
Avaluació de les diferents tipologies constructives i dels materials utilitzats per a la construcció d’un edifici sostenible. 

 

 4 

Índex  de taules. 

TAULA 1. PARÀMETRES A ESTUDIAR EN EL DISSENY D’UN EDIFICI SOSTENIBLE………………………..……… 12 

TAULA 1.PARAMETERS TO STUDY IN A SUSTAINABLE BUILDING DESIGN.............................................................15 

TAULA 2.AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE L’ARGILA CUITA. ……………………………………………..…….16 

TAULA 3. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DEL MORTER. …………………………………………………..……..17 

TAULA 4. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LA PEDRA. ........................................................................................17 

TAULA 5. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DEL FORMIGÓ. ………………………………………………………..18 

TAULA 6. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DEL VIDRE. ............................................................................................19 

TAULA 7. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DELS PERFILS LAMINATS D’ACER. ......................................................20 

TAULA 8. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LES BARRES CORRUGADES D’ACER. .............................................21 

TAULA 9. AVANTATGES I INCONVENIENTS DE L’ACER. ...........................................................................................21 

TAULA 10. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE L’ACER INOXIDABLE. .....................................................................22 

TAULA 11. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE L’ALUMINI. .....................................................................................23 

TAULA 12. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE L’ALUMINI SECUNDARI. ...............................................................24 

TAULA 13. OBSERVACIONS ALUMINI. ......................................................................................................................24 

TAULA 14. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DEL ZINC. .............................................................................................25 

TAULA 15. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LA FUSTA. ......................................................................................26 

TAULA 16. FACTORS A CONSIDERAR PER A MANTENIR LA FUSTA COM A MATERIAL SOSTENIBLE. ..................27 

TAULA 17. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS SEGONS EL SEU ORIGEN. ........................................................28 

TAULA 17. PROPERTIES OF MATERIALS DEPENS ON ITS ORIGIN. ..........................................................................29 

TAULA 18. IMPACTE AMBIENTAL D’AÏLLANTS TÈRMICS DURANT EL PROCÈS DE FABRICACIÓ. .........................30 

TAULA 19 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS AÏLLANTS DEPENENT DEL SEU ORIGEN. ................................30 

TAULA 20. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS AÏLLANTS SINTÈTICS. .............................................................31 

TAULA 21. CARACTERÍSTIQUES DE DIFERENTS MATERIALS AÏLLANTS ORGÀNICS. .............................................33 

TAULA 22. CARACTERÍSTIQUES DE DIFERENTS MATERIALS AÏLLANTS PETRIS. ...................................................33 

TAULA 23. CARACTERÍSTIQUES DE LES LÀMINES IMPERMEABILITZANTS AVALUADES. .....................................34 

TAULA 24. CONSUM ENERGÈTIC I EMISSIONS DE CO2 ESTIMADES DURANT LA FASE DE PRODUCCIÓ I 

FABRICACIÓ DE LES DIFERENTS LÀMINES ESTUDIADES. .......................................................................................34 

TAULA 25. ESTIMACIÓ DE CONSUM ENERGÈTIC I D’EMISSIONS DE CO2 DEGUDES A LA INSTAL·LACIÓ DE LA 

LÀMINA. .....................................................................................................................................................................35 

TAULA 26. FACTORS DE CORRECCIÓ DEGUT ALS DIFERENT TEMPS DE VIDA MIG DELS MATERIALS. ................35 

TAULA 27. ENERGIA TOTAL INCORPORADA D’UN EDIFICI. (KG CO2/M2). .............................................................36 

TAULA 28. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES ESTRUCTURALS. ...........................37 

TAULA 29. COMPARATIVA DELS FACTORS AVALUATS A LA TAULA 28. ................................................................37 

TAULA 30. CONCLUSIONS DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES ESTRUCTURALS. ......................................................39 

TAULA 30. CONCLUSIONS OF THE DIFFEERENTS FRAME SYSTEMS. .....................................................................40 

TAULA 31. COMPARATIVA ENTRE LA FÀBRICA D’ARGILA CUITA I LA FÀBRICA DE CARTRÓ-GUIX. .....................42 

TAULA 32. SISTEMA DE FIXACIÓ I ANCLATGE. ........................................................................................................42 

TAULA 33. AÏLLANTS TÈRMICS I ACÚSTICS PER A L’ENVOLVENT. .........................................................................43 

TAULA 34. CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS REVESTIMENTS DE FAÇANA SEGONS EL SEU ORIGEN. ........43 

TAULA 35. CARACTERÍSTIQUES FAÇANA CONVENCIONAL. ...................................................................................44 

TAULA 35. INCONVENIENTS DE LA FAÇANA CONVENCIONAL. ..............................................................................44 

TAULA 36. FEATURES OF CONVENTIONAL FAÇADE. ..............................................................................................45 

TAULA 36. DISADVANTAGES OF CONVENTIONAL FAÇADE. ...................................................................................45 

TAULA 37. CARACTERÍSTIQUES FAÇANA VENTILADA. ...........................................................................................46 

TAULA 38.  IDONEÏTAT CONSTRUCTIVA I FUNCIONAL DE LA FAÇANA VENTILADA. ............................................46 

TAULA 37. VENTILATED FAÇACE PROPERTIES. .......................................................................................................47 

TAULA 38. SUITABILITY FOR THE CONSTRUCTION AND FUNCTIONAL OF VENTILATED FAÇADE. ......................47 

TAULA 39. DESCRIPCIÓ MUR CORTINA. .................................................................................................................48. 

TAULA 40. ENERGIA PRIMÀRIA NECESSÀRIA PER AL CICLE DE VIDA D’UNA FAÇANA DE PEDRA VS. MUR 

CORTINA.EN MJ/M2 EN UN PERÍODE DE 100 ANYS.................................................................................................48 

TAULA 39. CURTAIN WALL DESCRIPTION. ..............................................................................................................49 

TAULA 40. PRIMARY ENERGY REQUIRED FOR THE LIFE CYCLE OF A STONE VS.GLASS WALL IN A PERIOD OF 

100 YEARS. MJ/M2......................................................................................................................................................49 

TAULA 41. CARACTERÍSTIQUES MUR. TROMBE......................................................................................................50 

TAULA 42. FEATURES OF TROMBE WALL. ...............................................................................................................51 

TAULA 41. CARACTERÍSTIQUES SISTEMES MODULARS.........................................................................................52 

TAULA 42. FEATURES MODULAR SYSTEMS.............................................................................................................53 

TAULA 43. CLASSIFICACIÓ DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE COBERTA............................................................ 54 

TAULA 44. DESCRIPCIÓ FORMACIÓ DE PENDENTS PER A LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE COBERTA. ..............55 

TAULA 45. DESCRIPCIÓ DE LA CAPA AÏLLAMENT TÈRMIC. ....................................................................................55 

TAULA 46. DESCRIPCIÓ DE LA CAPA LÀMINA IMPERMEABILITZANT. (COBERTES PLANES) . .............................56 

TAULA 47. DESCRIPCIÓ DE LA CAPA ACABAT. ........................................................................................................56 

TAULA 48. ENERGIA INCORPORADA DURANT L’ÚS DE L’EDIFICI. (kwh/m2). .......................................................57 



Avaluació de les diferents tipologies constructives i dels materials utilitzats per a la construcció d’un edifici sostenible. 

 

 4 

                     GLOSARI. 

 

 

ACIDIFICACIÓ: és la modificació del pH de l’aigua o de la terra ca a l’acidés, causada per la precipitació de 

partícules d’òxids de sofre, òxids de nitrogen i altres compostos que reaccionen amb l’aigua continguda a 

l’atmosfera o be són arrastrades per aquestes precipitacions. Es formen així pluges àcides causants de 

danys a boscos i llacs, tot i que també afecten a altres reserves d’aigua dolça i als sistemes naturals 

costers. També col·laboren en la intrusió dels metalls pesats la terra i a l’aigua subterrània. 

 

ANÀLISIS DEL CICLE DE VIDA (dels edificis): És el sistema més complet d’anàlisis i avaluació ambiental, la 

seva metodologia està establerta per les mateixes normes ISO 14040/43. Permet quantificar l’impacte 

ambiental global d’un sistema i analitzar realitzant una comptabilitat completa del consum de recursos i 

de la emissió de residus associats al cicle de vida total, que en el cas dels edificis pot resumir-se en les fases 

d’extracció-fabricació de materials, transport, construcció, ús i manteniment, demolició, enderrocament i 

disposició final dels residus. 

 

CAPA D’OZÓ:És l’estrat de l’atmosfera que reté més del 90% de la radiació ultraviolats del sol i està situada 

a uns 50 km per sobre del nivell de mar. L’alliberació a l’atmosfera de gasos CFC (clorofluorocarbons) i 

HCFC (hidroclorofluorocarburs) que formen part de certs líquids refrigerants, agents extintors i altres 

materials l’ataca mitjançant una reacció fotoquímica. Tot i que el Protocol de Montreal relatiu a 

substàncies esgotadores de la capa d’ozó de 1897 així com les seves rectificacions posteriors establia la 

seva eliminació completa cap al 2.000, encara es produeixen emissions que li afecten. 

 

CICLE DE VIDA: etapes consecutives o interrelacionades d’un sistema de producte, des de l’adquisició de la 

matèria prima o de la seva generació a partir de recursos naturals fins a la seva disposició final. 

 

DIÒXID DE CARBONI. (CO2):Gas que forma part dels cicles biològics que existeixen entre els éssers vius i 

l’atmosfera de la terra on la retenció del carboni es produeix a través de la fotosíntesis de les plantes i 

l’emissió a l’atmosfera de la respiració animal i vegetal. L’ús de combustibles fòssils en el transport, els 

processos industrials, la combustió en edificis, etc. Allibera el diòxid de carboni retingut en ells durant 

milers d’anys, augmentant la seva concentració a l’atmosfera i produint-se en conseqüència el fenomen 

conegut com efecte hivernacle, que redueix la emissió de calor a l’espai i provoca un major escalfament 

del planeta. El diòxid de carboni, és un dels gasos denominats GEI (Gasos d’Efecte Hivernacle) que el 

protocol de Kioto intenta reduir. 

 

CONSUM ENERGÈTIC (dels edificis):Consum energètic i demanda energètica són conceptes que remeten 

a la quantitat d’energia consumida per les instal·lacions de calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària, 

il·luminació, etc., en l’ús d’un edifici, en el primer cas i al potencial de consum que l’edifici en si mateix 

demanda per assolir les condicions d’habitabilitat desitjades o predeterminades abans de definir cap de de 

les seves instal·lacions, en el segon cas. 

 

 

 

COV’s. (compostos orgànics volàtils): Els compostos orgànics volàtils (VOC en anglès) són vapor alliberats 

per la gasolina, les pintures, els solvents, els pesticides o altres compostos químics, nitrats peroxoàcids o 

formaldehid, tots ells són altament reactius I oxidants. Molts compostos orgànics volàtils són perillosos 

contaminants de l'aire, ja que quan es mesclen òxids de nitrogen reaccionen per a formar ozó, al nivell del 

sol o smog al nivell de l'atmosfera, que és un tipus de contaminació derivat de la industrialització més recent 

i tot i que té presència en els grans centre urbans, degut a que es trasllada a través del vent, pot afectar 

també a àrees de menor densitat 

 

DEMANDA ENERGÈTICA: Veure consum energètic. 

 

ECOLOGIA INDUSTRIAL: Entre finals dels 80 i principis dels 90 del segle passat, autors com R. Frosch i N. 

Gallopoulos proposaven, en oposició a la manera dominant de concebre els sistemes industrials, 

l’enfocament de la ecologia industrial, començant a entendre el funcionament dels sistemes industrials 

mitjançant la seva comparació amb sistemes naturals, assenyalant-se a partir d’allí la necessitat de modificar 

les pautes d’organització dels primers per aproximar-les a les dels segons, des de l’enfocament de la 

complementarietat de les activitats econòmiques i la conversió dels residus d’una activitat en els recursos de 

la mateixa o d’una altra. Per tant es tracta d’un cicle on els residus desapareixen. 

 

EFECTE HIVERNACLE:Veure emissions CO2. 

 

ENERGIA INCORPORADA d’un edifici: és l’energia utilitzada per a l’obtenció i fabricació dels materials, 

transport a l’obra, i la seva posta en obra. No inclou l’energia associada al manteniment, reparació i 

reemplaçament del materials quan aquests arriben a la fi de la seva vida útil. 

 

ETIQUETES ECOLÒGIQUES: Distingeixen aquells productes que tenen una menor incidència sobre el medi 

ambient degut a que compleixen una sèries de criteris ecològics definits prèviament per una norma tècnica. 

Les etiquetes de tipus I (norma ISO 14024) són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que identifiquen 

i certifiquen de manera oficial que certs productes o serveis tenen una menor afecció ambiental. Les de tipus 

II (norma ISO 14021) són auto-declaracions informatives d’aspectes ambientals realitzades pel propi fabricant 

i exigeixen la responsabilitat del compliment del contingut de la informació, sense que necessàriament allò 

estigui certificat per una tercera part independent. Les de tipus III (normes ISO 14021) defineixen un inventari 

de dades mediambientals quantificats d’un producte amb unes categories de paràmetres prefixades, a parir 

del seu anàlisis de cicle de vida. 

 

EMISSIONS INCORPORADES (als materials): En anglès denominades embodied emissions o grey emissions, 

representen la generació de residus gasosos, en especial el diòxid de carboni, que es produeixen al llarg 

del procés d’extracció de matèries primeres i fabricació d’un determinat material o producte. La unitat 

més habitual és KgCO2/kg. (kg de diòxid de carboni per kg. de material). 
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FASE: Estat pel qual passa un procés, un producte o un ésser viu, en el curs del seu desenvolupament. 

 

MATERIAL PARCIALMENT RECICLAT: És aquell material que si bé permet un nombre il·limitat de cicles de 

reciclatge no admet que la totalitat de la matèria primera provingui d’usos anteriors, depenent el seu 

model de producció de les extraccions de recursos i del vessament de residus. Un exemple d’aquest tipus 

de materials, que si bé disminueix el proles del cicle de vida obert, no acaba de tancar-lo, és el formigó 

armat tal com és definit per la instrucció tècnica del formigó espanyola EHE. 

 

MATERIAL RECICLAT: És aquell material en la fabricació del qual intervenen solament matèries primeres 

obtingudes a partir de residus pre i post consum sobre els que existeix la certesa de que a l’acabament de 

la seva vida útil es reciclaran completament. En el seu sistema de producció no tenen lloc ni la extracció no 

l’abocament, és a dir, és un cercle tancat. Al menys en termes teòrics. 

 

MIPS (material intensity per unit of service): L’indicacor MIPS anomenat de manera general motxilla 

ecològica, expressa el pes de material mineral, vegetal i animal, aigua i erosió que ha estat afectada en els 

processos d’extracció i fabricació dels materials. Es tracta d’un concepte elaborat pel Wuppertal Institute 

d’Alemanya, que periòdicament publica una taula de valors per als principal materials i processos 

energètics que utilitza la indústria, assenyalant en tones per tona el pes de recursos totals afectats 

respecte del pes final de materials. 

 

MOTXILLA ECOLÒGICA: Veure MIPS. 

 

NOX (òxids de nitrogen): Els òxids de sofre i els òxids de nitrogen, SOX i els NOX respectivament, són 

substàncies, la nocivitat ambiental dels qual, és produeix a partir d’algunes partícules suspeses a l’aire 

reaccionen amb l’aigua o be són arrastrades per aquesta en les seves precipitacions, donant lloc a pluges 

àcides que modifiquen la composició química dels sols i les aigües, afectant la supervivència de la flora i 

fauna. 

 

PLUJA ÀCIDA: Veure acidificació. 

 

PRODUCTE: qualsevol bé o servei. 

 

RECURSOS NATURALS: aquells bens materials i serveis que proporciona la naturalesa sense alteració per 

part de l’ésser humà; i que són valuosos per a les societats humanes per constribuir al seu benestar i 

desenvolupament de manera directa (matèries minerals, aliments) o indirecta (serveis ecològics 

indispensables per a la continuïtat de la vida al planeta. 

RESIDU: qualsevol substància o objecte del qual el seu posseeïdor se’n desprèn o tingui la obligació de 

desprendre-se’n en virtut de les disposicions en vigor. 

 

SISTEMA BIOSFÈRIC: És el sistema material format pel conjunt dels éssers vius, juntament amb el medi físic 

que els rodeja i que ells mateixos contribueixen a conformar, determinat pel conjunt de la litosfera, 

hidrosfera i l’atmosfera. Es basa en un flux cíclic de reciclatge de recursos mogut per la energia solar i la 

gravetat. 

 

 

SISTEMES PASSIUS d’aprofitament de l’energia de l’entorn: és a dir, mecanismes que no requereixen 

energia suplementària per funcionar i que s’integren, poc o molt, a la mateixa arquitectura (aïllament 

tèrmic, persianes, hivernacles, etc.) i aprofiten, entre altres, la radiació solar, la incidència dels corrents 

d’aire i l’aigua. No entra dins el concepte de ‘sistema passiu’ l’energia provinent d’unes plaques 

fotovoltaiques que generen electricitat, cosa que es considera un sistema actiu 

 

SOSTENIBILITAT DÈBIL I FORTA: De manera resumida pot dir-se que el criteri de sostenibilitat dèbil 

considera que el capital natural pot substituir-se mitjançant el produït per l’home, és a dir per mig 

d’aportacions monetàries. El criteri de sostenibilitat forta, sosté que el capital natural no pot substituir-se i 

per tant ha d’evitar-se el seu deteriorament i ser conservat. 

 

SOX (òxids de sofre.): Veure Nox (òxids de nitrogen.) 

 

SMOG: L’anomenat smog, mescla dels termes inglesos smoke (fum) i fog (boira) és una forma de 

contaminació de l’aire causada originalment per la combustió del carbó amb les centrals elèctriques, les 

calderes de calefacció i aigua calenta, i en certs processos industrials. Sobre els anys 50 va començar a parlar-

se de smog fotoquímic format per ozó troposfèric, compostos volàtils (VOC’s en anglès, vapors alliberats per 

la gasolina, les pintures solvents, els pesticides  altres compostos químics), nitrats peroxiàcids i 

formaldèhids, tots ells altament reactius i oxidants. El seu efecte fotoquímic es produeix a través de la 

reacció que provoca la radiació solar especialment sobre els òxids de nitrogen i els compostos orgànics 

volàtils. 

 

TOXICITAT AMBIENTAL I HUMANA: La toxicitat ambiental i humana són dos grups d’impactes que 

resumeixen diferents efectes ambientals derivats de la generació de residus sòlids, líquids i gasosos 

contaminants emesos a l’aire, l’aigua i a la terra en els processos de producció de materials i l’ús de l’energia, 

que aporten una referència general sobre com afecta a la naturalesa, en el primer cas, i dins d’ella 

específicament a les persones, en el segon. 

 

UNITAT FUNCIONAL: unitat de referència d’un sistema de producte. 

 

VIDA EFECTIVA: duració del producte. 
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   GLOSSARY. 

 

 
Acidification: The modification of the pH of the water or land to acid, caused by precipitation of sulfur 
oxides, nitrogen oxides particles and other compounds that react with the water contained in the 
atmosphere or are either pulled by rainfall. Are thus created acid rain damage to forests and lakes, but 
also affect other freshwater and seaside natural systems. Also collaborating on the heavy metals intrusion 
on earth and water underground. 
 
Lifecycle analysis. (of the buildings): is the most comprehensive analysis and environmental assessment, 
the methodology is established for the ISO 14040/43 rules. It allows to quantify the overall environmental 
impact and analyse doing a complete accounting of   resource consumption and waste emission 
associated with the total life cycle. In the buildings case can be summarized in the phases: extraction 
materials, manufacturing, transportation, construction, use and maintenance, demolition, demolition and 
disposal of waste. 
 
OZONE LAYER: This is the layer of the atmosphere to retain more than 90% of the sun's ultraviolet 
radiation and is located about 50 km above the level of the sea. The release of gases into the atmosphere 
CFC (chlorofluorocarbon) and HCFC (hydrochlorofluorocarbon) that are part of certain refrigerants, 
extinguishing agents and other materials attacked by a photochemical reaction. Although the Montreal 
Protocol on substances depleting the ozone layer in 1897 and its subsequent adjustments established 
their complete elimination into 2000, although there are emissions that affect them. 
 
LIFE CYCLE: consecutive and interlinked stages of a product system, from acquiring raw materials to its 
final disposal. 
 
CARBON DIOXIDE. (CO2) gas  is part of the biological cycles that exist between living beings and the 
earth's atmosphere where trapping carbon occurs through photosynthesis of plants and the emission of 
breath animal and plant. The use of fossil fuels in transport, industrial processes, combustion in 
buildings...release of carbon dioxide retained in them for thousands of years, increasing its concentration 
in the atmosphere and thus produce the phenomenon known as greenhouse effect, which reduces the 
emission of heat into space, causing greater warming of the planet. Carbon dioxide is some of gases called 
GHG (Greenhouse Gas) to the Kyoto Protocol seeks to reduce. 
 
ENERGY CONSUMPTION (building): Energy consumption and energy demand are concepts that refer to 
the amount of energy consumed for heating installations, refirgeració, hot water, lighting, etc.. In the use 
of a building the first case and the potential consumer demand for the building itself to achieve the 
desired living conditions or default set before any of its facilities in the second case. 
 
VOC. (VOCs): Volatile organic compounds are liberated by vapor gasoline, paints, solvents, pesticides or 
other chemicals, or nitrates peroxiàcids formadehid, they are all highly reactive and oxidizing. Many VOCs 
are hazardous air pollutants, because when mixed oxides of nitrogen react to form ozone, or smog at 
ground level to the level of the atmosphere, which is a type of pollution resulting from industrialization 
more recently and although it is present in the large urban center, because it moves trough the wind, can 
also affect areas of lower population density. 
 

 
 
GREENHOUSE EFFECT: See CO2 emissions. 
 
EMBODIED ENERGY OF A BUILDING: energy is used to obtain the materials and manufacturing, 
transportation, work, and his set-piece. Excluding the energy associated with maintenance, repair and 
replacement of these materials when they arrive at the end of its useful life. 
 
ECOLABELS: distinctive products that have less impact on the environment because they comply with a 
series of ecological criteria previously defined by a standard technique. Type I labels (ISO 14024) are 
voluntary rating systems to identify environmental and certify officially that certain products or services 
have a lower environmental condition. The Type II (ISO 14021) are self-information to environmental 
statements made by the manufacturer and demand accountability for compliance with information 
content, not necessarily what is certified by an independent third party. The Type III (ISO 14021) defines a 
list of quantified environmental data of a product with pre-set categories of parameters, in bringing forth 
its analysis of life cycle. 
 
EMBODIED EMISSIONS OR GREY EMISSIONS: represent waste generation gases, particularly carbon 
dioxide, that occur during the process of extraction of raw materials and manufacture of a particular 
material or product. The most common unit KgCO2/kg. (kg of carbon dioxide per kg. material). 
 
PHASE: State going a process,  product or living being, in the course of its development. 
 
PARTIAL RECYCLED MATERIALS: material allows unlimited number of cycles of recycling but not that all of 
the raw material comes from previous uses, depending on the production model of resource extraction 
and waste spill . An example of this type of material, which reduces the open life cycle process but close it, 
is  concrete as it is defined by the technical instruction of Spanish EHE concrete. 
 
RECYCLED MATERIALS: material that in manufacturing is only involved raw materials obtained from pre 
and post consumer waste that exists on the certainty that the end of their useful life is completely 
recycled. In the production system does not take place or not extracting the landfill, so, a closed circle. At 
least in theoretical terms. 
 
MIPS (material intensity per unit of service): The MIPS indicacor generally called ecological backpack 

material express expresses the weight of mineral materials, plant and animal, water and erosion that has 

been affected in the processes of extraction and manufacture of materials. It is a concept developed by 

the Wuppertal Institute in Germany, which regularly publishes a table of values for the main materials and 

processes used by the energy industry, noting the weight in tons per ton of total resources involved on 

the final weight of materials. 

 

ECOLOGICAL BACKPACK: see MIP’s. 

 

ACID RAIN: View acidification. 
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NOX (NITROGEN OXIDES) The sulfur oxides and nitrogen oxides, SOX and NOX, respectively, are 

substances that its environment harmfulness is produced from some particles suspended in the air react 

with water or are pulled by this in their rainfall, resulting in acid rain that modify the chemical composition 

of soil and water, affecting the survival of flora and fauna. 

 

PRODUCT: any good or service. 

 

NATURAL RESOURCES: those material goods and services provided by nature without alteration by 

humans, and are valuable for human societies to contribute to their welfare and development directly 

(minerals, food) or indirect (ecological services essential for the continuity of life on the planet. 

 

WASTE: any substance or object which its owner can be inferred or has the obligation to dispose of them 
under the arrangements. 
 

BIOSFÈRIC SYSTEM: Is the material system formed by all living beings along with the physical environment 

that surrounds them and that they contribute to shape, determined by the set of the lithosphere, 

hydrosphere and atmosphere. It is based on a cyclical flow of resources recycling driven by solar energy 

and gravity. 

 

PASSIVE SYSTEMS for harnessing energy from the environment, that is, mechanisms that do not require 

additional energy to operate and integrate, more or less, to the same architecture (insulation, blinds, 

greenhouses, etc.. ) and make use of, among others, solar radiation, the effect of air currents and water. It 

falls within the concept of 'passive systems' energy coming from some solar panels that generate 

electricity, which is considered an active system 

WEAK STRONG SUSTAINABILITY: Sustainability is based on strong rationality of thermodynamics, 

considered the physical economy, and ecology, economy of nature considered. In brief one can say that 

the weak sustainability criterion considers that natural capital can be replaced by man-made, ie by means 

of monetary contributions, while the criterion of strong sustainability, argues that natural capital can not 

be replaced and therefore should be avoided and the damage to be preserved. 

 

SOX (sulfur oxides): See NOx (nitrogen oxides). 

 

SMOG: a mixture of English words smoke and fog is a form of air pollution caused originally by the 

combustion of coal in power stations, boilers and hot water heating, and in certain industrial processes. 

About the 50s began to speak of smog photochemical formed by ozone, volatile compounds (VOC's in 

English, vapors liberated by gasoline, paints solvents, pesticides, other chemicals), nitrates peroxiàcids 

and formaldehyde, all highly and oxidizing reagents. The photochemical effect is produced through the 

reaction caused by solar radiation particularly on nitrogen oxides and volatile organic compounds. 

 

ENVIRONMENTAL AND HUMAN TOXICITY: human toxicity and environmental impact are two groups that 

summarize various environmental effects arising from the generation of solid waste, liquid and gaseous 

pollutants emitted to air, water and land in production processes materials and energy use, providing a 

general reference on how it affects the natural, the first case, and within it specifically those in the second. 

