmaltada sobre moble de bany, 1 bidet de porcellana 
esmaltada i la pica de cuina d’acer inoxidable amb aixetes 
monocomandament, un plat de dutxa de porcellana amb aixeta 
monocomandament amb flexo i difusor i 2 inodors de porcellana. Tot està 
distribuït com es pot observar al plànol de distribució annexat.  
 
També es disposa d’una llar de foc de fosa amb vidres vitroceràmics 
situada a la cuina.  
 

13 PINTURA 
 
Els paraments interiors de l’habitatge estan pintats amb pintura plàstica de 
color blanc.  
 
Així mateix, la fusteria per envernissar i/o lacar ho serà a dues mans 
inclosa la corresponent capa d’imprimació. 
 
Tots els elements metàl·lics incorporats a l’obra, porten una pintura de 
protecció contra la corrosió. 
  

S’incorporen a l’apartat d’annexos les fitxes tècniques dels materials utilitzats. 
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3.3. Bioconstrucció: 

 
La bioconstrucció és basa en una filosofia constructiva relativament actual, i la 
informació que es té es, encara, molt fragmentada, no obstant, al aprofundir una 
mica es poden trobar molts sistemes constructius diferents. 
 
L’intentar continuar amb una estructura semblant a la resta de tipus de 
construcció, per realitzar una comparació el més real i aproximat possible, no ha 
permès la realització d’un tipus de bioconstrucció ecològicament més fidel. 
 
Aquest tipus de construcció es caracteritza per la utilització de materials de baix 
impacte ambiental. S’utilitzen materials saludables, biocompatibles i 
higroscòpics. Que facilitin l’intercanvi de la humitat entre l’interior i l’exterior, ser 
el mínim elaborats i el més proper a l’obra possible. S’acostuma a utilitzar 
materials com fusta, bambú, palla, cànem, lli, calç hidràulica, terra, argila, ... 
 
Es pot descriure aquest tipus de construcció per capítols: 

 
1. MOVIMENT DE TERRES. 

 
1.2 NETEJA I DESBROÇ 
 
Es neteja el solar de brutícies i vegetació per mitjans mecànics i les terres 
resultants es transporten a un abocador autoritzat. Les operacions 
necessàries durant aquest procés es realitzaran amb totes les mesures de 
seguretat necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus d’accident. 
 
Es farà un rebaix previ del terreny d’uns 30 cm de profunditat. Aquesta 
excavació es porta a terme amb mitjans mecànics i carregat mecànicament 
sobre el camió pel seu transport a un abocador autoritzat.  
 
1.2. EXCAVACIÓ FONAMENTS I RASES 
 
L’excavació prevista per la formació de les sabates i les riostres de 
fonamentació es porta a terme amb mitjans mecànics, en un terreny fluix. 
Més tard es càrrega mecànicament sobre camió i es transporta a un 
abocador homologat.  
 
Pel que fa a l’obertura de les rases de canonades i sanejament es realitza 
tenint en compte la pendent, fent un llit de formigó. El replè es realitza en 
tongades de 20 cm. ben regades i compactades. 
 

2. FONAMENTACIÓ. 
 
Mitjançant sabates i bigues centradores de 50 cm. de profunditat, 
formigonades amb formigó HA-25/b/20/IIa, procedent de central 
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formigonera, buidat amb cubilot, vibrat i curat. Armades amb acer de tipus 
B-500-SD. Formigonat directament contra el terreny.  
Les sabates tenen platines metàl·liques, anivellades i subjectades 
mitjançant perns cargolats, per subjectar i fixar els pilars de fusta. 
 

3. ESTRUCTURA VERTICAL 
 
Mitjançant pilars de fusta aserrada de pi silvestre, tractada amb antifongs i 
anti-insectes, tots ells de secció quadrada de 30x30 cm.  
Els pilars disposen d’uns perfils metàl·lics, fixats mitjançant cargols, per 
recolçar les jàsseres i les encavallades. 
 

  
Imatge 4.3.1:  Jàsseres de fusta fixades mecànicament / Perfil metàl·lic per fixar les 

jàsseres de fusta als pilars. 
 
Els pilars van des de la part superior de les sabates, fins a les 
encavallades.  
 

  
Imatge 4.3.2:  Secció de pilar de fusta / Representació en 3D de pilar de fusta. 
 
Des de les riostres arrenquen unes bancades construïdes amb murets 
dobles de blocs de terra comprimits (BTC), sobre les que es recolzen les 
jàsseres del forjat sanitari. 
 

 
Imatge 4.3.3:  Mur format per Blocs de Terra Comprimits (BTC). 
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4. ESTRUCTURA HORITZONTAL: 

 
 
S’ha realitzat a partir de l’ús de jàsseres de fusta de pi silvestre, fixades als 
pilars mecànicament mitjançant cargols. La secció de les jàsseres és de 
40x20 cm. posada verticalment, per augmentar el seu moment d’inèrcia.    
 

 
Imatge 4.3.4:  Unió mecànica entre pilar, jàssera i bigues de fusta. 

 
La coberta es troba formada mitjançant encavallades de fusta de pi 
silvestre, amb unions metàl·liques per fixar les peces.   
 

 
Imatge 4.3.5:  Encavallades de fusta amb bigues i taulers de fusta. 

 
Sobre de les jàsseres o les encavallades es troben col·locades, a una 
separació intereixos de 40 cm, les bigues de fusta de pi de 10x10 cm sobre 
les que aniran els taulers de fusta de 5 cm d’ample, amb uns perns per 
solidaritzar els esforços entre els taulers de fusta i la xapa de compressió 
de 5 cm d’ample armada amb quadricula de bambú.  
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Imatge 4.3.6:  Representació de forjat construït sobre bigues de fusta, taulers de fusta 

amb perns, armat amb bambú i regularitzat amb una xapa de compressió. 
 
A més, es disposen d’unes jàsseres en voladís, per resoldre el passadís 
que secciona la casa. Aquestes jàsseres són de fusta, de forma triangular, 
amb un ample de 20 cm. la distribució de les bigues de fusta i dels taulers 
serà exactament igual que en el cas del forjat sanitari. 
 

 
Imatge 4.3.7:  Jàsseres per sostenir teulat en voladís. 

 
5. PARAMENTS. 

 
Les façanes s’han construït mitjançant full exterior de BTC, aglomerat amb 
morter de calç hidràulica i tractat a la cara exterior amb oli de silicat 
potàssic líquid neutre, càmera d’aire de 3 cm. intermèdia amb aïllament de 
plaques de suro aglomerat de 5 cm. de gruix, i full interior realitzat per 
plaques de fusta, col·locades sobre un entramat de fusta per fixar-les. 
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Imatge 4.3.8:  Mur exterior format per BTC. 

 
Pel que fa a les distribucions interiors, aquestes es porten a terme 
íntegrament amb envans de plaques de fusta clavades sobre una 
estructura de fusta. L’interior de l’envà anirà reomplert amb panells de suro 
aglomerat.  
 

 
Imatge 4.3.9:  Envans interiors formats per entramat i aplacat de fusta. 

 
Es disposa d’un fals sostre en tota la planta, format per plaques de fusta 
clavades sobre una estructura de fusta, sobre aquesta estructura anirà una 
capa d’aïllament de panells de suro aglomerat.  
 

6. COBERTES. 
 
6.1 COBERTA INCLINADA 
 
La coberta inclinada es troba formada, des de l’interior cap a l’exterior, per 
unes encavallades sobre les que es troben les bigues de 10x10 cm, a 
continuació hi ha la solera mitjançant uns taulers de fusta clavats amb uns 
perns per solidaritzar els esforços entre aquests i la xapa de compressió 
armada amb una quadricula de bambú  que va a sobre, i per coronar 
trobem l’acabat amb teula àrab amorterada amb morter de calç. 
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Imatge 4.3.10:  Representació en 3D de coberta inclinada acabada amb teula sobre 

forjat de bigues i taulers de fusta. 
 
6.2 COBERTA PLANA 
 
La coberta plana es soluciona mitjançant el mètode de coberta plana 
tradicional no transitable, formada per aïllament de panells de suro 
aglomerat de 6 cm. de gruix, capa de protecció de 5 cm. de gruix formada 
amb morter de calç i armada amb entramat de bambú en quadrícula de 
20x20 i acabat amb impermeabilització aplicada de dues capes creuades. 
 

7. REVESTIMENTS. 
 
7.1 ENGUIXATS 
 
En aquest sistema de construcció no es realitza cap tipus d’enguixat, 
directament s’acabarà amb els panells de fusta que s’utilitzen com a 
envans divisoris i es pinta a sobre amb pintura d’alta porositat o es 
vernissa amb olis naturals segons l’aparença que es vulgui aconseguir.   
 

 
Imatge 4.3.11:  Acabat interior en fusta natural. 

 
7.2 ENRAJOLATS. 
 
Els recobriments de les parets interiors tant del bany, del lavabo o com de 
la cuina, es solucionen mitjançant l’alicatat amb rajols ceràmics esmaltats, 
col·locats amb ciment cola, sobre el parament de fusta, rejuntat amb 
beurada. 