 

FUNCTIONAL UNIT: a unit reference of a system product. 
 

EFFECTIVE LIFE: length of the product. 
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0. INTRODUCCIÓ/INTRODUCTION 

 

Al final de la dècada dels 90, gràcies al concepte de “petjada ecològica” creat per Rees i Wackernagel, és 

possible, per primer cop, quantificar les relacions entre territori i consum. Aquest concepte es podria 

definir com aquella superfície que un habitant necessita per garantir els recursos que consumeix i assimilar 

els residus que produeix. L’any 2.000 es va calcular la “petjada ecològica” de la totalitat del planeta i els 

resultats van ser espectaculars: s’utilitzaven al voltant de 164 milions d’unitats de mesura, però la 

capacitat del planeta era, solament, de 125 milions, el que significa un excés del 31%. 1 

 

Si a aquestes dades s’afegeix que la indústria de la construcció ha estat consumint més del 50% dels 

recursos mundials2, el qual, la converteix en una de les activitats menys sostenibles del planeta, s’hauria de 

començar a pensar que ha arribat el moment de realitzar alguna cosa. 

 

L’arquitectura per si sola no pot resoldre els problemes mediambientals del planeta, però pot contribuir 

significativament a la creació d’habitats més sostenibles. 

 

L’avantatja de considerar l’edifici individualment en lloc d’abordar les grans àrees urbanes, és la seva 

relativa simplicitat. És a dir, les característiques del rendiment d’un edifici són predictibles, ja que pot 

mesurar-se fàcilment a partir del que consumeix i el que produeix. Si la societat accepta la idea de 

projectar edificis sostenibles, el desenvolupament sostenible de les ciutats es produirà com una 

conseqüència lògica. De fet, la construcció sostenible, és la base del projecte sostenible, i no al contrari. 

 

Per aquests motius, resulta interessant i necessari la realització d’una avaluació profunda i acurada sobre 

els materials i processos constructius utilitzats en la construcció d’un habitatge seguint la teoria de la 

construcció sostenible. 

 

No  es tracta d’analitzar una edifici en concret, sinó, més aviat al contrari, és a dir, cercar quins són els 

materials i els processos constructius que s’aproximen més a la idea de construcció sostenible. 

 

Per tant, l’objectiu de l’estudi no és trobar una fórmula màgica per a trobar el material que sigui 100% 

sostenible, però si que es possible donar un guió a seguir, que permeti realitzar una recerca de les opcions 

que hi han al nostre abast, i poder escollir quina o quines són les que més s’adapten a cada cas en concret. 

 

Per a la realització de l’estudi esmentat, és imprescindible, que en primer lloc sigui definit de manera clara 

que entenem per construcció sostenible. Per això  el següent punt de l’estudi se centrarà en la definició de 

construcció sostenible, i tots els factors que hi intervenen. 

 

                                                 
1
 EDWUARD, B. (2004). GUÍA DE LA EDIFICACIÓ SOSTEIBLE. BARCELONA: ED. EDUARDO GILIS. 

2
  AMBIENTA. NUM.93. DESEMBRE 20210 

In 1996, the concept of ecological footprint is proposed by Rees and Wachernagel. The introductions of 

this concept, despite the criticism that les, it meant a change, we got an instrument that allow to measure 

the relation between territory and consumption.  

The ecological footprint could be defined, like the amount of territory planet that consumes a certain 

amount of people to live according to their degree of development. the ecological footprint of all the 

planet was calculated  in 2.000, according to seven indicators, and the outcomes were impressive: we 

used around 164 milions of measure, but the planet’s biocapacity was, only, 125 milions, meaning an 

excess of 31%. 

 

If this data we add, building industry has been consuming more than 50% of natural resources. This makes 

it a less sustainable activities in the world. We should start to consider the time to realize something is 

already here. 

 

The arquitecture is powerless on it’s own to solve the planet’s environmental issues, but can contribute 

significantly to creating habitats more sustainable. 

 

The advantage of considering the building individually instead of adress the big urban areas, is its relative 

simplicity. The performance characteristics of a building are predictables, as it can be measured easily 

from what it produce and consume. If the idea of design sustainable buildings is accept for the society, 

sustainable development of the cities will occur like a logical step.  

 

It’s for these reasons, we believe interesting and necessary to realize a deep and accurate evaluation 

about materials and building systems used in a dwelling construction following sustainable construction 

theory. 

 

It is not to analyze a specific housing, but rather the opposite, that means, we want to seek which 

materials and systems buildings are closer to the idea of sustainable construction. 

 

Therefore, the aim of the study is not to find a magic formula to find the material 100% sustainable, but  

can give a script to follow that allows us to carry out a research about the options availabe to us, and can 

choose which they are more suited to our particular case. 

 

Is essential, to carry out the study, first of all, we must ask ourselves, what we understand by sustainable 

constructions. So the next point of the study will be focused on the definition of sustainable construction 

and all the factors involved. 
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1. DEFINICIÓ DE CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE.

Segons el document “Guía de la Edificación Sostenible.” de Brian Edwuard, la primera definició de 

desenvolupament sostenible, es va realitzar durant la comissió de Brundtland (1987), on es defineix el 

desenvolupament sostenible com aquell que “satisfà les necessitats del present sense comprometre la 

capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats”. Aquesta definició, és vàlida 

com a idea general, però no ajuda gaire, si es busca una idea precisa sobre el que s’ha de realitzar per tal 

de tenir un comportament sostenible. 

Aquesta definició, però, ha permès desenvolupar una sèrie de definicions més concretes que responen a 

les necessitats particulars de cada sector. Per exemple, pel que fa a l’arquitectura, l’estudi Norman 

Foster+Partners, defineix l’arquitectura sostenible com “la creació d’edificis que siguin eficients en quan al 

consum d’energia, saludables, còmodes, flexibles en l’ús i pensats per a tenir una llarga vida útil”. La 

building Services Research an Information Assosiations, ha definit la construcció sostenible com la 

“creació i gestió d’edificis saludables basats en principis ecològics i en l’ús eficient dels recursos”.3 

Aquestes darreres definicions, tot i que, poden ajudar a intuir de manera més clara el què és buscat, 

segueixen sent ambigües. Molts cops és difícil precisar quines són les qualitats que interessa complir, a 

més a més, no existeix un única camí a seguir en la elecció dels materials i tipologies constructives que 

s’utilitzaran en una construcció des del punt de vista de la sostenibilitat. Es poden seguir uns paràmetres, 

però molts cops, és el mateix professional qui ha d’escollir el pes d’aquests paràmetres, depenent de les 

característiques del projecte.  

Aquesta selecció determinarà en part l’impacte global de l’edifici. Així, per exemple, l’ús d’un determinat 

sistema de tancament de façana haurà provocat alteracions al medi durant la producció dels materials que 

el composen, a més també tindrà influència sobre el consum energètic de l’edifici i, fins i tot, sobre la 

possibilitat de reparar-lo o d’aprofitar els residus dels seus materials en finalitzar la seva vida útil. 

És a dir, que a l’hora de pensar i aplicar mesures de construcció sostenible és fonamental adoptar una visió 

integrada de totes les etapes del cicle de vida de l’edifici, des de l’extracció de les matèries primeres fins a 

la gestió dels seus residus un cop enderrocat. 

Una avaluació objectiva dels materials no serà correcta si se centra amb només uns paràmetres concrets, 

o només s’avaluen algunes de les fases del seu cicle de vida.  

De fet, la condició de sostenibilitat, des del punt de vista físic, es defineix com el tancament dels cicles 

materials, aconseguint-se quan existeix un sistema on no apareixen fluxos de residus sinó que els recursos 

es reciclen constantment.  

 

                                                 
3
  EDWUARD, B. (2004). GUÍA DE LA EDIFICACIÓ SOSTEIBLE. BARCELONA. ED. EDUARDO GILIS. 

 

 

FIG. 1. CICLE DE VIDA TANCAT DEL MATERIALS 

 

Aquest sistema és bastant complicat d’obtenir en el model productiu contemporani, nascut a la revolució 

industrial, el qual es pot sintetitzar-se en la seqüència lineal extracció-fabricació-residu. Si el que es vol és 

un model productiu sostenible s’ha d’implantar el model de l’ecologia industrial, suposant l’eliminació del 

concepte de residu i pot resumir-se en el cicle reciclatge-fabricació-reciclatge. 

Per tant, es pot afirmar que l’objectiu serà cercar els materials i tipologies constructives òptimes, és a dir, 

es vol obtenir els màxims beneficis, amb els mínims recursos. Evidentment, aquesta és la idea, però la 

realitat no resulta tan senzilla. Tot seguit es sintetitzaran quins són els aspectes que es busquen en els 

materials al llarg de tot el seu cicle de vida. 

1.1. Criteris que tindrem en compte per a l’avaluació dels materials 

i processos constructius. 

PRODUCCIÓ: 

És el procés on és genera una major petjada ecològica, ja que és on és produeix la extracció i fabricació de 

materies primes. S’avaluaran de manera fiable tots es factors que tenen incidència en el medi durant 

aquesta fase. Aquests són: 
- energia incorporada. 

- Contaminació de l’aire. 

- Impacte sobre el terreny. 

- Generació de residus. 

- Esgotament de les reserves de recursos naturals. 

TRANSPORT: 

Es sabut que actualment és un factor que no es té en especial rellevància, ja que actualment s’apliquen 

productes fabricats a qualsevol indret del món, hi ha cops que la despesa energètica en aquesta fase del 

cicle de vida d’un material pot superar la corresponent al procés de producció.  
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Un punt que cal tenir en compte, a part de la distància, és el tipus de transport i el seu pes, ja que tot i que 

aquest factor és difícil de comptabilitzar, se sap que els materials pesats, tenen una despesa energètica 

molt més elevada per km. 

Per tant, s’ha d’intentar aplicar materials o processos constructius: 

- el més lleugers possible. 

- D’origen local o regional. 

 
POSTA EN OBRA: 

 

S’han de cercar processos industrialitzats per a la construcció, per tant, s’ha d’apuntar cap a la utilització 

d’elements dissenyats i fabricats sota el principi de superposició de capes i de la utilització de sistemes 

constructius per a ser desmuntables. Aquest principi, ens porta, a la posta en obra mitjançant la via seca, 

aconseguint així: 

- Disminució important pel que fa a la generació de minves. 

- Disminució de l’impacte ambiental durant aquesta fase, ja que en la majoria dels casos, no es 

necessari maquinària especialitzada, ni l’aportació d’aigua (recurs natural escàs). 

- Agilitza el procés, de manera que és més ràpid i senzill. 

- Reducció de les molèsties ocasionades a les persones que habiten al voltant de la construcció, ja 

que és un procés menys sorollós, i a penes origina, pols. 

- Facilitat a l’hora de la desconstrucció de la unitat constructiva, i la seva posterior reutilització o 

reciclatge, disminuint així, la generació de residus final de l’edifici. 

 

VIDA ÚTIL. 

 

A l’hora d’escollir un material i/o sistema constructiu, s’ha de tenir en consideració, quina és la seva 

resposta durant la seva vida útil. Per avaluar tal fet, es consideraran els següents aspectes: 

- Necessitat de manteniment. 

- Eficiència energètica. 

- Durabilitat. 

 

DEMOLICIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE. 

 

Espanya genera anualment 38,5 milions de tones de residus de la construcció4. Per tant, aquesta fase del 

cicle de vida dels materials és d’especial rellevància pel que fa a l’impacte sobre el medi ambient. 

 

A més, en aquesta fase, és on és possible fer que un material, pugui ser definit com a sostenible o no, ja 

que, és on tanca el seu cicle de vida 

Si durant la fase de disseny s’han cercat els sistemes adequats, no s’han de generar grans impactes 

ambientals durant aquesta fase del cicle de vida d’un edifici. 

 

Pel que fa a la desconstrucció, si s’han seguit els principis explicats durant la fase de posta en obra, la 

desconstrucció serà senzilla.  

Els materials que no puguin ser ni reutilitzats ni reciclats, es transportaran a l’abocador corresponent.  

                                                 
4
 Dades facilitades per CEMEX 2006. 

Mentre es realitza la desconstrucció de l’edifici, es classifiquen els materials segons el seu origen. 

Un cop estiguin tots els materials classificats, es transporten al magatzem on puguin ser recollits quan 

arribi el moment de ser reutilitzats, o al centre de reciclatge corresponent. 

 

Solament serà necessària l’aportació de mà d’obra i en casos concrets, l’aportació de maquinària. 

1.2. La importància de la fase de disseny. 

Si realment es desitja aplicar materials i sistemes  constructius sostenibles s’ha de donar més rellevància a 

la fase de disseny. És durant aquesta fase on s’ha d’estudiar tot el cicle de vida de l’edifici. 

Actualment, existeixen eines que realitzen una descripció de factors ambientals associats al cicle de vida 

d’un producte, tenint en compte tot el seu cicle de vida, com ara l’anàlisi del cicle de vida o ECO-Quantum5. 

El problema està en que la majoria d’aquests eines, sols analitza alguns dels factors ambientals, però en 

descuida d’altres, com ara la generació de residus o l’impacte sobre el terreny. 

Per aquest motiu, s’ha decidit no centrar l’estudi amb l’aplicació d’un programa, sinó, amb l’anàlisi 

personalitzat dels productes. 

A continuació es descriuen els punts més importants a tenir en compte durant la fase de disseny si es 

desitja realitzar un edifici sostenible: 

 

- Buscar materials amb una motxilla ecològica6 mínima. 

- Intentar cercar materials d’origen local, disminuint l’impacte ambiental, i afavorint la economia 

local. 

- A ser possible, escollir materials que es puguin reutilitzar, en cas que no sigui així, haurien de ser 

materials que puguin ser reciclats. Facilitant així, el cicle de vida tancat de l’edifici. 

- Utilitzar unions mecàniques, en els sistemes constructius, facilitant tan la posta en obra (via seca), 

com la seva desconstrucció. A més, permetrà poder reutilitzar els materials. 

- Dissenyar sistemes constructius formats per productes amb mides estàndard, facilitant així la seva 

posterior reutilització. 

- Aplicar sistemes constructius que siguin eficients tèrmicament i no generin un elevat impacte 

ambiental mitjançant les operacions de manteniment. 

1.3. Altres paràmetres a tenir en consideració per al disseny d’un 

edifici sostenible. 

Evidentment, l’elecció dels materials i de les tipologies constructives és una part important, però no és la 

única, ni molt menys. S’ha de saber com, quan i on aplicar els sistemes escollits. Pot ser, que un sistema o 

un material sigui totalment vàlid per a un lloc o un edifici en concret, però no sigui eficient en un altre cas. 

Si es vol dissenyar un edifici sostenible, s’han d’optimitzar els recursos naturals que ens ofereix l’entorn, 

estalviant així energia al llarg de la vida útil de l’edifici, a més d’aconseguir edificis més saludables per als 

seus usuaris. Per a que això sigui possible, a l’hora de dissenyar un edifici, s’ha de prestar especial atenció 

als següents paràmetres: 

                                                 
5 Per a més informació:http://ecoquantum.com.au/ 
6
 Veure definició a glosari. 
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Taula 1. PARÀMETRES A ESTUDIAR EN EL DISSENY D’UN E DIFICI SOSTENIBLE. 

Paràmetre. Descripció. 
Ubicació. La ubicació de l’edifici determina la seva relació amb l’entorn en els àmbits macro-climàtic i microclimàtic. 

Dins el primer concepte s’hi inclouen les conseqüències de pertànyer a una regió-latitud concretes, és a dir, que té en compte dades tant rellevants com les temperatures màximes, mitges i mínimes, la 

pluviometria, el vent dominant i la seva velocitat mitja, la radiació solar, ... 

El segon terme respon a les modificacions de les dades anteriors com a conseqüència de l’existència d’accidents geogràfics locals, com ara pendents del terreny, existència de masses d’aigua properes, ... 

La seva elecció és tant important com el mateix disseny de l’edifici. 

Forma i 

orientació. 

La forma influeix sobre la superfície de contacte de la vivenda amb l’exterior. Aquest paràmetre permet guanyar o perdre poder calòric a l’edifici. 

La superfície/volum de contacte ha de ser la més petita i compacte possible. S’ha d’evitar d’oferir resistència al vent perquè aquest pot provocar infiltracions i les conseqüents pèrdues calòriques de 

l’edifici. Per millorar el comportament davant d’aquest paràmetre és necessari d’aconseguir un edifici prou “aerodinàmic”. 

La captació solar resulta essencial com a font de climatització durant l’hivern, podent incrementar de forma natural la inèrcia tèrmica de l’edifici. Sempre s’ha d’orientar la superfície de captació cap al sud 

(+/- 30º), mentre que els paraments del nord, est i oest reduiran la disposició d’obertures per evitar pèrdues calòriques. Aquestes obertures seran del tot necessàries per als aspectes de la ventilació natural, 

i en això també influiran els vents dominants de la zona. 

Captació 

solar passiva. 

L’energia solar és la font principal d’energia d’un edifici bioclimàtic. La captació fa ús de l’efecte hivernacle que es produeix en escalfar els materials de l’interior de l’edifici a través el vidre sense deixar 

escapar les radiacions infraroges emeses per aquests materials. S’han de dissenyar interiors amb una gran inèrcia tèrmica, per poder alliberar tota la calor retinguda durant les hores de més demanda 

energètica, és a dir, durant la nit. 

És necessari disposar de sistemes d’aïllament tals com persianes, porticons, ...per tal d’evitar pèrdues de calor per convecció i conducció a través dels vidres. 

Aïllament i 

massa 

tèrmica. 

En un cicle diari la massa tèrmica a l’hivern emmagatzema la calor durant el dia i l’allibera durant la nit, i durant l’estiu succeeix a l’inrevés, la calor acumulada durant el dia s’evacua mitjançant la ventilació 

natural. 

En cicle anual només hi trobarem el sòl com a ingent massa tèrmica, capaç d’emmagatzemar la calor per l’hivern i el fresc per l’estiu. 

Es tracta de mantenir l’edifici sense variacions brusques de temperatura davant les condicions externes. Els materials emprats solen ser pedres, ceràmiques, gruixos importants, ... i el sòl que esmorteirà les 

variacions durant un cicle llarg. 

L’aïllament tèrmic dificulta el pas de la calor per conducció de l’exterior a l’interior i a l’inrevés. És ideal posar-lo a l’exterior deixant que la massa tèrmica actuï com un acumulador eficaç. 

És aconsellable d’aïllar els vidres amb doble làmina i càmera intermèdia, a més d’ajudar-se de persianes, porticons, ... per no deixar escapar la calor cap a l’exterior. 

Ventilació. La ventilació és molt important per la quantitat d’usos que li donem: renovació de l’aire, incrementar el confort tèrmic a l’estiu i climatització, especialment a les nits d’estiu. 

Aprofitament 

climàtic del 

sòl. 

El sòl té una elevada inèrcia tèrmica i un gran retard d’alliberament de la calor acumulada que fa possible mantenir una temperatura més baixa que l’ambient a l’estiu i més alta a l’hivern. Aquesta 

característica contribueix a esmorteir les oscil·lacions tèrmiques de l’exterior. Les solucions són múltiples, tals com soterrar tota la façana nord o una part, per deixar lloc a obertures que donin pas a la 

ventilació natural, ... utilitzar cobertes enjardinades on el sòl fa d’aïllament tèrmic excel·lent, soterrar conductes d’aire per aprofitar la temperatura del sòl i influir positivament en la ventilació natural, ... 

Espais TAP. Són espais adossats a la vivenda, de baixa utilització i que actuen com aïllants entre la vivenda i l’exterior. Tenen aquesta consideració els garatges, locals, hivernacles, golfes, ... 

Protecció 

contra la 

radiació del 

sol. 

Durant l’estiu s’han de reduir els guanys calòrics al mínim. 

Aïllaments, espais tap i la ventilació ajudaran durant a questa època, però sempre és millor impedir la penetració de la radiació solar abans que captar-la. 

És necessari utilitzar dispositius d’ombrejament tals com : 

- VOLADIUS: amb les mides adequades impedeixen la captació solar en un 10% aprox. durant l’hivern i fins a un 50% aprox. durant l’estiu 

- TOLDOS I ALTRES : permeten una regulació depenent de les condicions del moment 

- PÈRGOLES AMB VEGETACIÓ CADUCA : la vegetació cau durant l’hivern deixant penetrar la calor fins al fons de la vivenda, mentre que a l’estiu està tota abundant i crea una barrera opaca 

- PERSIANES EXTERIORS, PORTICONS, ... 

- ARBRES : qualsevol tipus d’arbre col·locat prop de la zona sud de la façana refrescarà l’ambient per evapotranspiració. És ideal de col·locar arbres de fulla caduca per produir opacitat durant l’estiu i 

transparències durant l’hivern 

Sistemes de 

refrigeració. 

L’evaporació de l’aigua refresca l’ambient. Això mateix fan les plantes, transpirar aigua durant el dia.  

És bo disposar de fonts, estanys o bé més vegetació per refrescar l’ambient de manera més eficient. 

Bibliografia 

ESTUDI ARQGEA. HTTP://WWW.ARQGEA.COM/DOCS/ARQGEABIOCLIMATICA%281%29.PDF 
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1. DEFINITION SUSTAINABLE CONSTRUCTION. 

 

The term “sustainable development” is defined by The Brundtland Comission (1987) as “the one that 
satisfies the needs of the present without jeopardizing the capacity of the future generations to satisfy 
their needs".This defintion gives us only a general idea of the term, but does not help us much if our 
intention is having a clear idea about what we are seeking  in order to have a sustainable behaviour. 
 
However, this definition enables us to develope some subdefinitions that meet the needs of each sector. 

For example, in terms of arquitecture, Norman Foster+Partners Study have defined sustainable 

arquitecture as the creation of buildings “when they are efficient in terms of energy consumption, 

healthy, comfortable, flexible in terms of usage and designed to provide a long-life service. The building 

Services Research an Information Assosiations has defined sustainable construction as the “creation and 

management of healthy buildings based on ecological principles and efficient use of natural resources” 7 

 
Although such definitions have helped us feel less ambiguous they are still vague. It is often difficult to 

specify what qualities we seek. Moreover, it does not exisit a unique methodology to guide those 

responsible for the choice of materials and construction system to be used in a sustainable construction. 

 

However, it is during the design stage when it is decided which products, equipment and systems will 
make up the building.  

This choice will parlty affect the overall impact of the building. Then, for example, using a particular facade 
enclosure system could cause an environmental change during the materials production used in that 
construction. Moreover, it could affect the energetic consumption of the building during its service life, 
and even the possibility of repairing or recycling waste at the end of its service life. So, when considering 
implementing the building construction steps it is very important to adopt an overall view about all the 
life-cycle steps of a building,  from raw material extraction to waste management once demolished. We 
can not set an objective evaluation of materials or building systems if we only focus on some steps of its 
life-cycle, or on only some parameters. In fact, the sustainability factor, from its physical point of view, is 
defined as the closure of the material cycles,  existing when a no waste stream system appears. Yet the 
resources are constantly being recycled. To get this system into the contamporary productive model is 
quite complicated. This model was born during the ndustrial Revolution, and can be summed up in the 
linear sequencing extraction-production-waste. If we want a sustainable productive model, we need to 
implement the environmental industry model. Assuming the end-off waste idea, the concept can be 
summarized as the recycling-production-recycling system. 

Therefore, the aim will be to seek optimal materials and building systems. So we will  attempt to maximise 
benefits with minimal resources. Clearly, this is the idea, but the reality is not always as simple. Then, now 
we will try to summarize which materials and building systems we are searching in its  over all life-cycle. 

                                                 
7
 EDWUARD, B. (2004). GUÍA DE LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE. BARCELONA: ED. EDUARDO GILIS. 

 

 

1.1. Criteria to take into account for the materials and building 

systems evaluation. 

 

Production: 

 

It is the process with more ecological footprint, because it is where extraction of raw and materials 
manufacture of the product takes place. We will try to assess, as accurately as possible, all the factors that 
will have invironmental impact in this step, which are the following: 
  

- embodied energy. 

- Air pollution. 

- Impact on the ground. 

- Waste generation. 

- Exhausting natural resources. 

 

Transport: 

 

In this step, weight is as important as distance. Although it is a factor hard to quantify, within the same 
distance, the heavy material has a much higher environmental impact. 
 

In this step is important to spell, the weight is as important as the distance. Although is a factor hard to 

quantify, we know, that on the same distance, the heavy material have an invironmental impact much 

higher. 

 

So is important to apply materials and building systems: 

- the lightest possible. 

- Local or regional origin. 

 

Execution. 

 

As we seek to build industrial processes, we should focus on the use of  elements designed and 
manufactured according to the principle of superposition of layers, and the use of building systems to be 
detachable. This principle takes us to the dry process; so in this way we will achieve the following: 
 

- A significant decrease as for waste genration. 

- A significant decrease about environmental impact in this step, since in most cases, specialized 
equipment or water supply are not needed 

- Speed up the pocess, making it faster and simpler. 

- A reduction of  the discomfort that can cause to people living near the building, as a process which 
is less noisy and barely causes dust. 
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- Building system deconstruction will be easier, and its subsequent reuse or recycling, reducing the 

generation of waste at the end of the lyfe cycle of a build.  

- Ens facilitarà la deconstrucció de la unitat constructiva, i la seva posterior reutilització o reciclatge, 

disminuïnt així, la generació de residus final de l’edifici. Thus facilitate the enclosure the life-cycle 

materials 

 

 Service Life. 

 

When choosing a material and/or building system, we take into consideration their response during their 
service life. To assess this fact, following aspects should be considered: 
 

- maintenance requirements. 

- energy efficiency. 

- durability. 

 

Demolition, reuse and/or recycling. 

 

Spain annually produces 38,5 milion of tones of building wastes (Cemex,2006) 8. Therefore, this life cycle 

step should be taken into account in terms of environmental impact.  

More over, is now, when we can define a material as a sustainable or not sustainable. Is the time to close 

the life-cycle material. 

 

Moreover, it is now when we can define a material as a sustainable or not sustainable. It is  time to close 
the life-cycle material. 
 

If we search the correct systems during the designing step, we will not generate a big environmental 
impact. 
Referring to deconstruction, if the principles outlined in the execution step are followed, the 
deconstruction should be easier. 
We have to classify the materials while building deconstruction.  
 
Once we have already classified all the materials, we can move to the store where they can be picked up 
from when the time to be reused comes. The materials that will be recycled, will be brought back to their 
concrete store. On the other hand, the materials that cannot be reused or recycled will be brought back to 
the landfill 

1.2. The importance of design phase. 

If we really want to apply sustainable materials and building systema, we have to show greater attention 
to the designing phase. It is during this step when we choose the materials and therefore, when we 
decide the sustainability of the building. 
 
Nowadays there are some tools to make a description of the environmental factors associated with the 
life-cycle of the product, such as life cycle analysis or Equo-contum. However, they do not take into 

                                                 
8 DADES FACILITADES PER CEMEX. 

account all the factors involving a sustainable material; for example, they do not take into account waste 
generation or the impact on the ground. 
 
For this reason, this study is not focused on a particular program. We make personalised analisis, studying 

all the points we consider importants. 

So then describe the most important points tot take in account during the design phase: 

- To look for materials with minimal ecological footprint. 
- To try to find local materials or products in order to reduce their environmental impact and 

encourage local economy. 
- To choose reusable materials, if that is not possible, should be recyclible materials. Thus facilitate, 

closing life-cycle materials. 

- To choose reusable materials, or if that is not possible, recyclible materials in order to facilitate 
closing life-cycle materials. 

- To design building systems make up by standard measurements. It will let be reused. 

- To use mechanical unions in the building in order to facilitate the execution (the drying process) 

and the building deconstruction. Moreover, this will allow us to reuse the materials. 

1.3. Other important parameters to take into consideration when 

disigning a sustainable building. 

Choosing materials and building systems is obviously crucial when designing a sustainable building. Yet we 
should know how and when to apply the systems chosen. A system or material can be entirely viable in a 
particular place, but may lose its efficiency in another case. 
For example, if we want to design a sustainable building we must optimize the resources offered by the 
environment. In this way will save energy during the building service lyfe. To make this possible, when 
designing we must pay attention to the following parameters: 
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TAULA 1.A. PARAMETERS TO DESIGN A SUSTAINABLE BUILDING. 

 

Parameter Description. 

LOCATION The building location determines its relationship with the environment in both micro and macroclimatic areas. 

The first concept includes the consequences of belonging to a specific region and latitude; so, it takes into account significant data such us maximum, medium and minimun temperatures, the rainfall, 
the prevailing wind and its average speed, solar radiation... 

the second term answered the changes prouced as a result of local landforms existence such us terrain slopes, presence of nearby bodies of water, forest extensions, enclosure buildings... 
FORM AND 

ORIENTATIONS. 

The shape influences the contact surface of the housing to the outside. This parameter allows us to win or lose calorific value. 
The surface / volume of contact should be as small and compact as possible. Offering resistance to the wind should be avoided because this can cause infiltration and the consequent loss of the building 
calories. To improve the behavior of this parameter it is required to obtain a building which is  aerodynamic enough. 
 

The solar gain is essential as a source of heating in winter and can naturally increase the building thermal inertia. The surface catchment should always be facing south (+ / - 30 degrees), while 

households, north; East and west orientations will reduce the available openings to prevent loss of calories. These openings are absolutely necessary for aspects of natural ventilation, and the prevailing 

winds will have an influence on this area. 

PASSIVE SOLAR 

GAIN. 

Solar energy is the main source of energy of a bioclimatic building. The collection uses the greenhouse effect which occurs when heating the materials inside the building through the glass without 

letting out the infrared radiation emitted by these materials. Interiors have to be designed with a large thermal inertia to release all the heat retained during times of more energy demand, that is during 

the night. 

We need insulation systems such as blinds, shutters, ... to prevent heat loss by convection and conduction through the glass. 

THERMAL AND 

MASS 

INSULATION. 

In a daily cycle in winter thermal mass stores the heat of the day and releases it at night. In summer it is the opposite: the heat accumulated during the day is evacuated by natural ventilation. 

In the annual cycle we only find the sun as a huge thermal mass, capable of storing heat in winter and cold in summer. 

This is to maintain the building without sudden changes of temperature against external conditions. The materials used are generally  stone, ceramics, with significant thickness, ... and the sun will 

smooth variations during a long cycle. 

The insulation material make it difficult the passage of heat by conduction from the outside to the inside and viceversa. It is ideal to place it outside allowing the thermal mass to act as an effective tank. 

It is recommended  to insulate windows with double-layer and an intermediate camera, plus help from blinds, shutters, ...  in order not to let the heat go. 

VENTILATION. Ventilation is very important for its wide variety of uses: air renewal, the increase of the thermal comfort and air conditioning in summer, especially in summer nights. 

OPTIMIZING 

CLIMATIC OF 

THE SUN. 

The sun has a high thermal inertia and a huge delay of the accumulated heat that makes it possible to maintain a lower temperature than the atmosphere in summer and higher in winter.  
This feature helps to absorb the thermal oscillations from the outside. The solutions are verid, such as undergrounding everything or part of the north wall to make room for openings that give way to 
natural ventilation, or use green roof where the sun makes excellent thermal insulation, undergrounding airways to take advantage of the sun temperature and positively influence the natural 
ventilation, ... 

TAP SPACE. They are attached to the dwelling, low use and act as insulation between the house and the outside. They are garages, greenhouses, attics, ... 

PROTECTION 

FROM SOLAR 

GAINS. 

In summer caloric profits should be reduced to a minimum. 
Insulation, TAP space and ventilation help at this time of the year, but it is always better to prevent the solar radiation penetration before capturing it. 
It is necessary to use shading devices, such as the following ones: 
- Cantilever: with right measures it prevents about 10% the solar gain in winter and about 50% in summer time.  
- Awnings: they allow regulation depending on the prevailing conditions.  
- Pergolas with expires vegetation: vegetation falls during winter leaving the heat penetrate to the end of the dwelling, while in summer it is abundant, creating an opaque barrier. 
- External blinds, shutters, ... 
- Tree: any tree placed close to the south façade refreshes the atmosphere by evapotranspiration refresh. To put deciduous tree is ideal because they produce opacity in summer and transparency in 
winter. 

REFRIGERTAION 

SYSTEMS. 

The evaporation of water cools the air. This also makes the plants,  transpire water during the day.  

It is good to have fountains, lakes or more vegetetion to refresh the atmosphere effitciently. 

However,  at the moment, we are only studying the materials and the building systems.
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2. MATERIALS. 

2.1. MATERIALS PETRIS. 

A. ARGILA CUITA.

Taula 2. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE L’ARGILA CUITA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bibliografia 
Red Interinstitucional de Tecnologias limpias. RITL. http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/369102/369102_amb.htm  
Bellart, M., Mesa, S. IMPACTO AMBIENTAL Y CICLO DE VIDA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Projecte Final de Carrera.EPSEB-UPC 2009. 

 FASE 1. 

FABRICACIÓ . 

IMPACTE 

SOBRE EL 

TERRENY. 

És el principal impacte mediambiental que es produeix durant la fabricació d’argila cuita. 

ENERGIA 

INCORPORADA. 

Si s’analitza l’impacte mediambiental d’una tona d’argila cuita, en aquest punt de la seva vida útil, s’observa que és 

un material que es pot adequar als principis de la construcció sostenible, ja que no té una elevada quantitat 

d’energia incorporada. 

EMISSIONS. Tal com es pot observar a la taula 2.1 (ANNEX A), durant el procés de producció és produeixen emissions gasoses 

perjudicials per al medi ambient, com ara emissions de CO2, causant de l’efecte hivernacle, a més d’àcids de sofre i 

nitrogen, generadors de la pluja àcida.  

Durant el procés de fabricació d’argila cuita, també es produeixen emissions de pols, que sovint són importants. 

El major inconvenient pel que fa a les emissions, és quan s’utilitza en gran quantitat, tal com ha estat passant al 

nostre país, els últims 50 anys. 

RESIDUS. És genera una gran quantitat de fang durant el procés de rentat dels àrids de pedrera, que s’aboquen en espais 

naturals o en basses més o menys controlades.  

FASE 2: 

TRANSPORT. 

Tot i el seu elevat pes i volum, l’impacte mediambiental degut al transport no serà d’especial rellevància, ja que a la regió de Catalunya 

hi ha diversos fabricants de productes d’argila cuita. Per tant el problema radica en el mateix punt que en l’apartat anterior, és a dir, en 

el gran ús que se’n fa. 

FASE 3: POSTA 

EN OBRA . 

La posta en obra dels productes d’argila cuita és realitza mitjançant via humida. Aquest fet, implica la necessitat de materials auxiliars, 

com l’aigua i el morter. A més a més, és generen minves, que posteriorment s’hauran de transportar a l’abocador, generant també, un 

impacte mediambiental. Aquest és un dels inconvenients de l’argila cuita. 

FASE 4: VIDA 

ÚTIL. 

Degut a les característiques de la ceràmica no serà necessària cap tipus d’intervenció significativa durant el decurs de la vida efectiva 

del material.  

S’ha de dir, que és un material que té una comportament tèrmic molt eficient. 

FASE 5: 

DEMOLICIÓ I 

RECICLAT. 

 

Demolició. Aquest punt, és on resideix un dels majors inconvenients del cicle de vida dels materials d’argila cuita, degut a que no 

forma part d’un únic material aïllat. Aquest fet implica que la seva demolició s’hagi de realitzar mitjançant 

retroexcavadora, generant així, residus i necessitant una quantitat d’energia considerable. 

De fet, les emissions de diòxid de carboni, i l’energia necessària en aquest procés, és gairebé igual, sinó major en alguns 

casos, que en el procés de producció del material. 

Reutilizació. La seva reutilització és pràcticament impossible. 

Reciclatge. Tot i que si que és habitual el seu reciclatge, previ procés de trituració, no s’utilitza per a produir materials d’argila cuita, 

sinó per a la realització de diversos paviments. 

 
Imatge 1. Posta en obra de l’argila cuita. 

Un dels majors inconvenients que presenta la utilització de 

l’argila cuita és la impossibilitat de la seva reutilització. 

Aquest fet, és com a conseqüència que la seva posta en 

obra és realitza mitjançant la via humida. 

L’argila cuita està lligada a l’arquitectura convencional, tal i 
com a l’apartat 3.3. Avaluació de l’envolvent vertical. 

VEURE ANNEX TAULA 2.1. RECURSOS NATURALS, ENERGIA 
CONSUMIDA I EMISSIONS DE L’ARGILA CUITA.  
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B. MORTER. 
Taula 3.  AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DEL MORTER. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PEDRA.

Taula 4. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LA PEDRA.  

 
Bibliografia 

Font morter: 
CARDIM, A. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CEMENTO- APORTACIONES AL ANÁLISIS DE LOS INVENTARIOS DEL CICLO DE VIDA DEL CEMENTO. TESIS DOCTORAL. ENGINIERIA CIVIL. UPC.

BELLART, M., MESA, S. IMPACTO AMBIENTAL Y CICLO DE VIDA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. PROJECTE FINAL DE CARRERA.EPSEB-UPC 2009.  

FONT PEDRA: SEYJÁS, A. EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA APLICADO A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: “EL GRANITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESCUELA T.S.I. DE MINAS, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

OBSERVACIONS: 

L’inconvenient de l’ús del morter en la 

construcció actual, no és tant, l’impacte 

ambiental que pugui generar el material, sinó 

els sistemes constructius al qual està lligat. 

Aquest fet, però, l’analitzarem de manera 

global, a l’apartat de solucions constructives, 

concretament, a l’apartat 3.3.c.I. Façana 

Convencional. 

FASE 1: 

FABRICACIÓ. 

IMPACTE 

SOBRE EL 

TERRENY. 

En aquest punt del seu cicle de vida, el major impacte ambiental que es realitza sobre el medi és el produït sobre el terreny al dur 

a terme l’extracció dels àrids. 

EMISSIONS. Les emissions de pols que es produeixen durant el seu procés de fabricació són un factor a considerar també, tot i que no 

suposen un factor vinculant en l’elecció del material. També es produeixen emissions de CO2 i NO2, però per la quantitat de 

morter que s’utilitza en la construcció, no genera un gran impacte ambiental. 

RECURSOS 

NATURALS. 

Un dels inconvenients del procés productiu del morter, és la gran quantitat d’aigua necessària per a la seva fabricació. 

FASE 2: 

TRANSPORT. 

Els morters són un tipus de materials de procedència local. Per tant l’energia degut al transport, no és molt elevada. A més no és un material pesat. 

FASE 3: 

POSTA EN 

OBRA 

Per a la col·locació del morter, ja sigui per a unir peces ceràmiques o com a arrebossat, la seva posta en obra és realitza mitjançant la via humida, 

per tant, és necessària l’aportació d’aigua. A més, també és necessària l’aportació de maquinària auxiliar, i la seva corresponent despesa 

energètica. Aquest és el major inconvenient que té el morter.  

FASE 4: VIDA 

ÚTIL. 

Degut a les característiques intrínseques del material, no serà necessari cap tipus d’intervenció significativa durant el decurs de la vida útil del 

morter. 

FASE 5: 

DEMOLICIÓ I 

RECICLATGE. 

El morter en un edifici no és un producte aïllat, sinó que forma part d’un conjunt de materials. A més la seva  desconstrucció es basa en la 

demolició manual o mitjançant maquinària especialitzada on el material queda reduït a pols pràcticament. Conseqüentment, la seva reutilització és 

impossible, tot i que la via del reciclatge és factible. S’ha de dir, que tot i que el reciclatge és factible, no és realitza gairebé mai. 

F1: FABRICACIÓ. Tradicionalment, la pedra ha estat un material de baix cost i de disponibilitat local. Cada regió posseeix alguna varietat de pedra útil per a la construcció. 

Com a material sostenible és útil sempre que no s’utilitzi en gran quantitat, ja que com la majoria dels materials d’origen petri, no té una gran energia incorporada, i tot i que efectivament genera 

emissions contaminants a l’atmosfera i residus, el seu major impacte ambiental és el que genera sobre el terreny. 

F2: 

TRANSPORT. 

La distància no ha de ser molt gran, ja que és un material de disponibilitat local, tot i que com és un material pesat, la despesa energètica serà major, i conseqüentment, el seu impacte mediambiental.  

Però es pot dir, que no serà un punt clau en la elecció del material, sempre i quan l’origen en sigui sigui local. 

F 3: POSTA EN 

OBRA. 

Pot ser tant per via seca com per via humida, depenent de l’aplicació. 

Els paviments sempre s’aplicaran per via humida, per tant serà necessària l’aportació de materials auxiliars com l’aigua. En canvi, la posta en obra els blocs de granit per a façanes, és per via seca. 

F4. VIDA ÚTIL. Degut a les característiques intrínseques del material, no necessita cap tipus de manteniment. 

F 5: DEMOLICIÓ 

I RECICLATGE. 

Pel que fa a la desconstrucció dels elements petris de l’edifici, serà de vital importància si la posta en obra s’ha realitzat mitjançant via seca o via humida. 

Si s’ha realitzat mitjançant la via humida, la seva desconstrucció serà més complicada, i serà necessària maquinària auxiliar, a més la reutilització del material serà molt difìcil, ja que segurament, el 

material quedarà danyat degut a les actuacions de deconstrucció. 

En canvi, si el material s’ha aplicat mitjançant la via seca, la seva desconstrucció serà molt més simple, sent necessària, simplement l’aportació de mà d’obra. 

A més, la seva reutilització serà totalment factible, sobretot si s’ha tingut en consideració a l’etapa de projecte, les seves mesures són estàndard, i les seves fixacions són mecàniques. 

El seu reciclatge és possible, però prèvia trituració, i la seva reutilització genralment no serà com a bloc de pedra. 

VEURE ANNEX TAULA 3.1. RECURSOS 
NATURALS, ENERGIA CONSUMIDA I 
EMISSIONS DEL MORTER. 
VEURE ANNEX TAULA 4.1. RECURSOS 
NATURALS, ENERGIA CONSUMIDA I 
EMISSIONS DE LA PEDRA. 
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D. FORMIGÓ.

Taula 5. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DEL FORMIGÓ.  

 

Bibliografia. 
JOSA A., AGUADO, A., CARDIM A. 2º CONGRESO INTERAMERICANO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CEMENTO. APLICACIÓN A PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. 
MEDINA, L. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL USO DE ARMADURAS CORRUGADAS DE ACERO INOXIDABLE EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO SOMETIDOS A CLASES DE EXPOSICIÓN AGRESIVAS. APLICACIÓN A ELEMENTOS EN CONTACTO CON AGUAS RESIDUALES AGRESIVAS.ENGINYERIA CIVIL. UPC. 
2006. 

 Formigó fresc. Formigó prefabricat. 

FASE 1. 

FABRICACIÓ. 

EXTRACCIÓ. 

 

El formigó s’obté de la barreja de ciment, grava, 

sorra i aigua. Com la majoria dels materials 

d’origen petri, el major impacte mediambiental 

produït durant la seva fabricació és el canvi en el 

paisatge i en la forma del cabdal del riu degut a 

l’extracció d’àrids. Per aquest motiu, la substitució 

parcial de graves per material reciclat provinent 

d’enderrocs en redueix l’impacte mediambiental. 

Pel que fa a l’impacte ambiental produït 

durant la primera fase del cicle de vida dels 

materials és semblant a la del formigó armat 

fet a obra.  

RECURSOS 

NATURALS. 

S’ha de tenir present també que, el procés de 

fabricació del formigó requereix una aportació 

important d’aigua, el qual, en l’actualitat, és un 

recurs natural escàs.  

ENERGIA 

INCORPORADA 

I EMISSIONS. 

L’energia incorporada i les emissions generades no 

resulten rellevants, si analitzem el material de 

manera individual, però el seu impacte és notable 

degut al gran ús que se’n fa en l’actualitat. 

FASE 2. 

TRANSPORT. 

Normalment el formigó és transporta mitjançant un camió 

formigonera, amb unes característiques determinades, per tal que 

arribi amb les propietats adequades a obra. Per aquest motiu, el 

transport, no pot tenir una duració superior a una hora. Per tant, és 

un material de procedència local, tot i que s’ha de tenir en compte 

que és un material pesat. 

Si s’analitza l’impacte generat durant el 

transport, s’ha de considerar que és un 

material pesat, així que, la procedència del 

producte hauria de ser local, pel contrari, 

l’impacte seria substancial. 

FASE 3. POSTA 

EN OBRA. 

El cas del formigó és especial respecte a la resta de materials 

estudiats, degut a que durant la seva  posta en obra, deixa de ser 

únicament formigó en massa i passa a ser, juntament amb l’acer, 

formigó armat. És un apartat que s’estudiarà en més profunditat a 

l’apartat d’estructures. 

 

La posta en obra és un dels avantatges dels 

materials prefabricats,  ja que és realitza 

mitjançant la via seca. 

FASE 4: VIDA 

ÚTIL. 

El seu comportament és idèntic al del formigó 

realitzat in-situ. 

FASE 5: 

DEMOLICIÓ I 

RECICLAT. 

Tal com s’ha dit, la seva posta en obra és 

realitza mitjançant via seca, aquest fet, facilita 

la desmuntabilitat de l’edifici. 

A més, es pot desmuntar sense causar cap 

lesió al bloc, facilitant així, la reutilització. 

D’altra manera, es poden reciclar, tal com es fa 

amb el formigó fabricat in-situ. 

IMPORTÀCIA DEL RECICLATGE DEL FORMIGÓ. 
S’estima que la contribució del formigó als residus de construcció i 

demolició és del 53% en volum i del 67% en pes (wilson,A.;1993). Per aquest 

motiu, creiem interessant para una atenció especial a aquest punt del cicle 

de vida del formigó. 

Aquesta enorme contribució assenyala la necessitat de dissenyar 

estratègies de gestió de residus i de reciclat.  

De fet, tot i la gran quantitat de residus que genera el formigó, existeixen 

pocs estudis sobre el seu reciclatge. Tot i que hi ha gran abundància d’àrids, 

aquest recurs no és renovable a curt o mig plaç. Per altra part, l’extracció 

dels àrids produeix impactes ambientals explicats a la F1. del cicle de vida 

del formigó. 

Pel que fa al reciclatge, tenim dues possibilitats: 

- Formigó reciclat obtingut de la trituració de formigons: La 

utilització de formigó reciclat obtingut de la trituració de formigons 

de rebuig per a l’elaboració de nous formigons permet disminuir la 

quantitat de residus procedents de la construcció, al mateix temps 

que disminueix la quantitat de matèries primeres a extreure, 

reservant així els recursos no renovables. El compost és 

generalment matxuca en àrids per a nou formigó o utilitzat com a 

material de farciment en terraplens. L’equip d’Enric Vázquez, 

catedràtic de la UPC, ha comprovat que el 20% de material reciclat, i 

fins i tot el 30%, no minva ni la duresa ni la resistència del formigó. 

- Reciclatge de formigó residual: El formigó residual fuid i l’aigua de 

rentat tambè són elements que és poden reciclar. 
A Espanya el 2003 es va reciclar un 10% del total dels residus procedent de la 

construcció i enderrocament, que es van reutilitzar com a material de 

reomplert i sub-base de carreteres. Dels 451 milions de tonelades d’àrid que 

s’extreuen anualment al territori espanyol, el 65% es destina a la fabricació 

del formigó i asfalt (Cemex 2006). L’objectiu és arribar al nivell d’Alemanya 

o Holanda, on ja és reutilitza el 90% del formigó. 

 

Dades facilitades per:  MEDINA, L. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL USO DE 

ARMADURAS CORRUGADAS DE ACERO INOXIDABLE EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO SOMETIDOS A CLASES 

DE EXPOSICIÓN AGRESIVAS. APLICACIÓN A ELEMENTOS EN CONTACTO CON AGUAS RESIDUALES 

AGRESIVAS.ENGINYERIA CIVIL. UPC. 2006. 

VEURE TAULA 5.1. RECURSOS NATURALS, ENERGIA CONSUMIDA I EMISSIONS DE LA PEDRA. 
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E. VIDRE. 

Taula 6. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DEL VIDRE

 

F. MATERIALS PETRIS AÏLLANTS. 

Al mercat hi han materials aïllants tèrmics i acústics,  d’orígen petri. Degut a les característiques dels materials aïllants, aquests s’avaluaran de manera conjunta  en l’apartat 2.4. materials aïllants. 

 

Bibliografía 
Generalitat de Catalunya. EL SEGUIMENT DE LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE EN ELS SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL. 2006. 
T.Chiribao., N.Giorello., AC.Silveira. Ciclo de vida de los materiales de construcción.2009  
Edwuard, B. (2004). Guía de la edificación sostenible. barcelona: Ed. Eduardo Gilis. 
BELLART, M., MESA, S. IMPACTO AMBIENTAL Y CICLO DE VIDA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. PROJECTE FINAL DE CARRERA.EPSEB-UPC 2009.  

PASSOLA, O. MODELO DE INVENTARIO DE EMISIONES INDUSTRIALES A LA ATMÓSFERA A NIVEL DE ESPAÑA CON ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL TESIS MASTER. ENGINYERIA INDUSTRIAL. UPC. 2006. 
 

F 1. FABRICACIÓ. 
El major impacte ambiental, que és produeix durant el procés de fabricació del vidre es, principalment, l’elevada energia utilitzada en el procés de fusió. A més, de vegades s’incorporen elements, com 

ara el plom o la sosa càustica, que són altament contaminants. El procés de fusió a més, allibera també SO2 i fluorurs, emissions, que són perjudicials per a l’atmosfera. 

F 2. TRANSPORT 
A la regió de Catalunya hi ha diversos fabricants de vidre, per tant, el transport no serà un greu inconvenient per a la utilització d’aquest material. 

F 3: POSTA EN 

OBRA. 
La posta en obra dels elements de vidre, és realitza mitjançant la via seca, sense ser necessària l’aportació de maquinària especial, ni d’energia. 

En cas que s’hagin d’unir diferents peces d’elements de vidre, aquestes es realitzaran mitjançant unions mecàniques, facilitant així la seva futura deconstrucció, i reutilització. 

F. 4: VIDA ÚTIL. 
Degut a les característiques del vidre, no seran necessàries actuacions de manteniment al llarg de la seva vida útil. 

F 5: DEMOLICIÓ I 

RECICLATGE. 

DESCONSTRUCCIÓ  
La desconstrucció en els elements de vidre és una acció totalment factible, ja sigui, per a elements de façana, com per a vidres pertanyents a obertures. L’únic element necessari per 

a la seva realització és la mà d’obra. 

REUTILITZACIÓ 
Si l’acció de la desconstrucció s’ha realitzat correctament la seva reutilització és totalment factible, sobre tot si durant l’etapa de projecte s’ha tingut en consideració tot el cicle de 

vida del material, utilitzant mides estàndard i fixacions mecàniques. 

RECICLATGE. 
Pel que fa al reciclatge, un aspecte positiu del vidre és que és reciclable per mitjà de la refusió. De fet es tracta de l’únic material de consistència pètria que resulta fàcilment 

reciclable, atès que el procés d’obtenció és per fusió. S’ha de remarcar que perquè el cristall reciclat es pugui aplicar al camp de la construcció és important que el residu estigui net, 

separat per colors i no contaminat per altres substàncies. 

Estant el material correctament classificat, el seu processament és molt senzill ja que s’inclou en el procés de fabricació com trossos de vidre. És més, 1 kg de vidre, donarà lloc a un 

altre kg. de vidre. No es genera cap residu o producte secundari durant el procés i pot reciclar-se tants cops com és vulgui. Es tracta d’un dels pocs productes 100% reciclables. A més 

a més, per cada kg. de vidre reciclat, ens estalviem 300 gr. de CO2, respecte al vidre de primer ús. 

Per tant, el reciclatge del vidre té 2 grans avantatges: 

- Eliminació de residus. 

- Evitar l’extracció de la matèria primera, com la calissa, evitant així, generar l’energia produïda durant l’extracció de la matèria prima, i els corresponents residus generats, a 

més, de l’impacte ambiental que genera. 

També hi han altres sortides com ara: 

- L’agregat de vidre reciclat: el qual és vidre residual triturat, que s’utilitza com a base per a sota de canonades, superfícies de grava, material de reomplert…  

- Terrazzo de vidre reciclat: es realitza a partir del reciclatge de residus de consumidors industrials com ara botelles, vidre pla, llums de tràfic, vidre provinent de cotxes i 

avions, vaixells… l’ús del vidre en aquests casos produeix un estalvi de marbre i altres tipus de pedra que haurien de ser extrets de la terra. El compost és aproximadament 

de 75% de vidre reciclat i 25% d’aglutinant. El seu manteniment és fàcil, i la seva vida útil és d’un 40 anys. 

VEURE ANNEX TAULA 6.1. RECURSOS NATURALS, ENERGIA CONSUMIDA I EMISSIONS DEL VIDRE 
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2.2. MATERIALS METÀL·LICS. 

A. ACER. 

I. PERFILS LAMINATS. 

 

Taula 7. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DELS PERFILS L AMINATS D’ACER.

FASE1. 

FABRICACIÓ. 

 

EXTRACCIÓ. És un punt a favor de la producció d’acer, ja que actualment a Espanya, la major part de l’acer és produeix a partir d’acer provinent de ferralla. Aquest fet es deu a que desprès del procés de 

reconversió industrial de la siderúrgia a Espanya es va abandonar la via de l’alt forn, i es va apostar de forma decidida per l’obtenció de l’acer mitjançant forn elèctric. En aquest procés, la 

matèria prima és la ferralla. 