57 
ANÀLISI COMPARATIU DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ I 

DESCONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
 

   
 

 Jose Mª Berbel Baeza 

 
7.3 PAVIMENTS (7.3, 7.4, 7.5 i 7.6) 
 
Solucionats mitjançant parquet flotant de fusta natural, sobre rastrells de 
fusta situats cada 30 cm.  
 

 
Imatge 4.3.12:  Parquet de fusta natural . 

 
Els sòcols estan resolts amb peces de fusta de 7 cm d’alçada, aglomerat 
rexapat, col·locats clavats a inglet. 
 

 
Imatge 4.3.13:  Sòcol de fusta. 

 
També es disposa d’una solera, a planta baixa, a les zones de les sortides 
de la vivenda, formada sobre un encaixat de graves, una xapa de 
compressió sobre la que anirà el paviment de pedra natural amorterada 
amb morter de calç hidràulica. Aquestes peces de pedra són antigelades. 
 

 
Imatge 4.3.14:  Peces de pedra per pavimentar a l’exterior. 
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Es col·loquen ampits de 35 cm d'ample i 3 cm de gruix de pedra natural de 
Sant Vicenç amb acabat polit, col·locat amb morter de ciment a totes les 
finestres i balconeres de la vivenda. 
 

8 INSTAL·LACIONS 
 
8.1 SANEJAMENT 
 
Pel que fa a la xarxa de sanejament, aquesta s’ha dimensionat del tipus 
separatiu, amb la capacitat suficient per assumir l’evacuació de les aigües 
residuals i de pluja de la vivenda.  
Tot el sanejament es realitza mitjançant tub de polipropilè i arquetes 
prefabricades de formigó. 
La xarxa de sanejament horitzontal tindrà una pendent mínima del 3%. Els 
baixants encastats dins les parets aniran revestits amb manta de fibra de 
vidre o similar per reduir el soroll que puguin ocasionar. 
 
8.2 VENTILACIONS. 
 
Són les conduccions destinades a l’extracció de fums i ventilació de la 
cuina i dels banys. Els conductes són rectes, aplomats, estancs i aïllats.  
S’instal·la un conducte específic per cada aparell (cuina, lavabo i caldera), i 
a la teulada tindran sortida mitjançant xemeneia i coronat amb barret 
d’acer inoxidable.  
A la cuina hi ha dos tubs d’extracció, el de la encimera d’alumini flexible de 
diàmetre 125mm. i el del foc a terra d’acer galvanitzat de 250 mm. Al 
lavabo l’extracció interior es realitza mitjançant ventilació forçada de 
plàstic, format per extractor i tub d’extracció de polipropilè de 125 mm de 
diàmetre. Per la sortida de fums de la caldera s’utilitza un tub de 150 mm 
de diàmetre d’acer galvanitzat. 
 

 
Imatge 4.3.15:  Conducte d’extracció per caldera estanca. 

 
8.3  INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 
Es preveu la totalitat de la instal·lació mitjançant tub corrugat de polipropilè. 
Els interruptors, endolls, timbre i accessoris són marca “SIMON”. Tots els 
mecanismes de la instal·lació van col·locats sobre caixetins. 
El cuadre general de comandament i protecció està instal·lat a la sala de 
màquines. 
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Imatge 4.3.16:  Conducte de polipropilè corrugat per pas instal·lació elèctrica / Cables 

embolcallats amb polipropilè. 
 
8.4  INSTAL·LACIÓ DE GAS 
 
Es composa d’un circuit de tuberies de coure per donar subministre de gas 
natural a la caldera mixta estanca, per aigua calenta i calefacció, 
subministra també a la cuina i al forn. La instal·lació disposa de un armariet 
on s’ubica el regulador i el comptador de gas, i d’on arrenquen les tuberies 
de coure soterrades, que pasaran sota el forjat sanitari, fins arribar als 
punts de caldera i cuina, on portaran unes claus de pas per poder 
independitzar el subministre. Aquests tubs soterrats i sota el forjat aniran 
envainats per garantitzar la ventilació de seguretat d’aquest tram. 
 
8.5 INSTAL·LACIÓ SOLAR  
 
Es preveu una instal·lació solar tèrmica de la vivenda formada per 2 
col·lectors solars, amb acumulador intercanviador de temperatura, circuit 
format per tuberies de coure amb una bomba instal·lada per forçar la 
circulació del líquid calorportant. Aquesta instal·lació serveix com a suport 
pel consum d’aigua calenta sanitària. 
 
8.6  INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
 
La instal·lació d’aigua tant freda com calenta es soluciona amb tuberies de 
polietilè reticulat,amb peces com colzes o T de llautó fixades a presió. 
 