Però si que n’és necessària l’extracció de carbó i de calcària, produint així un impacte en l’entorn. 

FABRICACIÓ. 

 

En aquest punt és troba el punt més crític de tot el cicle de vida de l’acer, degut a que és necessària una gran quantitat d’energia, a més de produir-se emissions gasoses perjudicials per al 

medi ambient. Com a punts més desfavorables de la producció de l’acer, tenim que: 

- És necessària una gran quantitat d’energia. 

- Consum important d’aigua 

- Emissions gasoses perjudicials per al medi ambient. 

- Es genera una gran quantitat important de residus. 

FASE 2. 

TRANSPORT: 

A l’hora d’avaluar el seu impacte, d’ha de pensar que és un material pesat, A catalunya es possible obtenir-lo a Barcelona. 

Per tant, a catalunya, el transport dels perfils metàl·lics es realitzarà mitjançant camió. L’impacte ambiental del material a causa del transport, existeix, però tenint en consideració l’elevada energia 

incorporada del material, aquesta fase de la vida del material, no representa un factor determinant. 

FASE 3: 

POSTA EN 

OBRA. 

En la col·locació de perfils laminats amb funció estructural es necessiten diversos elements auxiliars, en aquest cas es considera per a la seva posta en obra la maquinària necessària per a la soldadura 

elèctrica. 

Durant aquest procés la generació de residus a obra es pot considerar nul·la. 

FASE 4: VIDA 

ÚTIL. 

A causa de les característiques de l’acer, i tenint en compte que, normalment, l’estructura està revestida d’altres materials, no serà necessària cap tipus d’intervenció significativa durant el decurs de la vida 

efectiva del material. 

FASE 5: 

DEMOLICIÓ I 

RECICLAT. 

DEMOLICIÓ Per a poder reutilitzar o reciclar el producte, primerament, es deu procedir a la desconstrucció de l’edifici. 

Cal esmentar, que al ser l’acer, un material d’alta densitat energètica, té un elevat potencial per a ser reciclat. L’acer, es pot reciclar tècnicament un nombre indefinit de cops, gairebé 

sense degradació de la qualitat. Per tant, en aquest punt de la vida de l’acer, és troba una de les seves grans avantatges. 

RECICLATGE. Producte que pot ser aïllats fàcilment dels altres elements si es procedeix pel mètode de la desconstrucció i per tan és fàcilment reciclable. 

L’acer, té un elevat potencial per a ser reciclat, de fet, tècnicament, es pot reciclar un nombre indefinit de cops, gairebé sense degradació en la qualitat. Al nostre país, ja s’aplica 

aquesta tècnica. El major fabricant d’acer de Catalunya, CELSA, produeix l’acer mitjançant forn elèctric. 

Pel que fa a l’escòria generada durant el procés de producció de l’acer, mentre que pràcticament el 100% dels desfets d’acer podrien ser reintroduïts a la indústria, resulta clar que hi ha 

moltes possibilitats de millora. Actualment, s’utilitza com a substitut de ciment o àrids en la construcció de carreteres i murs. Aquesta utilització, és enormement beneficiosa a causa, 

d’una banda, a la significativa reducció en l’emissió de diòxid de carboni que d’una altra forma seria generada durant la calcinació del mineral calcari, i d’altra banda, a la reducció 

d’escòria residual.  

S’estima que la creació d’una tona d’escòria (durant la producció de 3,5 tones de metall fos) estalvia entre 3 i 5 GJ d’energia i pot evitar la cocció de 1.000 kg. de calcària, que té el 

potencial de generar entre 900 i 1.200 Kg. de diòxid de carboni. 

REUTILITZACIÓ. Aquest procediment és totalment apte per als perfils metàl·lics, és més, hi han empreses especialitzades en la compra-venta d’elements metàl·lics, com ara els perfils laminats. Per 

exemple, HIERROS DELTA, situada a Camarles. 

És un procediment, que pràcticament mai és té en consideració, en canvi, és el procès més sostenible en diferència, sobretot en materials amb una elevada energia incorporada, com és 

el cas de l’acer. 

En el cas que s’optés per aquest procediment, tot l’impacte ambiental generat durant la fase de fabricació del material desapareixeria. 
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II. BARRES CORRUGADES. 

 

Taula 8. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LES BARRES CORRUGADE S D’ACER.  

 

Taula 9. AVANTATGES I INCONVENIENTS DE L’ACER. 
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FASE1. FABRICACIÓ Aquest procediment serà pràcticament igual que els anteriorment descrits en les corresponents fases del cicle de vida dels perfils laminats. 

FASE 2. TRANSPORT. 

 

El transport dels barres corrugades es realitzarà mitjançant camió de 12 t., i la seva procedència a Catalunya serà de Barcelona fins al lloc de destí. 

Per tant, l’impacte ambiental del material a causa del transport, existeix, però no n’és un inconvenient, per a considerar-lo insostenible. Sobretot tenint en compte l’elevada energia 

incorporada del material.  
FASE 3. POSTA EN 

OBRA. 

Les barres corrugades són l’armadura per al formigó armat. Aquestes armadures poden venir muntades del taller, preferiblement en grans armadures per a murs, o muntar-les a la pròpia 

obra lligades mitjançant filferros. En qualsevol dels dos casos no és genera un consum energètic important, ni és produiran emissions, de fet, l’impacte ambiental durant aquesta fase, és 

considera nul. Tot i que en el cas de les armadures muntades a la pròpia obra, és fàcil que és produeixin excessos de demanda o canvis de mesures respecte del projecte. Per aquest motiu 

s’han de considerar la generació de minves, i la seva gestió. Aquestes minves seran transportades a la planta de residus o reciclatge. 

Aquest procés, tot i que en quantitats petites, produeix una despesa energètica, i l’ús de combustible.   
Els processos següents s’analitzaran a l’apartat 3.2. Avaluació de les diferents tipologies estructurals. on s’avalua el icle de vida del formigó armat. 

 

ICOVEIETS. AVATAGES. 
ELEVADA ENERGIA INCORPORADA. Elevat grau de reciclablitat. 

El major impacte ambiental de la producció de l’acer, és produeix durant 

el procés de fabricació, necessita una gran aportació d’energia, i les 

conseqüents emissions atmosfèriques que comporta. 

A favor seu, s’ha de dir, que la seva reutilització és 

una acció fàcil de realitzar, si el seu disseny ha estat 

el correcte. A més,  és pot reciclar tants cops com 

faci falta. 

VEURE TAULA 7.1. RECURSOS 
NATURALS, ENERGIA CONSUMIDA I 
EMISSIONS DE LES BARRES 
CORRUGADES D’ACER . 
 
VEURE ANNEX TAULA 8.1 RECURSOS 
NATURALS, ENERGIA CONSUMIDA I 
EMISSIONS DE LES PERFILS LAMINATS 
D’ACER . 
 



Avaluació de les diferents tipologies constructives i dels materials utilitzats per a la construcció d’un edifici sostenible. 

23

 

III. ACER INOXIDABLE. 

 

Taula 10. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE L’ACER INO XIDABLE. 
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FASE 1: 

PRODUCCIÓ. 

ENERGIA 

INCORPORADA. 

Com tots els metalls l’acer inoxidable té una elevada energia incorporada, tot i que, com en el cas de l’acer, a Espanya la producció de l’acer inoxidable, és realitza 

a partir de ferralla, disminuint així la seva energia incorporada. Tot i així, no lleva que la seva energia incorporada sigui elevada. 

Tot i que no s’han pogut trobar dades que ens certifiquen la quantitat exacta, sabem que, a més de la seva elevada energia incorporada i d’emetre una 

considerable quantitat de CO2 a l’atmosfera, genera residus sòlids i produeix emissions gasoses perjudicials per a medi ambient.  

FABRICACIÓ. En aquest punt és troba el punt més crític de tot el cicle de vida de l’acer inoxidable, el principals impactes que generats són: 

- Elevada energia incorporada. 

- Generació d’emissions gasoses perjudicials per al medi ambient. 

- Generació quantitat important de residus. 

- Consum important d’aigua. 

FASE 2. 

TRANSPORT: 

A Barcelona, hi ha el fabricant CELSA, que produeix tot tipus de productes d’acer inoxidable necessaris per a la construcció. 

El factor pes dependrà del producte que estem analitzant. 

FASE 3: POSTA EN 

OBRA. 

 

La posta en obra dels materials d’acer inoxidable, depèn de la seva aplicació. 

L’acer inoxidable, té moltes i variades aplicacions en la construcció, com ara, com a xapa en estructures, cobertes, façanes, revestiments… 

Generalment són elements que arriben a obra ja realitzats, així que, en materials d’acer inoxidable, la generació de minves és considera nul·la. 

Un cop han arribat a obra, i passem a la seva execució, tenim dos opcions: 

- unió mecànica: mitjançant cargols. 

- Unió química: soldadura. 

Des del punt de vista mediambiental, la unió mecànica és la més adequada, ja que no és necessària l’aportació de maquinària especialitzada, i per tant d’energia. A més facilita el seu 

desmuntatge. 

Per a ser més sostenibles, les estructures d’acer inoxidable, haurien de dissenyar-se de manera que puguin ser desmuntades fàcilment (unions mecàniques), i que els seus 

components tinguessin mesures estàndard, per tal de poder ser reutilitzades. 

FASE 4: VIDA ÚTIL. A causa de les característiques de l’acer inoxidable, i tenint en compte que, normalment, no serà necessària cap tipus d’intervenció significativa durant el decurs de la seva vida 

efectiva. 

FASE 5: DEMOLICIÓ 

I RECICLAT. 

En primer lloc, procedirem a la desconstrucció de l’edifici. 

La capacitat de ser reutilitzat o reciclat, dependrà del producte més que de la composició de l’acer. Per exemple, els perfils metàl·lics, poden ser fàcilment reutilitzats, mentre que les 

barres corrugades, és pràcticament impossible, ja que queden malparades durant el procés de desconstrucció de l’edifici. 

VEURE ANNEX TAULA 10.1 RECURSOS NATURALS, ENERGIA CONSUMIDA I EMISSIONS DE LES D’ACER INOXIDABLE. 
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B. ALUMINI. 

 

I. ALUMINI PRIMARI. 

Taula 11. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE L’ALUMINI.  

 

 

 

 

FASE 1. 

FABRICACIÓ. 

IMPACTE SOBRE EL 

TERRENY 

Les conseqüències ambientals de l’extracció de l’alumini s’estenen més enllà de l’energia utilitzada durant la seva producció. El principal dels seus impactes ambientals 

és el considerable impacte que té sobre el terreny en zones d’alt valor ecològic degut a l’extracció de la seva matèria primera, la bauxita. 

RESIDUS Durant el procés d’extracció de la bauxita, es generen els anomenat fangs rojos, el quals estan compostos per una mescla d’impureses sòlides i metàl·liques. 

Constitueix un dels problemes d’eliminació de residus més importants de la indústria de l’alumini.  

Els fangs rojos no és poden eliminar fàcilment. En la majoria dels països en els que es generen els fangs rojos, aquests s’emmagatzemen en un dipòsit o estanc. A més 

a més, presenta el greu problema que, quan ocupa una superfície, aquesta zona ja no és apta per a edificar ni per a cultivar, tot i que el fang s’hagi assecat. 

ENERGIA 

INCORPORADA I 

EMISSIONS. 

Durant el procés de l’extracció de la bauxita, s’emeten importants quantitats de pols. 

Un cop extreta la bauxita, durant el procés de fabricació de l’alumini, és necessita una elevada quantitat d’energia.  

La generació de residus, i el cost de l’energia i de la mà d’obra, fa que els països industrialitzats, consumidors d’alumini, es plantegin ubicar aquestes fàbriques en 

països tropicals, juntament amb l’extracció de la bauxita. 

Tampoc es pot oblidar que durant el procés d’obtenció de l’alumini es produeixen emissions de gasos causants de la pluja àcida, i de gasos perjudicials per a la salut. 

Per tant, la fabricació de l’alumini primari, té un elevat impacte ambiental, tenint tres grans desavantatges: 

- Elevada despesa energètica. 

- Impacte sobre el terreny. Es produeix una degradació pràcticament irreversible del paisatge, ja que es produeixen entre 1 i 2 tones de fangs rojos per tona d’alumini produït. 

- Emissions de gasos perjudicials per a l’efecte hivernacle, i grans emissions de pols, porjudicials per a la salut. 

- Elevada despesa energètica. 

Aquests motius són més que suficients, per a ometre l’alumini primari, si volem realitzar un projecte sostenible. 

FASE 2. 

TRANSPORT: 

Tenint en compte, el gran impacte ambiental de la producció de l’alumini, i que podem obtenir alumini a nivell nacional, aquest punt, no és un factor de gran rellevància, si aquest és fabrica a 

Espanya. 

FASE 3: POSTA 

EN OBRA. 

L’alumini és un material que ja arriba a obra llest per a la seva posta en obra. Per tant, la seva posta en obra, es realitza per via seca, utilitzant, generalment, per a la seva unió, fixacions 

mecàniques, com cargols.. 

FASE.5. 

DEMOLICIÓ I 

RECICLAT. 

 

DESCONSTRUCCIÓ És en aquest punt, on radiquen les avantatges de l’alumini en el camp de la sostenibilitat, ja que la seva desconstrucció és un procediment relativament simple, i tant la 

reutilització com el seu reciclatge, són procediments totalment factibles i eficaços. 

La desconstrucció dels elements d’alumini no té un grau de dificultat elevat, sempre i quan les unions siguin mecàniques. A més, no és genera una quantitat de residus a 

tenir en consideració. 

REUTILITZACIÓ Si durant la realització del projecte, s’han tingut en consideració, aquests processos, utilitzant mesures estàndard, la reutilització és totalment factible. Sempre serà 

preferible la reutilització que el reciclatge. 

RECICLATGE Reciclatge: l’alumini és un material 100% reciclable, tants cops com es desitgi, sense perdre les seves característiques físico-químiques. A més és un material que pot ser 

aïllat fàcilment de la resta de materials, facilitant així, aquest procés. Un punt a tenir en compte també és que és produeixen productes iguals, és a dir, els lingots obtinguts 

durant el reciclatge poden ser utilitzats per a produir els mateixos productes que van ser reciclats. 

Hi han altres opcions per a la disposició final, però no són aconsellables. Aquestes són: 

- Compostatge: és un procès complicat. 

- Incineració: durant aquest procés es generen residus que són nocius per a la salut i per al medi ambient. 

- Enterrament: l’alumini tarda uns 300 o 400 anys, depenent de les condicions de pressió i temperatura. 

VEURE ANNEX TAULA 11.1 RECURSOS NATURALS, ENERGIA CONSUMIDA I EMISSIONS DE L’ALUMINI. 
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II. ALUMINI SECUNDARI. 

 
 

La utilització d’alumini reciclat, té una gran importància, des del punt de vista de la sostenibilitat, sobre 

tot, per que el seu impacte mediambiental, durant el procés de fabricació és molt menor, ja que produeix  

les següents millores en l’impacte ambiental produït durant el cicle de vida del material: 

Taula 12. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE L’ALUMINI SECUNDARI.  

 

 

Taula 13. OBSERVACIONS ALUMINI. 

 

OBSERVACIOS. 
El procés de fabricació de l’alumini té un 

impacte ambiental molt elevat. Per aquest 

motiu, no és aconsellable la utilització 

d’aquest material. 

En cas que es vulgui utilitzar, s’ha d’utilitzar 

alumini secundari sempre. 

Llacunes de fa ngs rojos, a Orinoco. 
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FASE1. FABRICACIÓ. ENERGIA 

INCORPORADA 

Estalvi energètic de fins al 95% de l’energia necessària per a produir alumini primari. 

IMPACTE 

AMBIENTAL 

S’elimina el problema més greu del procés de fabricació de l’alumini primari, que és l’impacte sobre el terreny que implica l’extracció de la matèria primera. 

EMISSIONS 

GASOSES. 

Durant el procés de reciclatge de l’alumini es redueixen les emissions de gasos nocius per al medi ambient. 

FASE 2: TRANSPORT. 

 

Aquest punt, també és favorable a la metodologia de la construcció sostenible, ja que, la ubicació de la producció no depèn de l’extracció de la matèria primera. 

De fet, a Barcelona hi ha instal·lada una planta de reciclatge d’alumini, pertanyent al grup BEFESA. 

Per tant, l’impacte ambiental en aquest punt del cicle de vida de l’alumini secundari, serà considerablement inferior, al de l’alumini primari, ja que la distància  a recórrer és molt menor. 

L’avaluació de la resta de passos del cicle de vida de l’alumini secundari, serà exàctament igual que els corresponents als de l’alumini primari. 
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C. ZINC. 
 

Taula 14. Avaluació del cicle de vida del zinc. 
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FASE1. FABRICACIÓ. emissions En el procés d’extracció de la matèries primeres tenen lloc 

emissions nocives de cadmi fet que produeix un impacte sobre el 

medi ambient considerable. 

Cal esmentar també, que durant tot el procés de fabricació, 

és produeixen emissions de gasos perjudicials per a la capa 

d’ozó, com el diòxid de carboni i el diòxid de sofre, a més de 

generar residus sòlids i líquids. 

Energia 

incorporada. 

Tot i que com tots els materials metàl·lics té una energia 

incorporada considerable, si es compara amb altres materials, no 

és preocupant. A més, té altres factors més determinants. 

Reserves. El zinc és un material que es troba en una situació una mica crítica. 

S’espera que les pròximes dècades s’exhaureixi, segons la 

informació actual de reserves i de consum. Aquest motiu és 

suficient, per a considerar la utilització del zinc primari com a no 

sostenible. 

FASE 2. 

TRANSPORT: 

A Espanya la major part del zinc és produeix a Astúries. 

El zinc no és un material que és produeixi a la regió de Catalunya, per tant, l’impacte 

mediambiental degut al transport, serà major, respecte d’altres materials, com l’acer. 

PAS 3: POSTA EN 

OBRA. 

L’ús majoritari del zinc en la construcció és com a recobriment de planxes d’acer. Així 

que, són elements que arriben a obra, ja realitzats, és a dir, que la generació de minves 

és considera nul·la. 

Un cop han arribat a obra, i es procedeix a la seva execució, aquesta és realitza 

mitjançant la via seca a partir d’unions mecàniques, mitjançant cargols. 

PAS 4: VIDA ÚTIL Necessita el manteniment de la capa de protecció anticorrosió. 

FASE 5: DEMOLICIÓ 

RECICLATGE I/O 

REUTILITZACIÓ. 

Un cop finalitzada la vida útil de l’edifici i seguint els criteris de la construcció sostenible 

tenim dues opcions 

- Reciclatge: el zinc és un material que és pot reciclar  

- Reutilització: és una opció factible tambè. Sempre que puguem, optarem per 

aquesta via, ja que genera un impacte considerablement menor. 

Per a qualsevol de les dos opcions, primerament, es procedirà a la desconstrucció de 

l’edifici. 

zinc secundari. 
El zinc pot reciclar-se infinitament sense perdre propietats ni qualitat... .  

Tot i que el percentatge de reciclatge del zinc depèn principalment de la recol·lecció dels 

productes que ho contenen, el 90% de los productes recol·lectats d’aquest tipus es reciclen. 

EMISSIONS. 

Degut a que les matèries primeres utilitzades per a la producció de zinc secundari són molt 

variables, (mates, espumes, cendres, ferralles…), és molt inexacte donar un factor d’emissió 

vàlid per a les emissions produïdes durant el procés de fabricació del zinc secundari, les quals 

són molt escasses. 

 

ENERGIA INCORPORADA. 

La quantitat d’energia necessaria per a produr zinc secundari no és considerable. 

Com ha dada orientativa podem dir que l’energia incorporada del zinc secundari és de 12 

MJ/kg. 

 

Com es pot, el procés de fabricació de zinc secundari no genera un impacte ambiental a 

considerar en cap aspecte. A més, forma part d’un cicle de vida tancat, complint així, un dels 

màxims requisits de la construcció sostenible. 

 

Per tant, degut a que el zinc, és un matèria prima que escasseja, i que el procès de fabricació 

del zinc secundari té un impacte ambiental limitat, si es desitja la utilitació de productes de 

zinc, aquest ha de ser d’origen reciclat. 

 
OBSERVACIONS. 

Actualment, s’hauria de limitar l’ús de productes de zinc a la construcció, degut a que les 

reserves d’aquest material es troben en situació crítica. 

Per tant,  és preferible no utilitzar productes amb zinc, i en cas que així sigui, ens hem 

d’assegurar que sigui zinc secundari. 

VEURE ANNEX  TAULA 14.1. RECURSOS NATURALS, ENERGIA CONSUMIDA I EMISSIONS 
DEL ZINC. 
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2.3. MATERIALS ORGÀNICS. 

A. FUSTA. 

Taula 15. AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LA FUSTA. 

F 1. 

FABRICACIÓ 

DESFORESTACIÓ

. 

El procés d’obtenció de la fusta pot ocasionar un dels majors impactes mediambientals del cicle de vida de fusta, la desforestació. La desforestació és la conseqüència de la 

tala descontrolada durant l’explotació dels boscos.  

Si la fusta es talada de manera descontrolada es poden causar danys importants en zones d’alt valor ecològic, com en el cas de les fustes tropicals. En aquest cas, en alguns 

casos es possible obtenir certificats que garanteixin l’explotació en silvicultura, és a dir, que el procès de tala s’ha realitzat de manera controlada i sostenible.  

No obstant, per la situació particular d’aquests països i el seu desenvolupament tecnològic, és difícil que l’explotació a gran escala, si procedeix de països subdesenvolupats,  

és faci de manera sostenible i respectuosa. 

Els boscos tropicals constitueixen una de les últimes grans reserves naturals del planeta. Conseqüentment, l’explotació descontrolada comporta un elevat impacte sobre el 

medi natural. L’ús de les fustes tropicals, en general no està recomanat. 

En canvi, també es pot obtenir la fusta en zones destinades a aquest fi. En general, els països més desenvolupats porten a terme polítiques d’explotació sostenibles de 

boscos, que es basen en la reforestació, l’explotació selectiva i respectuosa. 

DESPESA 

ENERGÈTICA. 

I  EMISSIONS. 

Un cop talada la fusta es procedeix a l’escapçament, l’especejament i l’assecatge de la fusta. Aquestes operacions tenen un baix consum energètic. 

A continuació s’ha de considerar un component energètic imputable al transport fins a les fàbriques de manufactura.  

Aquest transport no és menyspreable atès que una elevada quantitat de la fusta que s’utilitza a Europa prové dels països escandinaus, dels EUA, del Canadà… Tot i que cal 

esmentar que, a la regió de Catalunya tambè es poden obtenir fustes de procedència local, disminuint notablement la despesa energètica, i les corresponents emissions 

gasoses degudes al transport.  

 

A les fàbriques de manufactura la fusta se sotmet a certs tractaments de conservació i transformació (polit, laminatge, filatura…). Aquestes operacions tenen un baix consum 

energètic, que serà variable en funció de les operacions aplicades. L’energia que s’utilitza en aquests processos és l’energia elèctrica. 

 

La pols i les serradures poden provocar impactes ambientals a l’aire i a l’aigua. Aquests impactes poden ser controlats amb l’adopció de tecnologia i processos de gestió 

adequats. 

TRACTAMENTS 

DE PRESERVACIÓ 

 

Els tractaments de preservació que rep la fusta poden anar en detriment de la conservació del medi, a més de plantejar importants riscs per a la salut humana. En un elevat 

nombre de casos, una correcta elecció de la fusta permet evitar la necessitat d’aplicar un tractament de preservació. En els casos que aquest tractament resulti necessari, hi 

ha diverses possibilitats que tenen un comportament amb l’entorn molt dispar. 

L’elecció del tractament sovint condiciona l’impacte mediambiental de la fusta, fins al punt que la fusta resulti poc desitjable com a solució constructiva. El problema principal 

que planteja l’ús d’aquestes substàncies deriva dels elements que la componen. Aquests resulten moltes vegades cancerígenes, no degradables, responsables d’emissions 

nocives a l’atmosfera quan la fusta és incinerada, etc. 

OBSERVACIONS. La fusta és un material, que si s’aplica correctament, té un comportament molt respectable amb el medi ambient. El problema reisdeix en l’ús que l’ésser humà n’apliqui. 

FASE 2: 

TRANSPORT. 

 

Com s’ha esmentat anteriorment, la fusta és un material que és pot trobar a la regió de Catalunya. Hi han empreses dedicades a la producció de tot tipus d’elements constructius de fusta, i que 

garantixen, mitjançant el seu corresponent certificat, que garanteix l’obtenció en silvicultura. 

Per tant, si la fusta que s’utilitza, és de procedència local, l’impacte mediambiental degut al transport, no és d’especial rellevància. 

Tot i que si les fustes són procedents, d’E.E.U.U., del Canadà o països, situats a una gran distància, llavors, si que en resulta un factor determinant, per a la no elecció dels elements de fusta. 

Sobre tot, si es té en consideració, que una característica de la fusta, és la baixa energia incorporada durant el seu procés de fabricació. 

F 3: POSTA EN 

OBRA. 

La posta en obra dels elements de fusta, se sol realitzar mitjançant la via seca, sense generar una important quantitat de residus a obra. 

F 4: VIDA ÚTIL. La vida útil dels elements de fusta, pot superar els 100 anys, sempre i quan, s’hagin conservat de manera adequada. Pot ser que durant la seva vida útil, sigui necessari, realitzar operacions de 

manteniment, realitzant tractaments de preservació. És important, utilitzar tractaments, que siguin el màxim respectuosos amb el medi ambient i amb la salut humana. 
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Taula 16.  FACTORS A CONSIDERAR PER A MANTENIR LA FUSTA COM A MATERIAL SOSTENIBLE

                                                 
9
 Dades facilitades per (Solanas, T. C. (2009). 34 kg de CO2. Barcelona: Generalitat de Catalunya.pg.79 
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F 5: 

ENDERROC, 

RECICLATGE 

I/O 

REUTILITZACIÓ 

L’enderroc dels elements de fusta, sobretot els elements estructurals, en general poden ser deconstruïts. Sent així, elements aptes per a la reutilització directa, com és el cas de les bigues, però 

el reciclatge també és una via factible. 

Una altra via és la incineració de la fusta, amb la corresponent recuperació energètica i les corresponents emissions al medi ambient. 

Però, cada cop més es reciclen els residus de fusta mitjançant un procés de trituració, el qual fa possible la utilització posterior per fabricar aglomerats o similars. 

IMPACTE AMBIENTAL MÍNIM . FACTORS A CONSIDERAR PER A MANTENIR LA FUSTA COM A MATERIAL SOSTENIBLE. 

 9 

Gràfic1. Emissions de CO2 en tones de diversos aliments i materials 

de la construcció. Segons publicació “34 Kg de CO2” 

ORÍGEN: 

 

Cal assegurar-se que les fustes no provenen de la tala descontrolada, i 

per tant causen la desforestació dels boscos. 

Existeixen etiquetes que certifiquen que l’origen és el correcte. 

TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ. 

 

Generalment s’apliquen tractaments protectors altament tòxics, i amb 

una motxilla ecològica considerable. Quan es parla d’un producte en 

que la seva motxilla ecològica és mínima, és molt important conservar-

la. 

Així que s’ha de cercar el tractament protector adequat per a cada cas 

concret i per al medi ambient. 

TRANSPORT. 

 

Molts cops s’utilitze fustes provinents d’altres continents, aquest fet fa 

que les emissions de CO2 i l’energia incorporada de la fusta 

augmenten. Creant un producte que trenca els principis de la 

construcció sostenible. 

REUTILIZACIÓ I RECICLATGE. 

 

És molt important que un cop el producte hagi arribat a la fi de la seva 

vida útil, no es converteixi en residu. 

Per tal que aquest fet sigui factible, es portarà el producte al lloc 

corresponent, per a convertir-lo en energia o en material reciclat. 
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2.4. CONCLUSIONS DELS MATERIALS SEGONS EL SEU ORÍGEN

 

No és possible afirmar que un tipus de material sigui més adequat que un altre, més encara, quan s’està 

estudiant tot el cicle de vida dels materials. Però si que podem donar informació bàsica amb l’objectiu 

d’avaluar, quin és el tipus de material o materials que s’adeqüen més al cada cas en particular, depenent 

dels requisits de cada cas concret i de quin ventall de materials tenim al nostre abast (materials 

reutilitzats, materials que tinguem a la nostra regió...). Aquesta és una feina, que dependrà de cada 

projecte. 

 

De moment,  es resumiran quins són els punts a favor, i quins els punts en contra dels diferents tipus de 

material, ja que a grans trets, els materials, segons el seu origen, tenen uns pros i uns “handicaps” molt 

semblants. A més, es realitzaran unes observacions, així que, en cas que es desitgi aplicar el tipus de 

material, siguem conscients de quins són els factors que s’han de considerar, per tal que el material tingui 

un comportament més respectable amb el medi ambient. 

 

Taula 17. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS SEGONS EL  SEU ORÍGEN.

 Punts a favor. Punts en contra. Observacions.  

Materials 

petris. 

Eficiència tèrmica. Impacte visual. Si es vol utilitzar materials d’origen petri, és molt important que 

la seva procedència sigui local disminunïnt així la seva motxilla 

ecològica. 

 

Procedència local. Material pesat. Per a facilitar el tancament del cicle de vida dels materials, s’han 

d’evitar les solucions amorterades, i apostar per les unions 

mecàniques. És a dir, buscar la posta en obra mitjançant la via 

seca. 

És reciclable. Tot i ser reciclable, apenes el 10% dels residus 

procedents de la construcció, es reciclen. 

Materials 

metàl·lics. 

Material lleuger. Elevada energia incorporada. Els materials d’origen metàl·lic, són materials a tenir seriosament 

en consideració en cas que es desitgi realitzar un projecte 

sostenible, sempre i quan siguin productes reutilitzats, o en cas 

que no sigui possible, es buscaran materials metàl·lics de segon 

ús. 

S’han d’evitar totalment l’us d’aquest tipus de materials si no són 

productes reutilitzats o reciclats. 

 

Facilitat de reutilització, sobretot, si 

s’ha tingut en consideració aquesta 

opció durant el procés de disseny. 

La seva extracció genera un elevat impacte 

ambiental. 

Elevat grau de reciclabilitat. No té un bon comportament tèrmic. 

Materials 

orgànics. 

Impacte ambiental mínim. Són productes en general, poc comercialitzats. 

A l’hora de trobar-los al mercat presenten més 

dificultat respecte a d’altres materials, com ara 

el petris. 

Hi ha una gama més àmplia d’aques tipus de materials, de la que 

se sap. És important realitzar una recerca sobre totes les opcions 

que hi ha al nostre abast i avaluar-les seriosament per saber 

quina és la opció que més ens interessi. 

 

Sensació de comfort interior. No solen ser materials vàlids per a utilitzar en 

gran quantitat. És a dir, per a edificis de grans 

dimensions, la seva aplicació és més 

complicada. 

Sempre que es desitgi utilitzar materials d’origen orgànic, s’ha 

de mirar que siguin d’origen local, i d’una producció controlada. 

Materials lleugers. Cal parar molta atenció a l’hora d’escollir els productes de 

protecció (en cas que sigui necessari), ja que en general, solen 

ser materials amb un impacte ambiental considerable. Materials reciclables. 

Poden formar un cicle de vida tancat. 

Elevat cost econòmic. 
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2.4. CONCLUSIONS OF MATERIALS DEPENDS ON ITS ORIGIN.

We can not say a material is more suitable than another, especially when we are studying all the life cycle 

of materials. But we can give basic information to can evaluate what kind of material is most suitable for 

our case, depending we ask for that material, in our particular case, and what range of materials available 

to us (reused materials, materials that we have in our region ...) This is a job that depends on each project. 

At this time, we can summarize which pros and cons have every type of materiral, because in general  

materials that have the same origin share pros and handicaps. In addition, we will take a few 

specifications, so if you want to apply the material, know what are the factors to take into consideration, 

so that the material has a behavior as respectable as possible with the environment 

 

Taula 17. PROPERTIES OF MATERIALS DEPENS ON ITS ORI GIN. 

 Punts a favor. Punts en contra. Observacions.  

Stone 

materials. 

Thermal efficiency. 

 

Visual impact. If you want to use stone material is very important that their 
origin is local to reduce its ecological rucksack. 
 

 

Origin locally. Heavy material. To facilitate the closure of materials life cycle, we must avoid 

morters solutions and placed on mechanical joints. That is, seek 

the execution by dry process. 
It is recyclable. Despite being recycled, hardly 10% of waste 

from construction was recycled. 

Metalic 

materials. 

Lightweight material. Elevada energia incorporada. The metallic materials are materials to be seriously considered if 

we want to make a  sustainable project, as long as products are 

reused, or if not possible, look for recycled materials. 

 

Ease of reuse, especially if this option 
has been taken into consideration 
during the design process. 

La seva extracció genera un elevat impacte 

ambiental. 

High degree of recyclability. No té un bon comportament tèrmicament. 

Materials 

orgànics. 

Minimal environmental impact. The need for preservative treatment, which 
generally increase the ecological rucksack of 
the material. 

There is a wider range of organic material which we know. It is 

important to perform a search on all options available to us 

seriously and evaluate them to see what options are most 

interested in our case. 

 

Feeling of comfort inside. Generally not valid for materials used in large 
numbers. That is,  their application for large 
buildings is more complicated. 

Whenever you want to use organic material, we have to study its 

origin. 

Lightweight materials. We have to pay close attention to when choosing protection 

products (if necessary), since in general, tend to be materials 

with a significant environmental impact. 

Recyclable materials. Generally have a greater need for maintenance, 
increasing the environmental impact produced 
during the lifetime of the material. 
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2.5. MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS I ACÚSTICS.

 

Fins ara s’han avaluat els diferents tipus de materials utilitzats en la construcció depenent del seu origen, 

però a la construcció apareixen materials que requereixen una avaluació més específica, com ara els 

materials aïllants o de les làmines impermeabilitzants. Com ja s’ha pogut observar en l’avaluació segons 

l’origen dels material, no s’han incluït els materials sintètics. Aquest fet es deu, a que l’aplicació més comú 

dels materials sintètics en construcció és com a aïllant i làmina impermeabilitzant. I aquestes aplicacions 

tenen unes característiques especials, que difícilment es poden comparar amb la resta de materials. 

Tot i que tenim altres opcions, actualment, en la majoria dels casos s’utilitzen com a aïllants tèrmics, 

materials d’origen sintètic. Per aquests motius, és interessant realitzar una avaluació independent, segon 

l’ús del material, i veure totes les opcions que el mercat ens ofereix actualment. 

Tal com s’observa a la taula 16 els materials aïllants, com ara les fibres de cel·lulosa o el suro (ambdós 

d’origen orgànic) tenen un impacte ambiental considerablement menor. Per tant, sembla interessant, la 

realització d’una avaluació del cicle de vida dels materials aïllants, depenent del seu origen. És a dir, 

contemplant altres solucions que no siguin d’origen sintètic. 

S’ha de dir, que tot i que hagués resultat millor poder presentar dades quantificables això no ha estat 

possible degut a la dificultat que presenta trobar fonts fiables sobre els materials aïllants. 

A continuació s’observar un quadre que sintetiza les característiques principals dels diferents tipus de 

materials aïllants, segons el seu origen. 

Taula 18. IMPACTE AMBIENTAL D’AÏLLANTS TÈRMICS DURANT EL PROCÈS DE FABRICACIÓ. 

 Energia 
incorp. 

Esgot. 
recursos 
naturals. 

Esgot. 
Ozó. 

Tòxics. Pluja 
àcida 

altres Salut. HFC, 
HCF 

(veure 
glosari 
capa 

d’ozó). 
Fibra de cel·lulosa                             No 

Suro                              No 

Fibra de vidre.                              No 

Llana de vidre.                              No 

XPS.                             Si 

EPS.                             Si 

Llana de roca.                              No 

Llana.                              No 

               10 Veure llegenda. 
Taula 19. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS AÏLLANTS DEPENENT DEL SEU ORIGEN. 

                                                 

10
  

Llegenda taula 18. 

 Inconvenients. Avantatges. Consideracions. 
A.T. 

SINTÈTICS. 

Generen un major impacte ambiental durant el procés de fabricació. Poden oferir una eficiència tèrmica més 

elevada, amb un cost econòmic menor. 

Solament s’han d’aplicar quan sigui imprescindible, ja que no es poden 

considerar com a productes sostenibles, sobre tot si s’utilitzen en grans 

quantitats. Gestió dels residus complicada. Per tant, no tanquen el cicle de vida.  Productes molt comercialitzats, i per tant, hi ha 

més facilitat per a trobar-los al mercat. 

A.T. 

ORGÀNICS. 

Productes poc comercialitzats. Impacte ambiental mínim. Exisiteix una àmplia gama de materials aïllants tèrmics d’origen orgànic, tot 

i que no és viable realitzar una avaluació de tots ells, cal esmentar, que és 

important realitzar un estudi de totes les opcions que es poden trobar al 

mercat. En aquest cas la distància si que és un factor determinant, ja que la 

motxilla ecològica d’aquests tipus de materials és especialment baixa.  

Cost econòmic, generalment,  més elevat que la resta. Tanquen el cicle de vida. 

Solen presentar problemes enfront la humitat. Eficiència tèrmica similar a la dels aïllants 

tèrmics convencionals. Possible necessitat de protecció superficial, augmentant l’impacte 

ambiental del producte. 

Vida útil més limitada que els aïllants tèrmics convencionals. 

A.T. PETRIS. Són productes amb un impacte ambiental, que tot i no ser tan elevat com 

en el cas des aïllants tèrmics sintètics, és considerable. 

Poden tancar el cicle de vida, és a dir que són 

materials reciclables. 

Són productes a considerar quan no es troba cap aïllant orgànic que 

compleixi les nostres expectatives, o que estigui al nostre abast. És pot 

considerar la solució intermitja, ja que tot i que generen un impacte molt 

més elevat que els aïllants orgànics, el seu cicle de vida és pot tancar, 

eliminant el gran handicap del aïllants sintètics. 

En general, tenen una eficiència tèrmica, menor que els aïllants tèrmics 

sintètics. 
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A. MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS D’ORÍGEN SINTÈTIC. 

 

La majoria dels productes analitzats en aquest apartat, com ara el poliestiré o el polietilé, procedents de la 

indústria petroquímica comparteixen uns impactes ambientals molt similars. Així que els productes 

analitzats en aquest apartat generen un impacte ambintal pràticament igual. Per aquest motiu, es 

realitzarà una avaluació dels materials aïllants sintètics en general. 
 

Taula 20. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS AÏLLANTS SINTÈTICS. 

 

Bibliografia 
Wooley, T. K. (1997). Green Building Handbook. E&FN Spon.pg. 43-50. 
Rovira, JL., Casado, I. Guia de l’Edificació Sostenible. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1999.

 Descripció. Observacions. 
F1. Producció. 

 

IMPACTE LOCAL. L’extracció i el transport de petroli pot tenir un impacte local significant, potenciat pel risc de seriosos 

accidents. 

Tot i que la proporció de producció de petroli destinada a la fabricació de 

materials plàstics és del 4%, aquests no queden exempts dels corresponents 

impactes ambientals generats durant l’extracció del producte.  

A més, tal com es pot analitzar a la taula 19, si es compara l’impacte dels 

materials plàstics, amb la resta, aquesta és molt més elevada que en el cas 

dels materials orgànics i sintètics. 

Així que, tot i que si que és cert que si s’analitza l’impacte dels materials 

sintètics de manera individual, aquest no és molt elevat,  també és cert, però, 

que poden ser aplicats materials amb un impacte ambiental molt menor en 

aquesta fase del cicle de vida. 

ENERGIA 

INCORPORADA. 

Els productes procedents de la indústria petroquímica, en general, tenen una elevada energia 

incorporada. De fet, tal com es pot observar a la taula 19 són els productes que tenen una energia 

incorporada més elevada. 

ESGOTAMENT 

RECURSOS. 

El petroli i el gas natural són la principal matèria prima d’aquest tipus de materials. Tot i que la 

producció de materials plàstics, sols representa el 4% de la producció total de petroli, sembla estar 

provat, que les reserves de petroli s’esgotaran en menys de 40 anys.  

EMISSIONS. La indústria petroquímica es la causant d’una gran quantitat d’emissions a l’atmosfera. Algunes 

d’aquestes emissions són tòxiques per a la salut humana, d’altres són causants de la pluja àcida, altres 

també són oxidants fotoquímics. 

F.2. Transport. Hi ha fabricants de la majoria de productes sintètics utilitzats en la construcció a la província de 

Tarragona. Per tant l’impacte ambiental degut al transport, un cop el material està fabricat, no és 

d’especial rellevància. 

F.3. Posta en obra. PROJECCIÓ 

D’ESCUMA 

És necessària la maquinària pertinent. 

Aquest procés comporta riscs per a la salut del treballador, ja que durant el procés de projecció pot 

succeir que hi hagin molècules dels components que no participen en la reacció,  produint-se una 

alliberació a l’entorn dels mateixos. 

Sempre que sigui factible, s’escolliran materials, que la seva posta en obra es 

realitzi mitjançant plaques, ja que afavoreix la creació de sistemes 

constructius projectats per a ser desmuntables. 

 

PLAQUES Es realitza per via seca, així que no és generen residus a obra. A més, la seva col·locació és senzilla, per 

tant, no és necessita mà d’obra especialitzada. 

F.4. 

DESCONSTRUCCIO. 

 

RECICLATGE I/O 

REUTILITZACIÓ. 

La desconstrucció d’aquest tipus de materials no sol generar un grau de dificultat elevat, tot i que aquesta ve 

determinada pel sistema de posta en obra aplicat. 

Aquest, és un greu inconvenient dels materials plàstics. Tot i tenir un elevat 

impacte ambiental durant el procés de fabricació, respecte la resta d’aïllants, 

el factor decisiu radica en aquesta fase, ja que els aïllants tèrmics d’origen 

sintètic. No tanquen el seu cicle de vida. 

Són materials que tot i tenir una llarga vida útil, un cop aquesta s’ha acabat, 

poca cosa es pot realitzar. 

Aquesta fase del cicle de vida dels materials sintètics, és un punt complex que genera molts dubtes i poques 

solucions factibles ambientalment favorables. 

Pel que fa al reciclatge, és complex i  necessita un rigorós procés  de separació previ. Si es busquen altres opcions, 

com ara la incineració, aquesta no està exempta d’inconvenients, ja que es produeixen emissions de substàncies 

molt perilloses, com ara els furans. 

A més, s’ha de tenir present, que els material d’origen sintètic, són relativament nous al mercat, per tant, no es pot  

analitzar en total seguretat, quin serà l’impacte ambiental dels seus residus. 
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B. MATERIALS AÏLLANTS D’ORÍGEN ORGÀNIC. 

Taula 21. CARACTERÍSTIQUES DE DIFERENTS MATERIALS AÏLLANTS ORGÀNICS. 

C. MATERIALS AÏLLANTS D’ORÍGEN PETRI. 

Taula 22. CARACTERÍSTIQUES DE DIFERENTS MATERIALS A ÏLLANTS PETRIS. 

 
Bibliografia 

REVECOR. SL. Pontevedra. www.revecor.es/subpage/donde.php 
SÁNCHEZ & ROLDÁN ARQUITECTOS. BLOG. WWW.MADRIDARQUITECTURA.COM/ES/BLOG/169-LOS-AISLANTES-ECOLOGICOS.HTML 
Zabalza I., Análisis Ciclo de Vida y Certificación Medioambiental en la Construcción”. Plan de acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiéncia Energética en España. Pg. 13. 
Wooley, T. K. (1997). Green Building Handbook. E&FN Spon.pg. 43-50. 
Rovira, JL., Casado, I. Guia de l’Edificació Sostenible. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1999 

Materials 
orgànics. 

k. avantatges Inconvenients. Consideracions. 

LLANA. 0.037 Com a aïllant tèrmic té un comportament excel·lent. Comercialització complicada. És un material a considerar, sempre i quan es pugui aplicar. 

Petja ecològica és pot considerar nul·la. No és un material que és pugui utilitzar en grans quantitats. 

FIBRES DE 

CEL·LULOSA. 

0.037 Producte procedent de material reciclat, ja que és un producte 

produït a partir del residus del paper. Per tant, forma part d’un 

cicle de vida tancat. 

Normalment se li aplica un tractament ignífug per a protegir-lo 

d’atacs d’insectes mitjançant bòrax. El bòrax és moderadament 

tòxic, tot i que és un pesticida considerat mediambientalment 

acceptat. 

Majoritàriament s’ha d’importar des d’Alemanya. Aquest és un 

handicap d’aquest producte, ja que tota la reducció de la petja 

ecològica en la fase de producció del producte, augmenta en la 

fase de transport.  

Motxilla ecològica mínima. No es pot utilitzar en llocs on es poden trobar humitats. 

SURO. 0.04 És un recurs renovable. Perd eficiència amb el pas del temps. Un producte derivat del suro, molt interessant des del punt de 

vista mediambiental, són els panells sandwich de suro natural 

cobert de derivats de la fusta. Aquest producte és apte per a 

tot tipus de forjats, cobertes, façanes interiors i exteriors. 

És ven en forma sòlida, tallat en làmines, planxes de tipus 

taula, en blocs i de forma granular. 

Presenta una gran resistència als agents químics, i  biòtics fet 

que li atorga una llarga vida útil. 

Material totalment biodegradable. 

Aïllants 
petris. 

k. Avantatges. Inconvenients. Consideracions. 

FIBRA 

DE 

VIDRE. 

0.05 Forma part d’un cicle de vida 

tancat. 

No genera un impacte ambiental 

tan elevat com els aïllants sintètics. 

No és tan eficient des del punt de vista mediambiental ni té una eficiència tèrmica tan elevada 

com alguns materials orgànics. 

 

Elevat cost econòmic 

La fibra de vidre, és utilitzada principalment en estructures de 

coberta, on la permeabilitat al vapor és nul·la i hi ha una elevada 

estabilitat dimensional. Factors importants per a la duració de la 

construcció. 

LLANA 

DE 

VIDRE. 

0.032- 

0.04 

És un material adequat, ja que 

s’eliminen els inconvenients de l’ús 

dels aïllants sintètics, tot i que no és 

tant eficient des del punt de vista 

mediambiental ni té una eficiència 

tèrmica tan elevada com aïllants 

orgànics. Per tant sempre serà una 

segona opció. 

L’extracció de les matèries primeres pot significar un impacte local important. 

Les emissions de fluorurs, clorurs i partícules s'associen amb la producció de fibra de vidre, a 

l’igual que les emissions de solvents i compostos orgànics volàtils com el fenol i el formadehid. 

La producció de la fibra de vidre, també produeix emissions de òxid de sofre i nitrogen, gasos 

que produeixen la pluja àcida. 

La fibra de vidre no és un material biodegradable, actualment és mesurable en nivells baixos, 

fibres de vidre, en llocs concrets. Hi ha, doncs, la preocupació que, donat que la fibra de vidre 

només s'ha utilitzat durant els últims 40 anys, pot esdevenir un contaminant atmosfèric 

generalitzat.  

És sabut que la producció de la llana de vidre produeix  la creació 

de fibres de vidre de mida suficientment petita com per a ser 

cancerígena, com l’amiant. Cal esmentar que no està demostrat 

que l’impacte d’aquest material durant el seu procés de 

fabricació tingui un impacte tan gran com per a causar càncer.  
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2.6. MATERIALS IMPERMEABILITZANTS. 

 INTRODUCCIÓ. 

Al mercat actual, apareix un gran ventall de làmines impermeabilitzants, però el seu origen gairebé 

sempre és el mateix, sintètic. Les làmines impermeabilitzants és poden dividir en dos grans grups:  

- Làmines bituminosos. 

- Làmines d’origen polimèric. 

 

Degut a la gran diversitat de materials, usos i conformacions possibles per a làmines d’impermeabilització, 

s’ha decidit escollir tres models comercials de làmines dels materials més representatius. Per a l’avaluació 

de les làmines s’utilitzaran les dades facilitades pel PFC. “Estimación del consumo energético y la emisión 

de CO2 asociados a la producción, uso y disposición final de làminas de PVC-P, EPDM y materiales 

bituminosos” realitzat per J.M. Baldosano, Maria Gonçalves i Pedro Jimenez. 

 

Taula 23. CARACTERÍSTIQUES DE LES LÀMINES IMPERMEABILITZANTS AVALUADES. 

 

FONTS: 
http://www.alkor.es 
http://www.firestonebpco.com/roofing/epdm/rubbergard.aspx. 
http://www.roofhelp.com/choices/modified/ 
http://www.chova.com 
www.jdkoontz.com/articles/aging.pdf. 
 

1. PVC-P (policlorur de vinil plastificat). 

2. EPDM (goma d’etilé i polipropilé.) 

3. Betum modificat amb elastòmer SBS. (poli-estirè-butadiè-estirè). 

AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA. 

Abans de procedir a l’avaluació de l’impacte ambiental de les diferents tipologies de làmines durant tot el 

seu cicle de vida, s’explicaran les consideracions que s’han tingut en compte per a la realització de 

l’avaluació, les quals són: 

- Les làmines d’origen polimèric poden presentar fins a un 50% de material reciclat.  

- Amb la finalitat d’avaluar la influència de la utilització de materials reciclats en la composició de la 

làmina, s’han estudiat els dos casos, les làmines amb un 50% del material d’origen reciclat, i la 

utilització de les làmines polimèriques a partir de materials totalment nous, tot i que cada cop, 

aquesta opció és menys habitual.  

- Degut a que les làmines analitzades presenten temps de vida diferents en funció del material, 

s’han introduït factors de correcció, amb la finalitat d’obtenir resultats comparables. 

 

FASE 1. EXTRACCIÓ I PRODUCCIÓ. 

L’extracció i producció de materials inclou l’energia requerida per a l’extracció de recursos naturals, 

transport fins a la fàbrica i producció dels materials que s’utilitzen en la làmina. 

 

Taula 24. Consum energètic i emissions de CO2 estimades durant la fase de producció i fabricació de 

les diferents làmines estudiades. 

 
 

Tal i com es pot observar a la taula 24. les làmines amb un impacte ambiental menor durant aquesta fase 

del cicle de vida són les fabricades mitjançant material reciclat. Per tant, són les que s’haurien d’aplicar. 

 

En canvi, la làmina de betum modificat amb SBS, deuria de quedar eliminada, ja que és la que genera un 

major impacte, seguida de la de EPDM. dins del grup de les làmines procedents de material no reciclat, la 

menys contaminant, és la de PVC.  

 composició % en 
pes 

gruix Vida 
útil. 

Pes 
Kg/m2 

LÀMINES 

POLIMÈRIQUES. 

Làmina de PVC-P PVC. 

Plastificant.(ftalato) 

Additius. 

Vel de fibra de vidre. 

60 

30 

7 

3 

 

1,2 30 1,5 

Làmina de EPDM EPDM  1,5 15 1,9 

LÀMINES 

BITUMINOSES. 

Làmina de Betum 

modificat amb 

elastòmer SBS 

Betum 

SBS 

Filtre de fibra de 

vidre 

79 

14 

7 

40 15 4,3. 
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FASE 2. TRANSPORT. 

A la regió de Catalunya,  totes les làmines avaluades poden ser d’origen regional, ja que és produeixen a la 

província de Tarragona.  

Però si a la distància li afegim el paràmetre del pes del material, es descartarà la làmina de betum 

modificat amb SBS, ja que té un pes superior al doble respecte les altres làmines, que tenen un pes molt 

semblant. 

Així que en aquesta fase, tot i no tenir un gran pes en l’impacte global de la làmina, si que es podria 

descartar la làmina de betum modificat amb SBS, com a conseqüència del seu pes. 

 

FASE 3. POSTA EN OBRA. 

La instal·lació de làmines impermeabilitzants és un procés complex regulat per les normatives bàsiques 

d’edificació. L’ús d’aquest producte en la construcció, queda limitat la impermeabilització de cobertes, 

pràcticament. Depèn del tipus de coberta que s’estigui considerant i del material impermeabilitzant que 

s’utilitzi, la posta en obra serà mitjançant un procés o un altre. Els 3 mètodes més utilitzats són la fixació 

mecànica, l’ús d’adhesius i la termosoldadura. 

S’ha considerat el cas més senzill d’instal·lació, una coberta plana, sense elements especials (juntes, 

trobaments amb paviment vertical, canalons…) 

Cada tipologia de làmina té una posta en obra característica, per aquest motiu a continuació es mostra en 

una taula l’impacte ambiental de cada tipologia de làmina, amb la posta en obra més comú. 

Taula 25. ESTIMACIÓ DE CONSUM ENERGÈTIC I D’EMISSIO NS DE CO2 DEGUDES A LA 

INSTAL·LACIÓ DE LA LÀMINA. 

 Instal·lació Gruix  

(mm) 

Ample 

(m) 

Llarg 

(m) 

Consum energia. 

(kwh/m2) 

Emis. CO2 

(kg/m2) 

Làmina PVC-P Termosoldat per aire 

calent 

1,2 1,6 20 0,01 0,01 

Làmina EPDM Adhesiu amb silicona. 1,5 2 15,2 0,18 0,04 

Làmina (SBS) Bufador a gas. 40 1 10 1,5 0,3 

 

A l’igual que en la resta de fases analitzades fins ara la làmina que genera un major impacte ambiental 

durant la posta en obra, és la làmina bituminosa (SBS).  La que té un impacte menor és la làmina de PVC-P. 