 
Imatge 4.3.17:  Instal·lació d’aigua per tubs de polietilè. 
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La caldera és mixta de gas natural, per donar subministre d’aigua calenta 
sanitària i de calefacció. Ubicada al espai reservat per la instal·lació, al 
traster de la zona del garatge. 
 
Es col·loquen les corresponents claus de pas del circuit així com les 
respectives claus de pas en cada peça per independitzar-la de la resta de 
la xarxa en cas de necessitat. 
 

 
Imatge 4.3.18:  Claus de pas o tall per instal·lació de fontaneria. 

 
8.7  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ  
 
S’utilitza un sistema de calefacció per terra radiant, format per tuberies de 
polietilè sobre panells aïllants de suro aglomerat i regularitzat per una capa 
de morter amb additius per afavorir l’inèrcia tèrmica amb un gruix de 4,5 
cm de gruix. Es troba format per 7 circuits per les 7 estàncies que hi ha a la 
vivenda. És un sistema de calefacció per circulació d’aigua calenta, amb 
una única sortida de l'acumulador bifurcant-se gràcies a un col·lector de 7 
vies. 
 

  
Imatge 4.3.19:  Instal·lació de calefacció per terra radiant sobre panells de suro 

aglomerat / Col·lector de 5 vies. 
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9 FUSTERIA 
 
9.1 FUSTERIA EXTERIOR 
 
Les obertures exteriors són practicables, realitzades amb perfileria de fusta 
vernissada (tant finestres com portes) amb guia de persiana incorporada a 
la perfileria. Fixades sobre premarcs de fusta de secció de 1,5x1,5 cm. Els 
vidres són dobles, tipus “CLIMALIT”, amb càmera interior (4+6+4 mm).  
 

  
Imatge 4.3.20:  Finestra de fusta / Secció de finestra de fusta. 

 
La porta d’entrada és practicable d’una fulla, de fusta, formada per 5 targes 
fixes. Porta incorporat un vidre tipus “CLIMALIT” (4+10+6 mm) glaçat. 
 
També es disposa de porta del garatge tipus seccional formada per panells 
sandwich d’alumini farcit de poliuretà injectat, amb accionament motoritzat 
d’activació mitjançant comandament a distància. 
 
9.2 FUSTERIA INTERIOR 
 
Pel que fa a la fusteria interior, aquí ens referim a les portes de pas i als 
armaris de fusta empotrats. 
 
Les portes de pas són cegues, amb l’interior aglomerat i acabat rexapat 
amb fusta de faig vernissada de taller, formades per una fulla practicable 
de 35 mm de gruix. Estan col·locades sobre premarc de fusta de pi de 
secció de 4x2 cm. Les tapetes són planes amb cantell rom de 7x1 cm. de 
secció, de aglomerat rexapat, col·locades a inglet. Els ferratges de llautó 
cromat i la maneta tubular d’acer inoxidable. 
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Imatge 4.3.21:  Porta de pas de fusta aglomerada i acabat rexapat de faig. 

 
Els armaris empotrats estan formats per bucs d’aglomerat de gruix de 16 
mm , de melamina amb premarc de fusta de pi i xapat de faig, acabat 
vernissat de taller. 
 
9.3 MOBILIARI DE CUINA 
 
S’utilitzen mobles de cuina prefabricats; inferiors de 60 cm. de profunditat i 
60 cm. d’alçada, de tauler xapat i portes de DM lacat en blanc, amb sòcol 
d’alumini i peus regulables de PVC, formats per 2 mobles d’armari, 1 
moble de calaixos, 1 moble per la pica, 1 pel rentaplats i 1 per l’encimera 
amb dos calaixos; els mobles superiors són de 35 cm. de profunditat i 100 
cm. d’alçada de tauler xapat i portes de DM lacat en blanc format per 3 m. 
de mobles d’armari. 
 

10 VIDRIERIA 
 
Com en el cas de la construcció estàndard, s’han instal·lat miralls de lluna 
incolora de 4 mm. de gruix i mides 60x80 cm. pel lavabo i el bany. També 
s’ha instal·lat una mampara de dutxa al bany de vidre laminar glaçat de 
3+3 mm. de fulla practicable de 60x220 cm. i dos targes fixes de 51x220 
cm. amb marc d’acer inoxidable. 
 

11 SERRALLERIA 
 
S’utilitza una canal de xapa de 0,8 mm de gruix de zenc, rectangular i 470 
mm. de desenvolupament, per recollir l’aigua de la pluja. També es 
disposa de remats als coronaments de les cobertes inclinades realitzats 
mitjançant xapa de zenc de 0.8 mm de gruix i 450 mm de 
desenvolupament, per evitar l’entrada d’aigua pels tancaments.  
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Imatge 4.3.22:  Secció de remat de zenc de coberta . 