Per tant, se segueix la prioritat adjudicada a la fase 1. 

 

FASE 4. VIDA ÚTIL. 

El temps de vida mig depèn del material del qual està constituïda la làmina i de l’aplicació de la mateixa. 

En el cas de del PVC la vida útil mitja és de 30 anys, en canvi, per als materials bituminosos es troba al 

voltant dels 15 anys, degut a que sofreixen processos d’envelliment. Per al cas de las làmines de EPDM de 

15 anys, degut a l’envelliment dels adhesius que s’empren en la seva instal·lació. Aquestes dades han estat 

subministrades per Alkor Draka. 

 

El consum energètic degut a les operacions de manteniment durant el període d’utilització de la làmina es 

considera menyspreable, però si es té en consideració, que les làmines presenten temps de vida molt 

dispars en funció del material que les constitueix, es procedirà a l’aplicació d’un factor de correcció per a 

compensar la citada diferència. 

 

 

El factor de correcció es detalla a la següent taula. 

Taula 26. FACTORS DE CORRECCIÓ DEGUT ALS DIFERENT TEMPS DE VIDA MIG DELS MATERIALS. 

material Temps de vida mig Factor de correcció 

PVC 30 anys 1 

EPDM 15 anys 2 

Betum modificat amb SBS 15 anys 2 

 

FASE 5. DECONSTRUCCIÓ, RECICLATGE I/O REUTILITZACIÓ. 

DESCONSTRUCCIÓ. 

En aquesta activitat, és requereix solament la mà d’obra i probablement un baix consum energètic, que 

pot ser obviat. 

 

REUTILITZACIÓ I/RECICLATGE. 

La reutilització d’aquest tipus de materials és complicada, degut a que van adherits a les capes inferiors, 

així, durant el procés de desconstrucció de l’element, les làmines queden inutilitzables. En canvi, el 

reciclatge si que és una via factible.  

 

Com en totes les fases del cicle de vida de les làmines, la làmina en que el seu reciclatge implica una 

despesa energètica més elevada, i una major quantitat d’emissions de CO2, és la de betum modificat amb 

SBS. 

 

Les opcions de reciclatge per a les làmines són les següents: 

- Materials bituminosos: Aquests procediments solen implicar el seu aprofitament com a material 

de reomplert per a la seva utilització en altres tipus de materials constructius 

 

- Làmines polimèriques: El procediment bàsic consisteix en el desmuntatge de la làmina, el seu 

rentat i posterior triturat per a fer el material, apte per a processos de reciclatge. Es considera que 

el consum energètic d’aquesta fase no és rellevant. Tal com s’ha citat anteriorment, poden 

presentar fins a un 50% de material reciclat en la seva composició. 

I. Conclusions. 

Segons l’estudi analitzat, la làmina que hauria de quedar fora d’un projecte sostenible és la làmina de 

betum modificat amb SBS, ja que és la que genera un major impacte en totes les fases del cicle de vida de 

les làmines. Tot seguit, es deixaria de part la làmina EPDM.  

En canvi, la làmina que presenta millors resultats és la de PVC-P amb un 50% de material  reciclat en la seva 

composició, seguida de ben prop per les làmines de EPD amb un 50% de materials reciclat. A continuació es 

troben la làmina de PVC-P i EPD fabricades amb materials totalment nous. 
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3. AVALUACIÓ DE LES TIPOLOGIES CONSTRUCTIVES. 

3.1. INTRODUCCIÓ. 

Un cop realitzada l’avaluació dels materials més utilitzats en la construcció actual al nostre país, es 

procedirà a l’avaluació d’algunes de les tipologies constructives utilitzades en l’arquitectura actual. 

 

Per a realitzar aquesta avaluació, en primer lloc, s’estudiaran quines són les parts d’una edificació que més 

interessa avaluar. Per a fer-ho, s’ha consultat l’article “Life-Cycle Energy Use in Office Buildings” de 

Raymond J. Cole i Paul C. Kernan el qual analitza l’energia incorporada11 d’un edifici, utilitzant diferents 

solucions estructurals (estructura metàl·lica, de formigó armat i fusta.). 

La taula 27 mostra les dades donades pel citat article. 

 

Taula 27. ENERGIA TOTAL INCORPORADA D’UN EDIFICI. (kg CO2/m2) 

 
FONT:Lyfe-cycle energy use in office buildings. COLE, R., Kernan P. 

 

Estructura. 

A la taula 27 s’observa que l’estructura representa una proporció significant, però no dominant de 

l’energia incorporada de l’edifici. Es pot dir que al voltant del 15-25% depenent de la tipologia escollida (fet 

que s’analitza posteriorment). 

 

ENVOLVENT. 

En canvi, si que es pot observar que l’energia incorporada en l’envolvent d’un edifici, és la que representa 

inequívocament, la proporció més elevada (entre un 26 i un 30%).  

L’elecció de l’envolvent, està lligada al tipus d’estructura utilitzat també. 

Per tant pot ser afirmat que, la combinació d’estructura i tancaments representa entre un 48 i uns 51 %  de 

l’energia incorporada d’un edifici. 

A més, com més tard es pot veure, l’envolvent també té incidència sobre l’eficiència energètica de l’edifici, 

i conseqüentment sobre l’estalvi de l’energia incorporada durant la vida útil d’aquest. 

 

                                                 
1.Veure glosari, definició d’energia incorporada. 

SERVEIS. 

Tal i com es veu a la taula27, la següent part amb més pes en l’energia incorporada d’un edifici és la de 

serveis (transport, instal·lacions...). Aquest component és el més difícil d’avaluar amb algun grau de 

confiança. A més, si durant la fase de projecte, són aplicats els principis establerts al punt 1. Definició de 

construcció sostenible, l’energia incorporada d’aquest element disminuirà considerablement. El mateix 

passa pel que fa a l’energia incorporada durant el procés de construcció. 

 

ACABATS. 

La part d’acabats interns, representa entre un 12 i un 15% de l’energia incorporada. Tot i així, els acabats 

interns, són els elements més reparats i reemplaçats durant la vida útil d’un edifici, i a la llarga, 

generalment, superen l’energia incorporada estructural. Per tant, no s’avaluaran els elements d’acabat. 

 

ELEMENTS A AVALUAR. 

Segons les dades analitzades anteriorment, i considerant d’especial rellevància els següents paràmetres: 

- Durabilitat. 

- Energia incorporada. 

- Impacte sobre l’eficiència energètica d’un edifici. 

 

S’arriba a la conclusió, que en un procés de projecte, on cal parar més atenció és a la part d’estructura i 

tancaments. 

 

Seguidament es procedirà a l’avaluació d’aquestes parts d’un edifici, buscant sempre, que les solucions 

constructives, siguin sostenibles durant tot el seu cicle de vida. 
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3.2. AVALUACIÓ DEL LES TIPOLOGIES ESTRUCTURALS. 

Taula 28.  AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA DE LES DIFER ENTS TIPOLOGIES ESTRUCTURALS. 

 FASE. DESCRIPCIÓ. 

PROCÈS DE 

FABRICACIÓ 
ENERGIA 

INCORPORADA. 

 

Observant la taula 27 es pot analitzar l’energia incorporada de l’acer, formigó i fusta. La conclusió que se n’extreu, és que les diferències entre les diferents tipologies estructurals, tot i 

que existents, no són significatives. Tot i que la més baixa, és la fusta. 

Si s’analitza l’energia incorporada per tona de material, s’observa que la de l’acer és molt més elevada, però, degut a que no fa falta una quantitat tan gran de material per m2. al final, 

s’acaba igualant. 

EMISSIONS. ACER/FORMIGÓ. 

Pel que fa a les emissions per m2, es veu que les del 

formigó són lleugerament més elevades que les de 

l’acer. 

FUSTA. 

És sens dubte, el material a tenir consideració si es desitja disminuir les emissions a l’atmosfera. No emet una quantitat 

d’emissions a considerar, tot i que s’ha de citar que emet emissions de pols i aquestes poden causar impactes ambientals a 

l’aire i a l’aigua. Aquestes, però, poden ser controlades amb l’adopció de mètodes de gestió adequats. 

RECURSOS 

NATURALS I 

IMPACTE SOBRE 

L’AMBIENT. 

FORMIGÓ ARMAT.  

És l’estructura que genera un impacte ambiental 

major, degut a que és necessària l’extracció de gran 

quantitat calcària i d’altres productes minerals.  

Per altra part, és necessària també, una aportació 

considerable d’aigua, recurs natural  actualment 

escàs. 

 

ACER. 

Pel que fa a l’acer, degut a que a Espanya, la major part de 

l’acer és produeix a partir d’acer provinent de ferralla, no 

és necessària l’extracció de la matèria prima, si que n’és 

necessària, però, l’extracció de carbó i de pedra calcària, 

generant així un impacte sobre el terreny, i l’esgotament 

de recursos naturals, tot i que en quantitats molt menors 

que l’estructura de formigó armat. 

FUSTA.  

Si la fusta prové de zones destinades a la producció de fusta, no 

té perquè generar cap impacte ambiental. En general, als països 

més desenvolupats porten a terme polítiques d’explotació 

sostenibles de boscos, que es basen en la reforestació, 

l’explotació selectiva i respectuosa. És d’especial rellevància 

nombrar, que de no tenir la certesa de l’origen de la fusta, 

aquest punt pot ser totalment vinculant, ja que pot produir la 

desforestació de grans boscos tropicals. 

GENERACIÓ DE 

RESIDUS. 

FORMIGÓ ARMAT. 

És el que genera una quantitat de residus més elevat. 

No seria així si aquests es reciclessin.(veure punt 2.1.D. 

avaluació del formigó) 

ACER. 

Genera residus, tot i que cal puntualitzar que, com ja s’ha 

explicat en l’avaluació de l’acer, l’escòria generada durant 

aquesta fase, també pot ser reciclada. 

FUSTA. 

No genera una quantitat de residus a considerar. 

TRANSPORT 

 

Les tres tipologies estructurals avaluades es poden trobar a la regió de Catalunya. Així, que aquesta fase del cicle de vida, no serà vinculant per a l’elecció d’una o altra estructura.  

El transport es durà a terme mitjançant camió, i cal considerar que tots tres materials són considerats materials pesats, la qual cosa implica un major impacte mediambiental.  

Si que s’ha de tenir en compte, que el formigó ocupa molt més volum que la fusta i l’acer, a més se li ha de sumar el transport de les barres corrugades, per tant seran necessaris més viatges de fàbrica a 

obra, incrementant així, les emissions produïdes. 

POSTA EN 

OBRA. 

 

FORMIGÓ ARMAT. 

Seria la primera opció en descartar-se, degut a que: 

- La seva posta en obra es realitza mitjançant la via humida, per tant, és 

necessària l’aportació d’aigua (recurs natural actualment escàs). 

- La utilització de maquinària especialitzada, i el conseqüent consum 

energètic. 

- Un fet que no és una qüestió inherent a la sostenibilitat, però que, juga en 

detriment del formigó, respecte la resta de solucions, és que el formigó, 

necessita un temps de fraguat, i per tant, és una via més lenta.  

ACER. 

La posta en obra de l’acer, es per via seca, les solucions més usuals són: 

- unió mecànica. 

- Soldadura. 

Si s’aprecia els principis de la construcció sostenible, la posta en obra la serà 

mitjançant unions mecàniques. Aquest fet es deu, a que d’aquesta manera, és 

facilitarà la desconstrucció de l’estructura, un cop la vida útil de l’edifici hagi arribat 

a la fi.  

FUSTA. 

L’execució de les estructures de 

fusta, generalment, és realitza 

mitjançant unions mecàniques i 

no genera minves. 
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VIDA ÚTIL. 
FORMIGÓ ARMAT: 

No té per que necessitar cap tipus d’acció de manteniment, a no ser, que hi hagi 

hagut algun error de projecte. 

ACER  I FUSTA:  

L’acer i la fusta en si no necessiten accions de manteniment, tot i que s’haurà de realitzar un manteniment dels 

tractaments de protecció superficial. Per tant, es complicat fer una avaluació de l’impacte ambiental general d’aquests 

casos, ja que depèn del tractament escollit.  

DEMOLICIÓ 

RECICLATGE 

I/O 

REUTILITZACIÓ 

 DEMOLICIÓ. 

 

FUSTA I ACER: 

Tan les estructures de fusta, com les d’acer, són 

desmuntables, facilitant així el procés de desconstrucció 

d’un edifici, i la seva reutilització.  

A més, durant aquesta fase no generen una quantitat de 

residus a considerar, ni produeixen emissions a l’atmosfera 

a considerar, ja que el procediment es realitza de manera 

manual. 

 

FORMIGÓ: 

En canvi, aquest punt és un dels handicaps de les estructures de formigó armat, ja que per a la demolició del materials 

d’origen petri, existeixen dues opcions, generalment, a considerar: 

- Manual: repicar l’estructura de manera manual és l’opció més adequada si es pensa en l’impacte ambiental del 

procés. Però és una acció que requereix molt de temps. S’aplica en molts pocs casos. 

- Maquinària: mitjançant retroexcavadora amb accessori de martell pneumàtic i l’ajuda d’una pala carregadora 

petita. 

En ambdós processos, és pràcticament impossible no entrar en contacte en l’armadura, impossibilitant així la seva 

posterior reutilització. 

S’ha de tenir en compte també l’impacte ambiental que es genera degut al transport dels residus a una instal·lació de 

gestió de residus autoritzada.  

RECICLATGE I/O 

REUTILITZACIÓ. 

 

FUSTA. 

Les estructures de fusta són reutilitzables. Per tant sempre 

que sigui factible, s’empraran estructures de fusta ja 

utilitzades. Sempre i quan  s’ens asseguri que estan en bon 

estat. 

En el cas que no sigui possible reutilitzar-les, es pot utilitzar 

la fusta per a la generació d’energia, com a combustible, o 

per a crear un compost.  

ACER. 

Les estructures d’acer, són 

reutilitzables i reciclables tants 

cops com es desitgi.  

 

FORMIGÓ ARMAT. 

Com ja ha estat esmentat anteriorment, degut al procediment de desconstrucció 

de l’edifici, és inviable la reutilització tant de les armadures com del formigó, tot i 

que si que és una via factible el seu reciclatge.(veure punt 2.1.D. avaluació del 

formigó). 

Taula 29. COMPARATIVA DELS FACTORS AVALUATS A LA TA ULA 28. 12 

 
FASE 1. FABRICACIÓ. FASE 2. 

Transport. 

Emissions. 

FASE 3. POSTA EN OBRA. FASE 4. VIDA ÚTIL. FASE 5. DECONSTRUCCIÓ I/O 

RECICLATGE. 

Energia 

incorp. 

emissions Esgot. de 

rec. Nat. 

Impacte s. 

l’amb. 

Generació 

de residus. 

Via seca 

/via hum. 

Gen. 

Residus. 

Maquinària Mantenim

ent. 

Eficiència 

energètica. 

Lleugeresa Facilitat de 

deconstruc 

Reutilit. Reciclatge. 

f.a.                   no                   no Si 

acer                   si                    si  Si 

Fusta.                   si                    si  si  

                                                 
12 Llegenda taula 29. 

   Poc  

   Molt  

   bastant 
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Taula 30. CONCLUSIONS DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES ESTRUCTURALS. 

  
 PUTS A FAVOR ICOVEIETS COSIDERACIOS. 
FUSTA Si s’avalua tot el cicle de vida de les tipologies constructives, quedarà 

ben clar: La tipologia estructural que més s’aproxima a la idea de 

sostenibilitat és la fusta, ja que, no genera impactes mediambientals 

rellevants en tot el procés d’obtenció del material estructural. 

Algunes substàncies conservants i protectores necessàries per 

a poder utilitzar en seguretat les fustes blanes (com el pí i 

l’avet) constitueixen un risc per a la salut dels treballadors i per 

al medi ambient. 

 

És necessari realitzar un estudi concret de cada cas per a saber si 

l’estructura de fusta és la més apropiada per a un habitatge. És 

molt important, per a mantenir el profit mediambiental de les 

estructures de fusta, que l’origen sigui l’adequat. Per a que sigui 

així, és fonamental que l’origen sigui regional. 

Lleugeresa Hi han zones, on degut a la climatologia, la fusta no és la millor 

opció. 

S’ha de comprovar que l’origen és regional . Si no és així, la major 

part de les avantatges del procés de fabricació i de transport, 

desapareixen, ja que es pot estar col·laborant en la desforestació 

de selves tropicals. 

És desmuntable, per tant es reutilitzable. No és viable en tots els tipus d’edificis degut a les dimensions i 

al risc d’incendis. 

Com es tracta d’un material orgànic amb un alt contingut energètic, 

desprès del seu ús pot utilitzar-se com a combustible o per a crear un 

compost. 

Els residus procedents de la fusta constitueixen un dels majors 

percentatges de residus de la construcció. Però si se’n fa una 

bona gestió no en resulta cap problema. 

ACER. Reutilitzable i reciclable. Elevada energia incorporada La reutilització d’estructures d’acer, actualment, és totalment 

factible a la nostra regió.  Si és té en consideració aquesta opció, 

tota l’energia, les emissions i l’impacte ambiental generat durant el 

procés de fabricació s’eliminen, quedant solament, l’impacte que 

genera el transport. 

Capacitat estructural de l’acer molt major que la del formigó. Baixa capacitat tèrmica 

L’acer de les estructures ja construïdes actualment és suficient per a 

satisfer la major part de les futures necessitats d’aquest material 

Produeix una quantitat d’emissions considerable. 

Consumeix molt menys aigua que el formigó i la seva fabricació 

contamina menys les xarxes de sanejament. En la majoria de les 

fàbriques d’acer, l’aigua es reutilitza amb un sistema tancat. 

Lleugeresa. 

FORMIGÓ 

ARMAT. 

És molt durador i per tant sol permetre el reciclatge d’edificis sencers, o 

al menys de la seva estructura. 

Elevada energia incorporada. L’elevada quantitat d’àrids i ciment destinats en la fabricació de 

formigó podrien reduir-se, per exemple, si els arquitectes 

seleccionessin formigó amb un cert contingut de residus. 

Generalment no precisa d’acabats, cosa que implica menys riscs per a la 

salut. 

Impacte sobre el terreny. Seleccionant productes de formigó produïts localment es reduiria 

l’energia incorporada que suposa el transport. 

Molt estable des del punt de vista ambiental, així que ofereix avantatges 

climàtiques respecte a d’altres tipus de construcció. 

Generació de residus i de pols. 

 

És pot reciclar per a produir un àrid de gran qualitat. El reciclatge és viable, però té un cost molt elevat, i el procés 

sol generar pols i soroll. 

L’extracció i neteja d’àrids, consumeix una quantitat d’aigua 

important a més, la contaminen. 

De les tres tipologies analitzades, és la que produeix un 

esgotament dels recursos més elevat. 
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Taula 30. CONCLUSIONS OF THE DIFFEERENTS FRAME SYSTEMS. 

 PROS. COS. COSIDERATIOS. 
Wood 
frame. 

Looking at the whole life cycle of building types we will be sure. The 
frame closest to the sustainability idea is the wood frame. Since it does 
not generate significant environmental impacts in the whole lyfe cycle.  

Some preservatives and protective substances that are needed 
to be able to protect soft wood (such as pine and spruce) are a 
risk to workers' health and the environment. 

It is necessary to make a concrete study of each case to see if the 
wooden structure is more appropriate for this dwelling.  

Lightweight, There are areas where the wood is not the best option due to 
the weather. 

You must check the origin is regional. Otherwise, most of the 
advantages of the manufacture and transport process 
disappeared, as we may be contributing to deforestation in 
tropical forests. 

It’s detachale, so reusable. It is not feasible in all types of buildings because the 
dimensions and the risk of fire. 

As it is an organic material with a high energy content after use can be 
used as fuel or to create a composite. 

The waste wood is one of the highest percentages of 
construction waste. But if it is good management is not a 
problem. 

Steel 
frame. 

Reusable and recyclable. High embodied energy. Steel frame reuse is now entirely feasible in our region. If this 

option is considered all the energy, emissions and environmental 

impact generated during the manufacturing process are removed, 

leaving only the impact generated by the transport. 

Steel structural overcapacity is much greater than concrete. Low heat capacity. 
The steel frames already currently constructed is enough to satisfy most 
of the future needs of this material 

Produces a considerable amount of emissions. 

Consumes much less water than concrete and manufacturing less 
polluting sanitary networks. In most steel mills, the water is reused in a 
closed system. 
Lightweight. 

Concrete. Have a long service life therefore allow recycling of entire buildings, or 
within its structure. 

High embodied energy. The high amount of aggregate and cement used in the 
manufacture of concrete could be reduced if  the architects 
selected concrete with a certain content of waste for example. 

Generally don’t requires protective surface treatmentss, which means 

less risk to health. 

Impact on the ground. Selecting concrete products produced locally could reduce the 
embodied energy involved in transportation. 

Good thermal behavior. Waste and dust generation. 

It can be recycled to produce a high quality aggregate. 
 

Recycling is viable but has a very high cost, and the process 
often generates noise and dust. 
The extraction and cleaning of aggregates, it consumes a 
significant amount of water also pollute it. 
Of the three types analyzed, the concrete produces a greater 
depletion of resources. 
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3.3. AVALUACIÓ DE L’ENVOVLVENT VERTICAL. 

A. INTRODUCCIÓ. 

 

LA IMPORTÀNCIA DE L’ENVOLVENT. 

Tradicionalment l’home ha tingut en compte les condicions climàtiques i d’entorn a l’hora de dissenyar els 
els edificis, i ha condicionat la seva forma per a tenir el màxim de confort ambiental interior (confort 
tèrmic i lumínic). S’ha de tenir present que l’envolvent d’un edifici, està considerada la segona pell de 
l’home, per tant, s’està parlant d’un element que ha de ser capaç de crear una protecció climàtica. De fet, 
l’envolvent, constitueix l’únic paràmetre que pot incidir per tal d’optimitzar l’estalvi d’energètic de l’edifici 
de manera passiva. Per tant, a la reducció de l’energia incorporada de l’edifici durant la seva vida útil. 
 
Aquesta idea forma part de l’aplicació dels principis de l’arquitectura bioclimàtica, i del disseny de sistemes 

passius. És a dir, es pretén que el mateix edifici generi una demanda energètica molt menor, reduint així, 

l’impacte ambiental de l’edifici, durant la seva vida útil. 

 

A la nostra zona, utilitzant elements de captació solar a l’hivern i de refrigeració i ventilació natural a 

l’estiu, els edificis consumiran molt poca energia per arribar a les condicions de confort ambiental interior. 

Cal insistir amb el fet, que per tal que els sistemes passius13 funcionin correctament i s’obtinguin els 

beneficis energètics i de confort ambiental desitjables és important una participació activa i responsable 

dels usuaris.  

 

Amb l’augment de la població, la ocupació del territori i l’increment d’exigències de confort, no ha estat 
suficient el disseny passiu dels edificis i s’han incorporat els sistemes actius, es a dir, les instal·lacions, per a 
arribar a nivells de confort més elevats. Tenint en compte, que hi han estudis que demostren que l’energia 
incorporada durant la fase d’ús d’un edifici es troba entre el 62 i el 72,5%14 de l’energia incorporada total 
d’un edifici, és d’especial rellevància realitzar un bon estudi sobre quina és la millor opció que es pot 
aplicar a cada cas concret. 
 

A l’hora de l’elecció de l’envolvent, s’ha de tenir present que, a la nostra regió, les condicions de confort a 

l’hivern i a l’estiu són molt diferents a l’igual que ho són per a climes humits o climes secs. A més, s’hauran 

de controlar una serie de paràmetres, com ara: 

 

- Temperatura de sensació. 

- Moviment de l’aire. 

- Humitat de l’aire. 

- Qualitat de l’aire. 

- Nivell d’il·luminació. 

- Color de la llum i  enlluernament. 

                                                 
13

 Veure definició de sistemes passius a Glosari. 
Agenda de la Construcció Sostenible.  http://es.csostenible.net/temas-clave/energia/sistemas-pasivos-de-ahorro-energetico/ 
14

 Wadel, G. LA SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA. LA CONSTRUCCIÓN MODULAR LIGERA APLICADA A 
LA VIVIENDA.CAP. 7.ANÁLISIS COMPARADO DE CUATRO TIPOS DE CONSTRUCCIÓN MODULAR Y CONVENCIONAL.Tesis 
Doctoral.UPC.  

 

REQUERIMENTS ACTUALS DE L’ENVOLVENT. 

Antigament l’envolvent estava formada per murs de càrrega que funcionaven com a estructura i al mateix 

temps com a tancament. Però en l’arquitectura moderna, l’aparició de l’acer, invita a la desaparició dels 

murs portants15, i a la recerca d’una nova tipologia d’envolvent que ha de ser: 

- autoportant. 

- Lleugera. 

- Multicapa. 

- Posta en obra per via seca16. 

El compliment d’aquestes característiques duran al compliment dels següents requisits: 

- Estanquitat. 

- Impermeabilitat. 

- Aïllament tèrmic i acústic. 

Actualment, el fet de buscar edificis esvelts, i per tant lleugers, ha portat a perdre confort a l’interior de 

l’edifici, i per tant, haver-lo de buscar mitjançant sistemes actius. Aquest fet suposa un problema si se 

cerca un edifici sostenible, ja que la despesa energètica durant la vida útil de l’edifici, és superior a 

l’energia incorporada d’aquest. 

Per tant, es deuen de buscar sistemes constructius passius que compleixin les característiques de 

l’envolvent actual. 

SITUACIÓ ACTUAL. 

En l’actualitat, no hi ha un vertader sistema de façana industrialitzat que permeti resoldre tots els 

requeriments de l’envolvent. La indústria ha concentrat les seves manufactures en acabats lleugers a la 

carta, necessitats d’una superfície complementària.  

És a dir, que la formació de l’envolvent es basa en la descomposició en materials industrialitzats (capes), 

per aquest motiu a continuació es podran veure unes pautes i les avantatges i inconvenients per a l’elecció 

del producte òptim en cada capa. 

Posteriorment, es realitzarà una avaluació de diferents sistemes constructius de tancaments horitzontals 

exteriors, utilitzats en l’arquitectura actual, com són: 

- Façana convencional. 

- Façana ventilada. 

- Mur cortina. 

- Mur trombe. 

- Sistemes modular.

                                                 
15 TECTÓNICA (2). ENVOLVENTE. (II) 
16 Veure punt 1. Definició de construcció sostenible. 
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B. AVALUACIÓ DE LES DIFERENTS CAPES QUE FORMEN L’ENVOLVENT HORITZONTAL. 