 
Per la porta del jardí es col·loca una formada per un marc tubular de ferro 
de secció de 40x40 cm, pintada amb pintura antioxidant de color gris forja. 
 

12 SANITARIS I ELECTRODOMÉSTICS 
 
Al igual que a la construcció estàndard, s’instal·len dos lavabos de 
porcellana esmaltada sobre moble de bany, 1 bidet de porcellana 
esmaltada i la pica de cuina d’acer inoxidable amb aixetes 
monocomandament, un plat de dutxa de porcellana amb aixeta 
monocomandament amb flexo i difusor i 2 inodors de porcellana. Tot està 
distribuït segons el plànol de distribució annexat.  
 
També es disposa d’una llar de foc de fosa amb vidres vitroceràmics 
situada a la cuina.  
 

13 PINTURA 
 
La pintura que s’utilitza en aquesta construcció és d’alta porositat, en base 
al silicat, per facilitar la transpiració dels materials.  
 
Així mateix, la fusteria per envernissar serà a dues mans inclosa la 
corresponent capa d’imprimació. 
 
Tots els elements metàl·lics incorporats a l’obra, porten una pintura de 
protecció contra la corrosió. 

 
 

S’incorporen a l’apartat d’annexos les fitxes tècniques dels materials utilitzats. 
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4. Desconstrucció 
 
La desconstrucció es creu convenient introduir-la en aquest comparatiu al ser 
un procés important en quant a impacte ambiental, ja que produeix una gran 
quantitat d’emissions de diòxid de carboni, de residus i un gran consum 
energètic.  
 
Abans de calcular els agents d’impacte ambiental de l’enderroc s’ha de tenir en 
compte diferents paràmetres, per tal de identificar el tipus d’enderroc a utilitzar, 
com el tipus d’edifici, la magnitud de l’edifici, el tipus de construcció amb el que 
es troba realitzat, l’estat de conservació en el que es troba, el seu entorn, el 
procés d’enderroc i el grau d’enderroc que es vol aconseguir.  
 
En base a aquests paràmetres es podia haver escollit entre diferents tipus de 
desconstrucció, ja que no hi ha moltes limitacions al ser una construcció 
unifamiliar aïllada no gaire voluminosa i amb un suposat estat de conservació 
adequat, no obstant, s’ha escollit una desconstrucció manual element a 
element, utilitzant maquinària o eines lleugeres, començant des de la coberta 
fins arribar als fonaments, incloent la retirada de les instal·lacions i 
canalitzacions existents.  
 
Tot i que aquest sistema d’enderroc es comú a les tres construccions, el 
paràmetre referent al tipus de construcció, fa que els valors variïn en cada cas. 
Ja que no comporta el mateix desmuntar uns elements formats per uns 
materials com per uns altres. 
 
A continuació s’annexa el full de càlcul de l’enderroc per cada tipus de 
construcció:
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5. Vectors d’impacte ambiental 
 
Quan es parla en aquest estudi de vectors o agents d’impacte ambiental, es fa 
referència a factors com les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera, la 
generació de residus o el consum energètic. Encara que aquests són només 
una petita mostra de la totalitat d’agents que hi ha a l’àmbit de la construcció. 
 
El càlcul d’aquests agents està basat en l’estudi de les fases del cicle de vida 
dels materials que composen la construcció. 
 
 A continuació s’explica de forma més detallada els agents als que abans s’ha 
fet referència: 
 

5.1. Emissions de Diòxid de Carboni (CO2) 
 
Referent a les emissions de diòxid de carboni, gas popularment conegut per 
l’abreviació científica CO2.  
 
És un gas incolor, inodor i insípid que es genera degut a la combustió de 
diferents tipus de combustibles fòssils i a la respiració dels animals. Aquest gas 
en quantitats adequades ajuda a regular la temperatura del planeta, ja que 
produeix l’anomena’t efecte hivernacle, però en concentracions més altes 
produeix un sobreescalfament global. A més es considerat un dels gasos 
d’efecte hivernacle més important, degut a la quantitat existent a l’atmosfera. 
 
El diòxid de carboni s’ha vist multiplicat gràcies al creixement de les indústries, 
fins a tal punt que ara representa un greu problema medi ambiental d’abast 
mundial i ha provocat que s’estableixin normatives internacionals per regular 
cada país les seves emissions a nivell estatal (protocol de Kyoto). 
  
A l’àmbit de la construcció, les emissions de CO2 es desenvolupen bàsicament 
en les etapes d’extracció de la matèria prima, transport, fabricació dels 
productes o modelat dels materials i en l’obra; en totes les fases en les que 
s’utilitza maquinària que necessita de la combustió per realitzar el treball.  
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Imatge 6.1.1:  Esquema de procés de fabricació de ciment . 