 

Primer que tot, citar que abans de la utilització de materials de primer ús, s’estudiarà la opció d’obtenir 

productes ja utilitzats, fomentant la reutilització. Si aquesta opció no és factible, s’intentarà la opció de la 

utilització de materials reciclats. 

 

Quan s’avaluen aquestes opcions, cal tenir present el factor transport, ja que quan es tracta de materials 

de baix impacte ambiental durant la fase de producció, la fase de transport pot augmentar molt l’impacte 

mediambiental, arribant-los a igualar amb materials amb més energia incorporada a la primera fase del 

cicle de vida del material. 

I. Tancament suport. 

Com a tancament de suport, actualment, es troben, bàsicament, dues opcions clarament diferenciades, la fabrica d’argila cuita i la fàbrica de cartró-guix. A la taula següent s’expliquen les diferències. 

Taula 31. COMPARATIVA ENTRE LA FÀBRICA D’ARGILA CUI TA I LA FÀBRICA DE CARTRÓ-GUIX. 

 

II. SISTEMA DE FIXACIÓ ESTRUCTURAL I ANCLATGE. 

Taula 32. SISTEMA DE FIXACIÓ I ANCLATGE. 

Bibliografia 
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 FÀBRICA ARGILA CUITA. FÀBRICA CARTRÓ-GUIX. COSIDERACIOS GEERALS. 
PROCÈS DE FABRICACIÓ. La ceràmica consumeix menys energia per unitat de pes que l’acer, 

en canvi el pes d’aquest material en la partició és molt elevat si es 

compara amb l’acer. Tot i que l’energia consumida en la fabricació del 

cartró –guix és superior a la de l’argila cuita, aquesta diferència no és 

suficient per a compensar el consum superior de massa de la fàbrica 

de maó ceràmic. 

Tot i que l’acer no té un impacte ambiental menor, la 

lleugeresa de l’entramat de suport de la placa 

determina que el seu impacte final sigui semblant al 

del paredó ceràmic.  

L’impacte global d’ambdues solucions, segons els criteris 

utilitzats, són gairebé exactament iguals. En realitat, com 

ambdues solucions incorporen quantitats semblants de 

guix, les diferències tenen origen sobre tot entre la 

ceràmica i l’acer de l’entramat. 

TRANSPORT. L’obtenció és a nivell regional, tal com en la fàbrica de cartró-guix, 

però cal considerar, que l’argila cuita, és un material pesat respecte a 

les plaques de cartró-guix, per tant, el seu impacte ambiental durant 

el transport, és major. 

L’obtenció és a nivell regional també, però, la seva 

lleugeresa, fa que el seu impacte ambiental sigui 

menor. 

S’ha d’avaluar cada cas concret, ja que la distància és un 

factor decisiu. 

Cal dir, que a la mateixa distància, el transport de la 

fàbrica de cartró-guix, genera menys impacte ambiental. 

POSTA EN OBRA. Via humida. Via seca. La seva posta en obra de la fàbrica de cartró-guix 

s’aproxima més a la idea de construcció sostenible. 

VIDA ÚTIL. Té més facilitat a presentar fissures i a la generació de ponts tèrmics. Presenta major facilitat a realitzar qualsevol tipus 

reparació. 

L’eficiència energètica de les dues opcions és totalment 

acceptable. 

DEMOLICIÓ 

RECLATGE I/O 

REUTILITZACIÓ 

 

DEMOLICIÓ La seva desconstrucció consisteix en el repicat, procés laboriós, que 

requereix molt mà d’obra. A més, produeix la obsolescència del 

material, per al seu posterior ús. 

És un dels grans avantatges de la utilització de les 

plaques de cartró-guix respecte la fàbrica de maó, ja 

que són fabriques fàcilment desmuntable. 

 

RECICLATGE Generalment van a l’abocador; en canvi, podrien triturar-se i utilitzar-

se en l’elaboració de formigons o en bases de carretera. 

És precís separar els seus components. A partir 

d’aquest punt, el guix torna al forn, i el cartró és 

enviat a la indústria paperera. 

Definició. material Observacions. 
Estan destinats a suportar el revestiment de façana, han de ser 

de gran resistència mecànica i a la corrosió. 

Sempre són de material metàl·lic. S’intentarà aplicar elements que provinguin de material reciclat, reduint així de manera considerable l’impacte 

ambiental, tan pel que fa a l’impacte sobre el terreny,  com a l’energia incorporada i les emissions corresponent. 
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III. AÏLLANTS TÈRMICS I ACÚSTICS. 
Taula 33. AÏLLANTS TÈRMICS I ACÚSTICS PER A L’ENVOL VENT. 

 

IV. REVESTIMENT DE FAÇANA. 

La fulla exterior de la façana ventilada pot estar constituïda per un ventall molt ampli de materials 

diferents. Realitzar una avaluació de totes les opcions que es poden aplicar com a revestiment en façana 

ventilada és pràcticament impossible, per aquest motiu es realitzarà una avaluació de les diferents 

tipologies de revestiments depenent del seu origen. 

Cal partir de la base que no hi ha una única opció factible. Molts cops, no es tracta de cercar la millor 

opció, sinó, d’avaluar quines opcions hi ha a la zona en que està situat l’edifici, i també evidentment, del 

disseny de l’edifici. No es pot oblidar, que el revestiment de la façana, és el vestit de l’edifici, per tant, en 

aquest punt, també és present un component estètic molt important, en que l’arquitecte ha de decidir. 

Per tant, tot seguit es donaran unes bases a seguir a l’hora de l’elecció del revestiment 

 

Taula 34. CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS REVESTIMENTS DE FAÇANA SEGONS EL SEU ORIGEN. 

Principis. Inconvenients. Solucions. 
Com ja s’ha vist en l’apartat de materials, 

corresponent a materials aïllants, els 

materials que presenten un comportament 

més sostenible, si s’observa tot el cicle de 

vida, són els orgànics. En cas que no sigui 

possible, s’intentarà utilitzar aïllants 

d’origen petri, com a última opció 

s’utilitzaran aïllants sintètics.  

L’inconvenient pel que fa a l’hora de l’elecció del material aïllant en l’envolvent horitzontal, és 

que ha de complir un requisit important sobre el material escollit que és la baixa absorció 

d'aigua, especialment en les façanes ventilades, ja que pot haver presència d'aigua de pluja a la 

cambra, acumulació de vapor i condensacions o falta de ventilació adequada.  

Aquest fet fa que la majoria dels aïllants orgànics no siguin factibles. Un dels pocs materials 

orgànics que es pot utilitzar en aquesta situació és el suro, sempre i quan, s’apliqui un 

tractament hidròfug superficial. Aquests tipus de tractament, generalment, augmenten de 

manera considerable l’impacte ambiental de l’aïllant. 

Per tant, s’ha d’estudiar la possible col·locació d’una làmina 

impermeabilitzant, o  en profunditat si hi ha algun material orgànic, per la 

nostra zona que és pugui utilitzar. O l’aplicació de tractaments, que siguin 

mediambientalment acceptables. 

Probablement, en el cas de l’envolvent horitzontal, en la majoria de 

tipologies constructives existents, s’ha d’optar per materials aïllants d’origen 

petri, si es desitja complir en les característiques d’eficiència energètica, i 

cicle de vida del material utilitzat. 

 MOTXILLA ECOLÒGICA. OBSERVACIOS Imatge. 
PETRI No té una petja ecològica desfavorable, sempre i quan, la seva 

obtenció sigui local. 

Augmenta la inèrcia tèrmica del tancament. 

Són materials pesats, per tant, si es busca lleugeresa no és la millor opció. 

El seu reciclatge és una via factible, gairebé mai és destinarà al mateix ús, sinó per a la 

producció de d’àrid, per a base de carreteres, per exemple. 

La seva reutilització és factible si el seu manteniment ha estat l’adequat. 

METÀL·LIC. Si no prové de material metàl·lics reciclat, la seva petja ecològica, és la 

més elevada de totes les opcions. En canvi si prové de material 

reciclat, el seu impacte ambiental és més assequible. 

Una altra opció és la reutilització, si aquesta és factible, és una opció 

molt interessant des del punt de vista de la sostenibilitat. 

Conforma un material lleuger. 

ORGÀNIC. 

 

La seva motxilla ecològica és la més baixa de totes les opcions que 

existents. 

Cal assegurar-se que la seva producció està regulada. 

Cal estudiar la necessitat de tractament superficial, en cas que sigui necessari, s’ha 

d’escollir be el tractament a realitzar, ja que hi han tractaments molt perjudicials per al 

medi ambient. 

SINTÈTIC. No tenen una energia incorporada excessivament elevada, però 

durant la seva fabricació és produeixen emissions desfavorables per 

al medi ambient. 

Dificultat de reciclatge.  

Generació de residus no biodegradables, el procés d’incineració no és una opció 

mediambientalment apta, degut a la generació de residus tòxics. 

 

COMPOSTOS. La motxilla ecològica depèn del tipus de compost, es poden trobar 

materials compostos molt interessants des del punt de vista 

mediambiental.  

Al ser materials compostos, la seva separació es molt complicada, dificultant així el seu procés de reciclatge. 

La seva reutilització depèn de l’origen del compost. 

El seu aspecte depèn de l’origen del compost. 
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C.  AVALUACIÓ DE DIFERENTS SISTEMES CONSTRUCTIUS D’ENVOLVENT VERTICAL. 

I. FAÇANA CONVENCIONAL. 

Taula 35. CARACTERÍSTIQUES FAÇANA CONVENCIONAL. 

 

Taula 36. INCONVENIENTS DE LA FAÇANA CONVENCIONAL. 
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NA (NUEVA ARQUITECTURA) Nº 2, PÁGS. 37-70. PARICIO, I. LA FACHADA VENTILADA CON LADRILLO CARA VISTA. 
Wadel, G. LA SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA. LA CONSTRUCCIÓN MODULAR LIGERA APLICADA A LA VIVIENDA.CAP. 7.ANÁLISIS COMPARADO DE CUATRO TIPOS DE CONSTRUCCIÓN MODULAR Y CONVENCIONAL.Tesis Doctoral.UPC. 

Detall. Definició. Iconvenients. 

 

Mur convencional d’un peu de gruix, format 

per una fulla exterior de mig peu i un envà 

interior de 4 a 6 cm. de gruix. Entre ambdues 

fulles es forma una cambra d’un gruix residual 

en funció del tipus de maó utilitzat. 

 

Implica la inserció d’un tancament rígid dins 

d’una estructura porticada deformable. 

 

Desprès d’un profund estudi sobre la façana convencional, s’ha arribat a la conclusió, que aquesta, actualment 

és obsoleta, ja que presenta els següents inconvenients: 

- Generació de ponts tèrmics i acústics com a conseqüència de la discontinuïtat del tancament. 

- Posta en obra mitjançant via humida, dificultant la seva deconstrucció un cop finalitzada la seva vida útil, 

a més, es necessita aigua per a la seva posta en obra.  

- Inserció d’un tancament rígid dins d’una estructura porticada deformable, el que implica problemes 

mecànics i d’estanquitat. 

- Unions rígides entre les fulles exterior i interior de manera que es limita la seva deformació 

independent, impedint així un aïllament tèrmic correcte, i es propícia el pas de l’aigua. 

- Suport perillós de la fulla exterior en vol sobre el forjat quan es desitja una imatge contínua de l’obra 

vista i es folra el forjat amb plaquetes. 

- Necessitat de molta mà d’obra, i el cost que aquest fet implica. 

 

Com es pot observar la façana convencional no compleix cap de les característiques actualment requerides a 

l’envolvent, com ara lleugeresa, o el procés de posta en obra per via seca. A més, la generació de ponts tèrmics, 

fa que el sistema constructiu no sigui eficient tèrmicament, durant la vida útil de l’edifici.  

Per aquests motius, es considera que la façana convencional és un sistema constructiu obsolet per a 

l’arquitectura actual. 

Alguns dels inconvenients de les façanes convencionals. 

 

L’estabilitat de la fulla 

exterior queda compromesa, 

ja que és imprescindible els 

comportament del seu 

suport sobre un conjunt tant 

heterogeni.  

Disposició habitual d’uns 

retalls de maó cobrint al 

cantell d’un forjat. 

 

Font:Nueva Arquitectura. 

 

 

El major inconvenient de la façana convencional, és com a 

conceqüència de la seva posta en obra. 

Aquesta és mitjançant la via humida, dificultant  deconstrucció del 

sistema, i la seva la reutilització. 

A més, és una tasca manual, on és molt fàcil cometre errors. 

A més, el sistema constructiu genera ponts tèrmics. 

 
 
 
 
 
Font:Nueva Arquitectura. 
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C. EVALUATION OF DIFERENT CONSTRUCTION VERTICAL CLOSURE SYSTEMS.  

I. CONVENTIONAL FAÇADE. 
Taula 35. Característiques façana convencional. 

 

 

Taula 36. DISADVANTAGES OF CONVENTIONAL FAÇADE.. 

 

Detail. Definition. Disadvantages. 

 

Conventional wall a foot thick, made up of an 

outer sheet  half foot thick and a wall 4 to 6 

cm. thick. Between the leaves an air chamber 

of a residual thickness is cretaed depending 

on the type of brick used. 

 

It involves inserting a  rigid closure within  

deformable porticoed structure. 

In our evaluation, we will not consider the conventional facade as a building system that involves: 

 

-  Acoustic and thermal bridges generation due to the  closure discontinuity. 

- Wet process execution, making it difficult its deconstruction at the end of its service life. Moreover, it also 

involves water in its execution. 

- Inserting a rigid closure within a deformable porticoed structure, which means  tightness and mechanical 

problems. 

- Rigid joints between outer and inner leaves so as to limit the independent deformation, thus preventing a right 

insulation, and providing to the  water passage.  

-  Dangerous support of the outside sheet in flight over the the framework when a continuous image of brick                     

walls is desired and framework is covered with bricks. 

- The need for labor-intensive services, and the corresponding cost. 

 

As we can see, the conventional facade, does not meet any of the features that we ask now to the envelope, such 

as lightness, or execution process, as well to thermal bridges generation, makes thermally inefficient the building 

system during the lifetime of the building. 

For these reasons, we believe conventional facade is a building system obsolete for contemporary architecture. 

SOME OF THE DISADVANATGES OF THE CONVENTIONAL FAÇADE. 

 

Provision of a standard brick openings 

cover the corner At the of a forged. 

Stability of the outer sheet is 

compromised because it is essential to 

the conduct of its support for a group so 

diverse. 

 
 

The greater disadvantage of conventional 

façade is as consequenco of its execution. 

That is  through the wet way, hampering 

deconstruction of the system, and its reuse. 

It is a manual task, which is very easy to 

make mistakes. 

 

In addition, the system generates 

constructive thermal bridges. 
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II. FAÇANA VENTILADA. 
Taula 37. CARACTERÍSTIQUES FAÇANA VENTILADA. 

Taula 38. IDONEÏTAT CONSTRUCTIVA I FUNCIONAL DE LA FAÇANA VENTILADA. 
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DETALL. DESCRIPCIÓ. AVATATGES. ICOVEIETS. 

  

 

A. Forjat. 

B. Tancament base  

C. Arrebossat 

hidròfug. 

D. Aïllament tèrmic. 

 

1. placa de façana 

ventilada de 

formigó. 

2. perfil d’arrencada 

continu. 

3. perfil de guia 

continu. 

4. perfil d’arrencada 

invertit continu. 

perfil d’ar 

 

Sistema de façana doble previst d’un 

revestiment exterior subjecte mitjançant 

perfileria metàl·lica a la part interior del 

tancament. Entre ambdós existeix una 

càmera d’aire parcialment reomplerta 

d’aïllament tèrmic. 

La ventilació es provoca mitjançant 

obertures superiors i inferiors o a partir del 

disseny de les juntes de l’envolvent.  

La façana ventilada compleix totes les 

exigències que li demanem a l’envolvent 

actualment. 

 

S’ha de tenir present que la façana ventilada 

és el sistema més utilitzat actualment, per 

edificació en habitatges. 

 

Alleugeriment del pes de la façana. El manteniment i el cost de 

substitució ha de ser realista i 

amortitzable per a la 

propietat de l’edifici. 

Protecció del tancament interior i de 

l’aïllament davant l’acció del vent, la 

pluja i la radiació solar. 

Eliminació de ponts tèrmics. Cost més elevat que el 

d’altres intervencions 

d’aïllament en façana. 
Disminució de les aportacions solars 

en condicions d’estiu. 

Inèrcia tèrmica. 

Facilitat de muntatge. 

Fàcil manteniment. 

Solució vàlida per a rehabilitació 

d’edificis sense molèsties per als 

ocupants i sense afectar a les seves 

superfícies útils. 

IMPACTE AMIENTAL. La façana ventilada, es fonamenta en la construcció basada en un sistema per capes. Hi ha moltes opcions per a cada capa. L’impacte ambiental de la tipologia constructiva, dependrà, en 

gran mesura, dels materials aplicats. Si que es pot afirmar, que si es té en consideració l’impacte ambiental, i se segueixen els principis citats, l’impacte ambiental de la façana ventilada pot 

ser molt assequible. 

RESSISTÈNCIA 

MECÀNICA 

És un dels inconvenients de la façana ventilada, ja que és molt difícil de preveure el comportament del flux d’aire a la càmera. A més, hi ha molta imprecisió i incerteses entre molts autors, 

sobre tot a l’hora de les recomanacions. Per altra part també hi ha dificultat a l’hora de mesurar la velocitat de l’aire i de les pressions externes. 

COMPORTAMENT 

HIGROTÈRMIC I 

ESTALVI ENERGÈTIC. 

El comportament tèrmic d’aquesta solució constructiva suposa un dels seus majors avantatges. Disposa d’una temperatura a la superfície interior del tancament fresca durant el dia i càlida 

durant la nit, fet que augmenta el confort interior i redueix les càrregues tèrmiques. 

El disseny acurat d’una façana ventilada pot permetre, en el període d’estiu,un estalvi energètic que supera el 40%. 

AÏLLAMENT ACÚSTIC. Valors molt pròxims als dels tancaments pesats.  

ESTANQUITAT. Si la façana ha estat ben dissenyada i el procés constructiu es realitza correctament, l’estanquitat del sistema queda assegurada. A més la ventil·lació del sistema garanteix un ràpid assecat 

de les peces d’aplacat. 

Una altra avantatge de l’aplacat, enfront de les solucions amorterades, és la desaparició del risc d’eflorescències. 

PREVENCIÓ 

D’INCENDIS. 

Tots els materials utilitzats en el sistema han de complir amb les especificacions del CTE. DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT CONTRA INCENDIS. 
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II. VENTILATED FACADE. 

Taula 37. DESCRIPTIVE TABLE VENTILATED FAÇACE PROPE RTIES. 

Taula 38. SUITABILITY FOR THE CONSTRUCTION AND FUNCTIONAL OF VENTILATED FAÇADE.  

 

 

DETAIL. DESCRIPTIO. ADVATAGES. DISADVATAGES. 

  

 

E. Framework. 

F. Base enclosure 

 

G. Hydrofuged layer. 

H. Thermal 

insulation. 

 

5. Concrete panels. 

6. Continu outbound 

profile. 

7. Continually track 

profile. 

8. Invested  continu 

outbound 

profile. 

 

Double facade system planned of siding 

subject by metal profiles inside of enclosure. 

Between both there is an air chamber 

partially refilled with thermal insullation. 

The ventilation is caused by supper and 

lower openings or the envolve joints design. 

 

The ventilated façade meets all demands we 

ask to the envelope today. 

It should be known that the ventilated 

façade is the most currently used building 

system on dwellings. 

 

Weight facade savings.  The maintenance and replacement 

costs should be realistic and 

redeemable for the building 

owner. 

Protection of interior closure and 

isolation against the wind, rain and 

solar radiation. 

Elimination of thermal bridges. Higher cost than other isolation 

facade interventions. Decreased solar input conditions in 

summer. 

Thermal inertia. 

Facility of montage. 

Low maintenance requirements. 

Valid solution for buildings 

rehabilitation without disturbing the 

occupants and without affecting   

useful area. 

Environmental impact. As we have seen, the ventilated façade is based on construction layers.  

Each layer has many options for different materials. The environmental impact of the type of construction, will depend on the applied materials. But we can say if we take into consideration the 

environmental impact, and follow the principles mentioned, the environmental impact of the ventilated façade can be very affordable. 

Mechanical strength. One of the disadvantages of the ventilated façade is that it is difficult to predict the behavior of airflow in the chamber. 

There are many uncertainties and inaccuracy among many authors, especially in the recommendations. 

On the other hand, there is also difficulty when measuring the air velocity and external pressures. 

Higrothermal behavior 

and  energy savings. 

The thermal behavior of this constructive solution is one of its biggest advantages.  

It has  cool  interior surface temperature during the day and warm at night, which increases comfort and reduces indoor thermal loads. 

The careful design of a ventilated façade may allow a save energy higher than 40% in the summer period.  

Acoustic insulation. Values very close to the heavy cavities. 

Leaktightness. If the facade has been well designed and the construction process is successful, the tightness of the system is guaranteed. Also the ventilation system guarantees fast drying of shaped pieces. 

Another shaped advantage against mortared solutions is the disappearance of efflorescence risk. 

Fire prevention. All materials used in the system must comply with the  CTE. BASIC FIRE SAFETY DOCUMENT specifications.  
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III. MUR CORTINA.

Taula 39. DESCRIPCIÓ MUR CORTINA.

Detall. Llegenda. Descripció. Inconvenient. 

 
Font: EUROSCA. 
http://www.eurosca.com/index2.php?sec=6&zona=102 

1.  Muntants amb diferents moments d’inèrcia que 

permeten l’allotjament tubs d’acer tractat de reforç 

segons necessitats de treball.  

2. Possibilitat d’ús de vidres de gruix de 4 a 42 mm.  

3. Aïllament d’estructura bàsica interior de l’exterior 

mitjançant perfiles de PVC aïllant.  

4. Unió travesser a muntant.  

5. Collarí funció estètica i donar estanqueïtat al conjunt.  

6.  Estanquitat a l’aigua per junta EPDM iguals en 

muntants i travessers.  

7. Ventilació del sellat de doble cristall per canals de 

muntants i travessers.  

8. Estructura de muntants / travessers en interior de 

façana. 

9. Drenatge de travessers. 

El mur cortina és un sistema constructiu 

que permet, amb una pell mínima i 

transparent, tancar qualsevol espai, 

constituint així, una envolvent adaptable 

inclús en els edificis de més altura.  

Des que va començar a ser utilitzat, ha 

transformat la imatge de la ciutat 

contemporània, convertint-se en símbol 

de modernitat i progrés. D’aquí que sigui 

un sistema molt utilitzat en edificis 

d’oficines, on un dels principals objectius 

és donar una imatge d’empresa, d’elevat 

l’estatus social de la companyia o entitat 

que acull. 

Però el mur cortina, presenta un inconvenient, i és que en 

l’actualitat no és possible el control solar només amb 

vidres, aquest fet, perjudica la eficiència energètica del 

sistema. 

Actualment es treballa en la recerca de l’estalvi energètic 

en els edificis, fet que ha provocat una intensa 

investigació sobre els diferents elements que integren el 

mur cortina. 

Així, l’evolució tècnica que s’ha aconseguit en l’àmbit de la 

construcció en els últims temps ha portat al 

desenvolupament de nous sistemes constructius, amb 

l’objectiu últim de millorar el rendiment energètic dels 

edificis en l’àmbit de la sostenibilitat. 

Promotors, arquitectes i usuaris són cada cop més 

conscients de l’enorme consum que comporta la 

construcció i manteniment d’una façana de vidre.  

CONSEQÜÈNCIES DE LA BAIXA EFICÈNCIA TÈRMICA DEL MUR CORTINA. 

Si es compara el sistema de vidre, amb un aplacat petri, per exemple, tal com demostra la següent taula, hi 

ha un clar guanyador en tots els sentits. 

 

Taula 40. ENERGIA PRIMÀRIA NECESSÀRIA PER AL CICLE DE VIDA D’UNA FAÇANA DE PEDRA VS. MUR 

CORTINA.EN MJ/M2 EN UN PERÍODE DE 100 ANYS. 

 
Font: Litos. Nº 121. Piedra natural vs. Vidrio. 

Tot i que l’impacte inicial de l’envolvent de vidre pot ser assolible des d’un punt de vista sostenible, aquest 

sistema el descartarem degut a la seva ineficiència tèrmica, i com a conseqüència la seva elevada energia 

d’ús. 

Aquest fet es deu a que , tot i que com a sistema, la idea de mur cortina, compleix la majoria d’aspectes 

que se li demana a l’envolvent en l’arquitectura moderna, com a sistema sostenible, és totalment 

descartable. No degut a l’impacte ambiental dels materials, ni a l’energia incorporada inicial, sinó a 

l’energia d’ús, Que és elevadíssima, sobre tot en zones on la radiació solar és molt elevada, com és el 

nostre cas. Aquest fet es deu, a que el vidre altera el balanç tèrmic de l’edifici, necessitant la incorporació 

d’elements per a equilibrar el sistema. 

Aquests elements solen ser tractaments del vidre, els quals generen un impacte ambiental, i la seva 

eficàcia té una vida útil limitada, a més dels sistemes d’acondicionament durant l’ús de l’edifici. Fet que 

genera una despesa energètica elevadíssima.  

ACABAT METÀL·LIC. 

El mur cortina, tambè és pot realitzar amb un acabat metàl·lic. Aquests, energèticament funcionen millor 

que els acabats amb vidre, degut a que desapareix el problema da la radiació solar, tot i que, els materials 

metàl·lics no tenen un comportament tèrmic molt eficient, a més, l’aspecte visual sol ser molt fred, i es 

una solució que se sol utilitzar per a magatzems indústrials, magatzems... difícilment trobarem els acabats 

metàl·lics en un edifici de vivendes. cal recordar, que en el cas que ens interessi utilitzar acabats metàl·lics, 

ens assegurarem, que aquests provinguin de material reciclat, i en cas que puguem, intentarem que siguin 

productes reutilitzats. 

Bibliografia 
Litos. Nº 121. Piedra natural vs. Vidrio. 

Cuerva, E. Requerimientos de fachadas acristaladas en edificios de oficinas según el nuevo CTE. Tesis Master. Edificació. 
Elements constructius d’edificis.UPC.
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IV. CURTAIN WALL 

Taula 39. CURTAIN WALL DESCRIPTION.

 

Detall. Llegenda. Descripció. Inconvenient. 

 
Font: EUROSCA. 

http://www.eurosca.com/index2.php?sec=6&zona=102 

1. Amounts in different moments of inertia allowing 

accommodation tubc treated steel reinforcement 

according to job requirements. 

2. Possibility of use of glass thickness from 4 to 42 mm. 

3. Isolation of basic structure inside the outer profiles 

with PVC insulation. 

4. Union crossbar to mount. 

5. Collar aesthetics and function to seal the set. 

6. Tightness in the water in equal amounts and EPDM 

gasket cross. 