 
D’aquest procés s’extreu que tots els materials, com més modificats respecte a 
la matèria prima i a més altes temperatures s’hagin de tractar, més impacte 
ambiental generen, al necessitar de més quantitats de combustió. 
 
Per aquest motiu s’intenta utilitzar en àmbits de construcció ecològica materials 
o elements que necessitin quantitats relativament baixes d’energia per la seva 
producció i hagin sofert el mínim d’alteracions respecte al seu estat en la natura. 
A més també es té en compte la utilització de materials propers a l’obra, ja que 
així es redueix el transport d’aquests. 
 
Tot això ens permet veure que els materials poc modificats respecte a la 
matèria prima i amb escàs transport, emeten una menor quantitat de diòxid de 
carboni a l’atmosfera. 
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5.2. Consum energètic 
 
L’energia és una magnitud associable al moviment, al calor o a altres tipus de 
treballs útils. Normalment per generar energia es fa a través de la combustió de 
combustibles, aquests generen calor i a partir d’aquest calor es pot realitzar 
moviment. 
 
Per aquest motiu, es pot veure que les emissions de diòxid de carboni es troben 
íntimament lligades al consum energètic.  
 
Es pot observar que a l’àmbit de la construcció hi ha diferents punts on es 
consumeix grans quantitats d’energia, que com al cas del diòxid de carboni, es 
centra als processos d’extracció de la matèria prima, el transport, l’elaboració a 
fàbrica dels productes i en l’adaptació i col·locació a l’obra. 
 
D’aquestes etapes, la que destaca per sobre de la resta es la de l’elaboració 
dels productes a fàbrica, ja que per la major part dels materials s’han d’assolir 
grans temperatures per produir-los.  
 
Això permet observar clarament que amb l’utilització de materials amb poca 
alteració respecte al seu estat a la naturalesa i que siguin propers a la situació 
de la construcció, permet reduir molt el consum energètic. 
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5.3. Generació de residus 
 
Els residus són totes les despulles que rebutgem, ja sigui productes, materials, 
substancies,... que considerem inútils, defectuosos, trencats o les mermes 
d’aquests materials. A més també s’han de tenir en compte els residus generats 
per l’embalatge d’alguns d’aquests materials. 
 
També cal mencionar, que a l’hora d’enderrocar l’edifici, tots els components 
d’aquest es transformen en residus, que més tard hauran de ser separats 
selectivament i transportats a l’abocador autoritzat que estigui més a prop de 
l’obra.  
 
El major aspecte negatiu produït per la generació de residus, es que aquests 
s’han de transportar, emmagatzemar i posteriorment tractar per tal de poder 
reintegrar-los o eliminar-los. Amb el consegüent consum energètic i emissió de 
CO2 que aquests processos generen.  
 
En quant a això, es perceptible per tothom que si construïm en el major grau 
possible amb materials que quan acaba la seva vida útil es poden reutilitzar, 
reciclar o que es reintegren sense problemes a la natura, no hi haurien tants 
residus i no caldria realitzar alguns tractaments que comporten un consum 
energètic i unes emissions de CO2 molt alts.  
 

  
Imatge 6.3.1:  Màquina trituradora de runes / Cinta de selecció de runes. 

 
Sobre aquest factor hi ha una normativa aplicable a l’àmbit de Catalunya, el 
decret 89/2010, de 29 de Juny, que marca una sèrie de directrius per regular la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, també regula el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
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6. Càlcul per a cada sistema constructiu 
 
En aquest apartat es realitza el càlcul quantitatiu dels elements que composen 
les construccions dels sistemes estudiats i se’ls aplica els valors unitaris, 
obtinguts de les bases de dades, referents als vectors d’impacte ambiental. 
 
Els valors unitaris dels vectors han estat basats en el cicle de fabricació dels 
materials, des de el moment d’extracció de la matèria prima, fins al transport i 
posada en obra. 
 
A part d’aquests agents també s’ha calculat el cost d’execució material, ja que 
el factor econòmic no deixa de ser un factor important a l’hora de decidir o 
comparar diferents sistemes. Per tant ens permetrà analitzar-ho més a fons.  
 
A continuació s’annexen els fulls de càlcul dels diferents sistemes en aquest 
ordre: 
- Construcció Estàndard 
- Construcció Prefabricada 
- Bioconstrucció 
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7. Comparatiu entre sistemes constructius 
 
A continuació s’annexa uns fulls comparatius en els que es pot observar els 
valors totals obtinguts i els valors parcials, per cada element de construcció, en 
referència als càlculs dels vectors d’impacte ambiental dels tres sistemes 
constructius aplicats (construcció estàndard, construcció prefabricada i 
bioconstrucció). 
 
Cal comentar que aquesta taula s’ha grafiat amb colors bàsics per fer més àgil i 
entenedor el comparatiu. S’ha emprat el color verd per determinar els valors 
comparats que són més baixos, amb el color groc els valors intermitjos i amb el 
color vermell es marquen els valors de més alt impacte. També hi ha valors de 
color blanc, que es el color amb el que s’ha optat per senyalar els valors que no 
es poden comparar ja que són iguals. 
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8. Conclusions 
 
Després d’indagar i aprofundir en aquests aspectes constructius, a més 
d’observar amb deteniment, analitzar i contrastar els resultats del cuadre 
comparatiu podem treure un seguit d’interpretacions: 
 
- La construcció és un sector viu, on es creen nous productes constantment, 

dels que es té poca informació i poc contrastada. Situació que s’ha presentat 
en aquest estudi en alguns materials emprats a la bioconstrucció o a la 
construcció prefabricada. 
 

- Les construccions estàndard i prefabricada són tipus de construcció molt 
arraigats culturalment a la societat, encara que aquest últim tipus a l’àmbit 
residencial no presenta la mateixa integració cultural. En canvi la 
bioconstrucció és un sistema relativament modern, i desconegut per gran 
part de la societat. 
 

- No obstant, hi ha una desinformació important, a la societat, referent a 
l’impacte ambiental que pot ocasionar qualsevol construcció. No es té noció 
de quins serien els marges o valors ideals d’impacte dels agents com les 
emissions de CO2, generació de residus o consum energètic, entre d’altres. 
Factor que en mires com per exemple les econòmiques, si que es té. 
 

- Cal dir, que aquesta situació no se l’hi augura un canvi proper, ja que la crisi 
econòmica en la que ens veiem immersos fa que es centri el mercat en la 
versant econòmica i es vegi paralitzada la construcció d’obra nova, que és 
on majoritàriament es poden aplicar aquests valors innovadors. 

 
- Com apreciació, és aconsejable reduir la utilització de guixos a l’hora de 

construir, ja que aquest material, com a residu d’enderroc, fa que s’hagi 
d’augmentar el treball de classificació i separació i sigui més costós la 
reutilització dels residus com a material granular per tornar a la construcció. 
Això es degut a la seva propietat higroscòpica que fa que absorbeixi la 
humitat i augmenti el seu volum, generant que si es troba aquest material 
entre els residus, no tinguin estabilitat volumètrica. 

 
Observacions dels cuadres comparatius: 
 

- Hi ha  elements que no varien d’un sistema constructiu a un altre. Aquests 
són, bàsicament, la neteja i desbroç, l’alicatat, els ampits, , les fusteries 
interiors, el mobiliari de cuina, la vidrieria, serralleria, els sanitaris i les 
instal·lacions d’aigua, gas, solar i ventilació. 

 
- La comparació entre les partides de bancades dóna un resultat tant diferent, 

ja que al sistema prefabricat s’utilitzen les mateixes peces semiprefabricades 
de l’estructura com a bancades perimetrals, amb el que es computen en 
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l’apartat d’estructura vertical. Per aquest motiu el punt de bancades del tipus 
prefabricat, únicament inclou el resultant de les bancades interiors, que són 
les formades per blocs de morter.  

 
- A l’apartat de coberta inclinada, la comparació també varia degut a que a la 

construcció estàndard s’ha realitzat el teulat sobre un sostre mort format per 
envanets conillers i solera de peces encadellades a diferencia dels altres 
tipus de construcció que es realitza, directament, sobre el forjat inclinat. 

 
- L’enguixat com a revestiment únicament s’utilitza als paraments interiors de 

la construcció estàndard, a la construcció prefabricada i a la bioconstrucció, 
al ser els paraments de panells de guix laminar o de panells de fusta, 
respectivament, no s’enguixen. 

 
- Al punt de la instal·lació elèctrica, tot i estar realitzada amb una certa 

variació en quant als materials utilitzats per la bioconstrucció (tubs corrugats 
de polietilè) respecte de la construcció estàndard o prefabricada (tubs 
corrugats de PVC), els residus generats no varien, ja que ambdós materials 
generen el mateix volum residual. 

 
- A la bioconstrucció, tot i resultar el pintat amb pintura porosa al silicat amb 

un més alt impacte econòmic i ambiental, respecte la pintura plàstica 
emprada als altres tipus de construcció, resulta imprescindible el pintat dels 
paraments amb aquest tipus de pintura ja que afavoreix la transpiració dels 
materials que la composen. 

   
- Es pot extreure del comparatiu que el tipus constructiu més econòmic és 

l’estàndard. Al cantó oposat, la bioconstrucció és el tipus de més alt cost (un 
29,27 % superior). 
 

- Dels tipus de construcció que s’han emprat, el més respectuós en referència 
a les emissions de CO2 és la bioconstrucció. Transversalment el que més 
emet globalment és la construcció prefabricada (amb una diferència de 
86,91 % superior). 
 

- Com en el cas de les emissions de CO2, amb el consum energètic i la 
generació de residus també ens trobem que el tipus de construcció que 
genera menys impacte al medi és la bioconstrucció i diametralment oposat la 
construcció prefabricada (Amb un 80,48 % de consum energètic i un 10,04 
% de residus generats, superior a la bioconstrucció). 

 
- A l’apartat d’enderroc es pot apreciar, depenent del tipus de construcció, que 

el cost econòmic varia en l’ordre d’un 5-8 %, l’emissió de CO2 d’un 12-24 %, 
el consum energètic d’un 5-10% i en referència als residus, el valor ronda el 
100%, que seria semblant a construir una altra vivenda de les mateixes 
condicions. Aquests percentatges estan calculats en base als valors de 
construcció. 
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- A nivell de capítols, es pot apreciar que el que resulta més costós 
econòmicament són les instal·lacions, d’aquestes la partida més cara és la 
instal·lació de calefacció, en el cas de la construcció estàndard i 
prefabricada, i per contra en el cas de la bioconstrucció els paraments, més 
en detall el fals sostre.  
 

- En l’aspecte d’emissions de CO2, el més negatiu és el capítol de estructura 
horitzontal, més en concret els forjats de coberta, en els tres tipus de 
construcció. 

 
- Parlant de consum energètic, el més impactant és el capítol d’estructura 

horitzontal, també les partides de forjats de coberta, en la construcció 
estàndard i bioconstrucció. En el cas de la construcció prefabricada és la 
estructura vertical, amb els panells semiprefabricats com a major factor 
afectant. 

 
- En el cas de la generació de residus, el que més afecta és el capítol de 

moviment de terres en tots tres tipus de construcció, amb la partida de 
neteja i desbroç com a màxim exponent.  

 
- A més, també es pot veure que el capítol de vidrieria és el que menor 

impacte té en tots tres tipus de construcció, tant en caire econòmic, 
d’emissions de CO2, de consum energètic o de generació de residus. 
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- http://ecoaldeas.bligoo.com/ 
- http://www.conama10.es/web/index.php?lang=es 
- http://www.ecohabitar.org/ 
- http://www.ecodiari.cat/ 
- http://www.bioterre.es/ 
- http://www.arquitecturasostenible.org/ 



126  
ANÀLISI COMPARATIU DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ I 

DESCONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
 

 
 

Jose Mª Berbel Baeza 



127 
ANÀLISI COMPARATIU DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ I 

DESCONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT 
 

   
 

 Jose Mª Berbel Baeza 

 

10. Agraïments 
 
En primer lloc vull agrair al meu tutor del projecte, Agustí Portales, per que en 
els moments en que estava perdut o no veia una solució, els seus consells i la 
simplicitat amb que es fa entendre, a més de donar-me ànims quan més els 
necessitava, m’ha ajudat moltissim.  
 
També vull donar les gràcies als meus companys del treball, Enric Ferré, Jordi 
Nogués, Carles Tomey, Antonio Fructuoso, Jorge Dacal i Urko Vázquez, que 
m’han estat animant des de el principi, facilitant-me informació, documents de 
treball, animant-me i donant-me forces per acabar aquest estudi.  
 
A més li vull agrair a un gran amic, Oscar Morral, el seu ajut incondicional, 
sense ell no hauria pogut finalitzar-ho dintre del termini establert. 
 
Per acabar vull donar les gràcies en general a tots els del meu entorn, perquè 
amb el seu interès constant per saber com ho portava ha fet que no baixés els 
braços i que estigui constantment treballant per la realització d’aquest treball, 
per tal de que en la propera pregunta per saber com ho portava veiessin que 
havia avançat i no decepcionar-los. 
 
De tot cor, moltes gràcies a tots. 
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11. Contingut del CD 
 
Contingut que incorpora el Cd-rom entregat: 
 

- Traducció en anglès 30%  
- Portada en format pdf 
- Resum en format pdf 
- Memòria en format pdf (PROJECTE) 
- Caràtula en format pdf  
- Annexes en format pdf  
- Carpeta amb els plànols en format pdf  
- Carpetes per altres fitxers (fulls de càlcul, gràfics, comparatius,…) 
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12. Annexos 
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