7. Ventilation of the saddle for a double crystal channel 

uprights and crossbars. 

8. Structure of uprights / rungs on inside front. 

.9. Cross drainage. 

The curtain wall is a construction system 

that allows a minimum and transparent 

skin, closing any space, and formed an 

envelope adaptable even in buildings of 

more height. Since it began to be used it 

has transformed the image of the 

contemporary city, becoming a symbol of 

modernity and progress. Therefore, it is a 

system widely used in office buildings 

where one of the main objectives is to 

give a company the ability of  enhancing 

the social status of the company or entity 

that houses. 

 

But curtain walls present a problem, and it is that its 

current solar control is not possible with glass, then it 

harms the energy efficiency of the system. 

Work is in search of energy savings in buildings, which has 

led to intense research on the different elements that 

make up the curtain wall. Thus, the technical progress 

achieved in the field of construction in recent years has 

led to the development of new building systems, with the 

ultimate aim of improving the energy performance of 

buildings in sustainability area. 

Developers, architects and users are increasingly aware of 

the enormous consumption entails the construction and 

maintenance of a glass facade. 

Comparing the glass system, placated with a stone lining, 

for example, as shown by the following table, we have a 

clear winner in every sense. 

 

CONSEQUENCES OF THE LOW THERMAL EFICÈNCIA OF THE CURTAIN WALL.

Comparing the glass system with stone placated, for example, as shown by the following table, we have a 

clear winner in every sense. 

Taula 40. PRIMARY ENERGY REQUIRED FOR THE LIFE CYCLE OF A STO NE VS.GLASS WALL IN A 

PERIOD OF 100 YEARS. MJ/M2  

.  

 

So while the initial impact of the glass envelope can be reachable from a sustainable point of view, this 

system should be descarted because of its thermal inefficiency and as a result of its high energy use . 

Therefore, although such a system, the idea of curtain wall, complies with most aspects prompted the 

envelope of modern architecture as a sustainable system is completely ruled out. Not due to 

environmental impact of materials, or the embodied energy, but service energy is extremely high, 

especially in areas where solar radiation is very high, as is our case. This is becouse  thermal balance of the 

building is altered by glass, requiring the addition of elements to balance the system. 

These items are usually treatments of glass, which generate an environmental impact and its 

effectiveness. Conditioning systems as well as during use of the building  which generate a very high 

energyconsumption. 

METALIC FINISHED. 

The curtain wall can also be performed with a metal finishing. These, energy work better than  glass 

finished because it removes solar radiation problem. But metallic materials are not a very efficient thermal 

behavior. In addition, the appearance is usually very cold, and is a solution typically used for industrial 

warehouses. Is difficult to find it like a finished in building homes. Is important to say if is desired to use 

metal finishing we will ensure that these come from recycled material, and if its possible try to apply 

reused products
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IV. MUR TROMBE. 

Taula 41. CARACTERÍSTIQUES MUR TROMBE. 

FUNCIONAMENT HIVERN-ESTIU. 

Un dels grans avantatges del mur Trombe respecte al mur cortina, és l’adaptació del sistema a les 

diferents estacions de l’any, gràcies a que disposa de registres ajustables a les parts superiors i inferiors 

depenent del flux de calor per convecció,  i el seu conseqüent canvi de funcionament de l’hivern a l’estiu, 

tal com es mostra a continuació: 

 

 

Bibliografia. 
Bohórquez, J.M.  “Muro de trombe”. Departamento de Ingeniería Mecánica. Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia. 
Torcellini, P.,  S. Pless. “Trombe walls in low-energy buildings: Practical experiences”. Juliol 2004. NREL/CP-550-36277. (2004)

DETALL. DESCRIPCIÓ. AVATATGES. ICOVEIETS. 

 

Un mur Trombe és un mur o paret 

orientat cap al sol, al sud, a l’hemisferi 

nord i al nord, a l’hemisferi sud. Està 

construïda amb materials que puguin 

acumular calor sota l’efecte de massa 

tèrmica, combinat amb un espai d’aire i 

una làmina de vidre. 

És un sistema passiu de recol·lecció 

d’energia solar de manera indirecta, que 

es pot utilitzar per a l’escalfament intern 

d’habitatges mitjançant la transferència 

de calor, ja sigui per conducció o per 

convecció i/o radiació. 

És considera un sistema indirecte ja que la 

captació la realitza a partir d’un element 

disposat entre un vidre i l’interior de la 

vivenda, i es tracta d’un sistema passiu ja 

que no utilitza elements mecànics en el 

seu funcionament. 

Baix cost: es pot fabricar amb materials que són 

relativament assequibles. 

 

Facilitats de construcció: relativament fàcil 

d’incorporar a la construcció de l’estructura com 

un mur de càrrega, intern o extern. 

 

Sistema de captació solar passiva: no té parts 

mòbils i poc cap tipus de manteniment. 

 

No es requereix combustible. Pot reduir el consum 

d’energia degut a la utilització de calefacció en 

gran proporció.  

 

Confort tèrmic. Irradia amb l’infraroig, que és més 

penetrant i agradable que els tradicionals sistemes 

de calefacció d’aire forçat. 

 

Les temperatures interiors són més estables que 

en la majoria dels sistemes passius. 

Un problema d’aquest sistema és que precisa d’un mur ceg 

a la façana sud de l’edifici, cosa que sacrifica tant l’entrada 

de llum com les possibles vistes que pugui tenir l’edifici. 

Per aquest motiu s’han desenvolupat variacions de 

l’esquema descrit que busquen donar una resposta a la 

captació d’energia sense renunciar a l’obertura de buits. 

 

En un clima temperat com el d’algunes zones climàtiques de 

Catalunya, caracteritzat per hiverns suaus i estius calorosos, 

els problemes de sobreescalfament a l’estiu poden superar 

els beneficis de l’hivern. Es fan necessàries proteccions 

solars que augmenten el cost d’execució. 

 

Aquest sistema només es pot utilitzar a la pràctica per a 

escalfar la zona sud de les habitacions de l’edifici. 

Inclús en aquestes sales la calefacció eficaç es considera 

solament a una profunditat aproximada d’un cop i mig la 

altura del mur. 

 

Embrutament progressiu del vidre degut a l’aire circulant. 

  
RÈGIM D’ESTIU. 

S’elimina cap a l’exterior una part dels 

guanys de calor del mur.  

Això permet que no incrementi la demanda 

de refrigeració de l’espai interior. 

FUNCIONAMENT D’HIVERN. 

En aquest cas es poden aprofitar els 

guanys d’energia solar en funció de la 

inèrcia tèrmica del tancament opac, que es 

produeixen per convecció i per radiació. 
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IV. TROMBE WALL. 

Taula 41. FEATURES OF TROMBE WALL. 

 

SUMMER-WINTER WORK. 

One of the great advantages of the Trombe wall respect to the curtain wall system is the adaptation to 

the different seasons, becouse it has adjusting entries in top and bottom depending on the heat flow by 

convection, and its subsequent change of operation of the winter in summer, as shown below: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAIL. DESCRIPTIO. ADVATAGES. DISADVATAGES. 

 

A Trombe wall is a wall facing the 

sun in the south in the northern 

hemisphere and north in the 

southern hemisphere. It is built with 

materials that may accumulate heat 

under the effect of thermal mass 

combined with an air gap and a 

sheet of glass. 

It is a  passive system of collection of 

solar energy indirectly, that can be 

used to heat homes through  heat 

transefer either by conduction or 

convection and / or radiation. 

It is an indirect system since the 

capture is done through a element 

disposed between glass and inside 

the house, and it is a passive system 

because it does not use mechanical 

elements in its operation. 

Low cost: can be manufactured with materials 

relatively affordable. 

 

Easy Construction: relatively easy to 

incorporate to the  structure construction as a 

load-bearing wall, internal or external. 

 

Passive solar system: no moving parts and no 

maintenance. 

 

No fuel is required. It can reduce energy 

consumption due to the use of heating. 

 

Thermal Comfort: Radiates with infrared, 

which is more penetrating and comfortable 

than traditional forced air heating systems. 

 

The indoor temperatures are more stable than 

in most passive systems. 

One problem with this system is that needs a blind 

wall to the south façade of the building which 

sacrifices both the input light as possible views of the 

building. 

For this reason exist variations of the described 

scheme seeking to respond to the collection of energy 

without giving up the opening of gaps. 

 

In a temperate climate and the weather in parts of 

Catalonia, characterized by mild winters and warm, 

the problems of overheating in the summer can 

exceed the benefits of winter. Solar protections are 

needed increasing the cost of execution. 

 

This system can only be used in practice to heat the 

south area. Even in these area the heating is 

considered effective only to a depth of about once 

and half the height of the wall. 

 

Progressive glass fouling because the air circulating. 

  
WORK SUMMER. 

Removed to the outside part of the wall heat 

gains. 

This allows not increase demand for cooling 

the interior space. 

WORK WINTER. 

In this case you can take advantage of 

solar gains according to the thermal 

inertia of the opaque closure, which 

occurs by convection and radiation. 
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IV. SISTEMES MODULARS. 

Taula 42. CARACTERÍSTIQUES SISTEMES MODULARS. 

 

 

Fig.1. Avantatges principals de l’aplicació del sistemes modulars.                                                   Fig. 2. Inconvenients de l’aplicació de sistemes modulars. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

Agenda de la construcció sostenible.http://csostenible.net/2011/03/03/industrialitzacio-com-a-estrategia-
de-sostenibilitat/ 
Wadel, G. LA SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA. LA CONSTRUCCIÓN MODULAR LIGERA APLICADA A LA 
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Detall. Definició. Avantatges. Inconvenients. 

 
Muntatge dels sistemes modulars. 

 

 

La construcció modular es defineix com un 

procediment constructiu en el qual la unitat 

estructural fonamental es repeteix, de 

manera regular, al llarg de tot el projecte. 

Aquest fet implica uns procediments tant en 

la concepció, planificació i construcció del 

mateix, clarament diferents als utilitzats en 

els sistemes constructius tradicionals. Els 

aspectes de planificació en la fase de 

projecte d’una obra agafen un pes molt més 

important en aquests sistemes, aspecte que 

xoca amb la situació actual de dedicar 

menys recursos a aquestes fases. 

Dins de la construcció modular existeixen 

diversos sistemes que s’han desenvolupat, i 

que analitzarem posteriorment. 

La construcció modular està lligada a la 

construcció mitjançant prefabricats, és a dir, 

a la industrialització dels sistemes 

constructius.  

Els avantatges que presenten els sistemes modulars en 

front als tradicionals, són el que li otorga la 

industrialització d’aquests. 

La industrialització es caracteritza per traslladar la 

major part del procés constructiu a una fàbrica, el que 

representa més seguretat per als treballadors i molts 

avantatges organitzatius. 

Alguns dels avantatges directes de la industrialització a 

nivell ambiental són la reducció dels residus generats 

en obra, de la contaminació acústica i també de la 

generació de pols.  

Un dels principals avantatges de l’aplicació de sistemes 

modulars, és, també, la senzillesa a l’hora de la 

desconstrucció de la unitat constructiva. Facilitant així, 

la posterior reutilització dels elements. 

 

La aplicació de sistemes constructius modulars és 

compatible amb altres solucions constructives com ara 

la façana ventilada.  

 

La construcció modular és un concepte poc estès en 

l’àmbit del sector de la construcció al nostre país, 

aquest fet és deu a diversos fets, com ara: 

- L’elevada valoració de l’habitatge com a 

patrimoni personal o familiar, fet que afavoreix 

la recerca de solucions personalitzades. 

- Costos constructius en solucions tradicionals 

competitius, en front a sistemes modulars. 

- Condicions climàtiques favorables no limitants 

en la construcció in-situ. 

Facilitat de  
desconstrucció. 

Facilita la 
reutilització. 

Disminució de les 
molèsties durant 

l’execució. 
 

Disminució de la 
generació de 

residus a la fi de 
la vida útil 

 

Disminució de la 
generació de 

residus durant la 
posta a obra. 

 
Procès 

d’execució a 
fàbrica. 

Poc 
comercialitzats 

a Catalunya. 

Dificultat de 
trobar-los a la 
nostra regió. 

Augment de 
l’impacte 

ambiental degut al 
transport. 
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V. MODULAR SYSTEMS. 

Taula 42. FEATURES MODULAR SYSTEMS. 

 

Fig.1. Advantages of modular systems.                                                                                               Fig. 2. Disadvantages of modular systems..                                                                                          

     

 

 

Detail. Definition. Pros. Cons. 

 
Modular systems execution. 

 

 

Modular construction is defined as a 

constructive process in which the basic 

structural unit is repeated regularly 

throughout the project.  

This involves procedures both in the 

conception, planning and construction of it 

clearly different from those used in 

traditional construction systems.  

The planning issues in the design phase of 

the project take a much greater weight in 

these systems. That conflict with the 

current situation to spend less resources to 

these phases. 

Ins the building there are several modular 

systems have been developed, and 

subsequently analyzed. 

Modular construction is linked to the 

construction using prefabricated, that is, the 

industrialization of building systems. 

The advantage of the modular systems versus 

to traditional, are what the industrialization of 

these awards. 

Industrialization is characterized by moving 

most of the construction process in a factory, 

which represents more security for workers 

and many organizational advantages. 

 

Some of the direct benefits of industrialization 

are at reducing environmental waste 

generated on site, noise pollution and  dust 

generation. 

 

The application of modular building systems is 

compatible with other building solutions such 

as ventilated façade. 

 

The modular concept is a not very extended in the  construction field in 

our country, this is due to several facts, such as: 

- The high valuation of the property as a personal or family assets, 

which favors the search for customized solutions. 

- Cost of  traditional construction is competitive in front of modular 

systems. 

- Climatic conditions not limiting to traditional construction. 

 

Easy of reuse 
and/or recycling. 

Reduction of 
discomfort 

during 
execution 

 

Reduction of 
waste  in 

execution. 
 

Reduction of 
waste  in the 

end of life 
service. 

 
Execution in the 

factory. 

Just 

commercialized 

in our country. 

Difficult to find 

it in our 

region. 

Increase 

invironmental 

impact due to  

transport. 
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3.4. AVALUACIÓ  DE L’ENVOLVENT HORITZONTAL. 

A. INTRODUCCió

La coberta és l’element constructiu de l’edifici, que en general està format per més materials diferents. La 

coberta contemporània, a l’igual que la façana es composa de diverses capes, principalment d’acabat i  

protecció, d’aïllament tèrmic, estanquitat i de formació de pendents. En la pràctica habitual, aquestes 

exigències es resolen amb materials que tenen un elevat grau d’independència i heterogeneïtat entre si.

B. Classificació de les cobertes. 

A la nostra regió, l’elecció entre un tipus de coberta o un altre, depèn del criteri de l’arquitecte, gairebé 

sempre guiant-se per criteris estètics, i depenent de la disposició final.  

La major diferència entre ambdós tipus de coberta és que la coberta inclinada no disposa de membrana 

impermeabilitzant.  

 

 

Les tècniques i materials utilitzats en algunes solucions constructives en ambdós tipus de coberta són 

semblants, de manera que les conclusions poden generalitzar-se. És el cas, per exemple de la similitud dels 

materials que configuren la coberta ventilada tradicional i els de la coberta inclinada de teula ceràmica. En 

ambdues solucions de coberta l’impacte ambiental és semblant.  

Per tant, la realització de l’avaluació de la coberta per a la construcció d’un habitatge sostenible, la durem 

a terme, mitjançant l’avaluació de les diferents capes que hi intervenen. 

Taula 43. Classificació de les diferents tipologies  de coberta.

Classificació de les diferents tipologies de cobertes. 

PLANA Transitable. c. ventilada a la trasitable.catalana 

c. calenta 

c. invertida amb paviment flotant. 

c. invertida amb protecció de llosa aïllant. 

c. per a aparcament. 

INCLINADA. Depenent de l’estructura suport c. d’estructura reticular monodireccional. 

c. d’estructura reticular pluridireccional. 

c. de viga horitzontal en celosia, doblada. 

c. “colgantes” 

c. neumàtiques. 

No transitable. c. invertida amb protecció de grava. 

c. ajardinada. 

c. inundada. 

c. autoprotegida no transitable. 

c. DECK o industrial. 

Segons el material d’acabat. C. de teula. 

c. de pissarra. 

c. de plaques de fibrociment. 

c. de derivats plàstics. 

c. de xapes metàl·liques llises. 

c. de panells metàl·lics. 

 

DETALL: COBERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE. 

1-Suport de formigó i pendents  

2- Geotextil de protecció. 

3- Làmina Impermeabilitzant.  

4-Aïllament tèrmic. 

5-Geotextil de protecció.  

6- Llambordí en llit de sorra. 

(Font: TEXSA.) 

 

DETALL DE COBERTA INCLINADA TEULA AMORTERADA O 

AMB ADHESIU (SUPORT FORMIGÓ). 

1.Suport de forjat. 

2.Imprimació. 

3.Membrana impermeabilitzant. (opcional) 

4. Aïllament tèrmic. 

5.Adhesiu. 

6. Teula amorterada. 

(Font: TEXSA) 
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C. AVALUACIÓ DE LES DIFERENTS CAPES QUE FORMEN L’ENVOLVENT HORITZONTAL. 

 

Taula 44. DESCRIPCIÓ FORMACIÓ DE PENDENTS PER A LES  DIFERENTS TIPOLOGIES DE COBERTA.

 

 

Taula 45. DESCRIPCIÓ DE LA CAPA AÏLLAMENT TÈRMIC. 

MATERIALS 

D’AÏLLAMENT. 

 

Per a l’elecció del material aïllant tèrmic, s’ha de veure l’apartat 2.5. materials aïllants.  

És important citar que a les cobertes si que es poden utilitzar aïllants tèrmics d’origen orgànic com 

ara el suro o les fibres de cel·lulosa, sense necessitat de tractaments superficials. 

Per tant, hi ha una gran varietat de materials que es poden aplicar, que no siguin d’origen sintètic. 

És important la realització d’un estudi, per a saber quines són totes les opcions existents a la 

nostra àrea, ja que si s’opta per aïllants d’origen orgànic, aquests tenen una energia incorporada 

baixa, per tant, és important que el transport no trenqui aquesta baixa energia incorporada. 

 

Un fet a tenir en consideració és la seva posta en obra. Sempre que sigui possible, aquesta serà 

mitjançant la col·locació de panells,ja que genera menys residus i és més segura per al treballador. 

La posta en obra mitjançant projecció pot causar danys a la salut dels treballador, a més de produïr 

emissions tòxiques a l’ambient.  
 Posta en obra mitjançant panells. Posta en obra : projecció del material. 

 

 

Capa. Coberta plana. Coberta inclinada. Alternatives.  
FORMACIÓ 

DE 

PENDENTS: 

 

 

La formació de pendents, habitualment, es realitza a base de formigó 

lleuger. Els gruixos, que se solen utilitzar són alts, de manera que, la 

major part del pes de la coberta s’utilitza en aquesta funció. Aquest 

aspecte del disseny constructiu de la coberta és crea un impacte 

ambiental elevat. 

Els volums de materials sobrants de l’execució de l’obra, i 

posteriorment, de la desconstrucció són els més elevats. A més, la baixa 

resistència d’aquests formigons no facilita el seu reciclat, per a utilitzar-

los, per exemple, com àrids en formigons amb prestacions resistents. 

En realitat, la millor valorització d’aquests residus hauria de ser, com en 

altres casos, utilitzar àrids lleugers per a aquest tipus de formigó. 

En el moment actual, ja existeixen alternatives al suport tradicional de 

fàbrica d’obra. Els suports estan formats per plaques lleugeres sobre 

perfils de xapa. Aquestes solucions industrialitzades són menys 

pesades, són desmuntables i els seus residus són fàcilment 

valoritzables, respecte a les solucions ja citades. 

La solució constructiva de formació de pendent de la 

coberta que origina menys residus és la que 

s’aconsegueix mitjançant la disposició inclinada de la 

pròpia estructura de suport. Per exemple, amb els 

forjats de formigó inclinats per a les cobertes 

inclinades, o els perfils de l’estructura de suport, en 

la coberta lleugera tipus Deck.  

No obstant, la xapa d’acer de suport i formació de 

pendent origina un impacte ambiental considerable, 

derivat de l’alt consum d’energia necessària per a la 

seva formació. Tot i que cal considerar, a favor seu, 

que l’acer és el material de construcció per 

excel·lència, que origina els residus més fàcilment 

valoritzables i té un major índex de reciclabilitat.  

 

Una altra solució de 

suport és el tradicional, 

a base d’envanets i 

taulers ceràmics, que 

poden utilitzar-se tant 

en les cobertes planes 

com en les inclinades, i 

que tenen un impacte 

ambiental menor al del 

formigó alleugerit. Ja 

que tot i que l’energia 

incorporada dels 

materials és major, no 

genera tants residus 

com el formigó lleuger. 

 
 

Execució de la formació de pendents. 
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Taula 46. DESCRIPCIÓ DE LA CAPA LÀMINA IMPERMEABILITZANT. (CO BERTES PLANES)

Taula 47. DESCRIPCIÓ DE LA CAPA ACABAT. 

D. CONCLUSIONS. 

- Sempre que sigui possible, les cobertes seran no transitables.  

- En el cas de les cobertes planes, s’intentarà aconseguir la formació de pendents mitjançant la 

pròpia estructura de suport, reduint així, els gruixos de formigó lleuger de les cobertes.  

- Es procurarà elegir tipologies de coberta de fàcil transformació, com ara és la coberta invertida. 

- Els paviments de coberta no han d’estar adherits o en contacte amb la membrana impermeable. 

Són més recomanables els denominats flotants, ja que composen una solució constructiva de 

major durabilitat per a la membrana impermeable i, a més a més, faciliten els treballs de reparació i 

substitució. 

- Pel que fa a l’estanquitat de la coberta, han de primar els criteris de geometria  (solapament, 

proteccions…) sobre els de unió i sellat a base de productes adhesius, que tenen un major impacte 

ambiental i una duració limitada. 

- Utilitzar làmines impermeabilitzants d’origen reciclat, sempre que sigui possible. 

- En cas que sigui factible, convé utilitzar materials aïllants d’origen orgànic, en lloc dels d’origen 

sintètic, reduint així l’impacte ambiental del conjunt. 

 

 

 

Bibliografia 
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LÀMINES 

IMPERMEABILITZANTS. 

És la gran diferència entre les cobertes planes i les inclinades. Ja que les 

inclinades no tenen aquesta capa. 

Al mercat hi han diverses opcions, però totes són d’origen sintètic. 

Tal com s’ha vist a l’apartat de materials impermeabilitzants, si es tenen en 

consideració els principis de construcció sostenible, la solució més apropiada 

són les làmines de PVC-P amb un 50% de material reciclat, seguida de la 

membrana EPDM amb 50 % de material reciclat. 

Una de les làmines que genera un major impacte ambiental és la làmina de 

betum modificat amb elastòmers SBS. 

Com el major inconvenient dels materials sintètics és la dificultat en el 

tancament del seu cicle de vida, s’han d’aplicar materials amb un contingut de 

material reciclat. 

       
Posta en obra làmina PVC-P.                                                         Posta en obra làmina betum modif. AmbSBS 

ACABAT. 

 

Les cobertes transitables requereixen sempre un paviment d’acabat, que té sempre un impacte ambiental major, ja que 

aquest, necessita majors prestacions.  

En canvi, si la coberta no és transitable, la mateixa membrana impermeable, pot aplicar-se com a acabat, sempre i quan 

aquesta estigui preparada per a aquesta utilització.  

Pel que fa a la resta de casos, l’acabat format per grava té un impacte menor que el paviment. Inclús aquesta grava pot 

utilitzar-se per àrids procedents de la trituració de residus d’edificació, de manera que es redueix l’impacte ambiental, per que 

s’utilitzen materials reciclats. 

En les solucions de les cobertes de baixa pendent, formades amb plaques conformades de gran dimensió, com per exemple, 

el cas de les xapes d’acer, l’acabat és la pròpia placa que, a més, pot ser el suport d’aïllament, de manera que el nombre de 

capes de la coberta és menor i per tant es redueix l’impacte final.  

En el cas, d’acabat format per plaques conformades, hi ha una gran assortit d’opcions, tal com passa amb els acabats per a la 

façana, de fet l’acabat de la coberta està lligat al tipus d’acabat escollit per a la façana. 
 

 
Acabat coberta plana de pissarra. 
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4. CONCLUSIONS. 

 

És evident, que actualment ens trobem en mig d’una greu crisi mundial de caire econòmic i social. Les 

causes poden ser moltes i variades, inclús poden variar, depenent de la zona. Evidentment, no serà la 

finalitat d’aquest projecte esbrinar-les.  Si que és pot afirmar, però, que al nostre país, la construcció ha 

estat un factor vinculant al moment que s’està vivint. Es té la certesa que, en general, no s’ha actuat de la 

millor manera possible. Cert és, que hi ha moltes coses que no s’han fet be. D’aquest fet, tots en som 

partícips, el sector de la construcció no és menys.  

 

Les últimes dades, mostren que el sector de la construcció consumeix el 50% 17dels recursos mundials, tot i 

que se sap que això no és així actualment, ja que la construcció d’edificis nous ha disminuït de manera 

considerable els darrers anys, si que ens mostra quina ha estat i segueix sent, sinó és produeix un canvi, la 

filosofia de l’arquitectura actual. 

 

Tant la societat en general, com el sector de la construcció, hauria de treure’n profit del moment de crisi 

que s’està vivint i aprofitar aquest temps d’atur per analitzar les causes que ens han conduit fins a la 

situació actual, i avaluar si realment devem i/o volem seguir pel mateix camí. 

 

Evidentment, hi ha molts factors a analitzar, i a millorar, però aquest document se centrarà en que és pot 

realitzar per tal de construir de manera més sostenible. Per a poder fer aquesta activitat de reflexió, ens 

preguntarem:  

 

1. És possible, actualment, construir de manera sostenible? 

2. Per què avui en dia no és construeix d’una manera més sostenible? 

3. Quins canvis s’haurien de produir per tal que sigui possible construir de manera sostenible? 

1.És possible actualment, construir de manera sostenible? 

Desprès d’avaluar els materials i els processos constructius per a la construcció sostenible, es pot afirmar 

que  actualment és factible la realització d’un edifici sostenible. Tot i que possible, no significa fàcil. 

Si es desitja realitzar un edifici seguint els principis de l’arquitectura sostenible és necessària una inversió 

de temps molt major durant la fase de projecte, la qual cobra molta més importància. Probablement, 

també necessitarem una inversió econòmica major. Tot i que això, no ha ser necessàriament així. 

2.Per què no és construeix d’una manera més sostenible, 

actualment?  

Aquesta, és una pregunta de resposta complexa, ja que segurament, la resposta és ambigua, i no depèn 

solament d’un únic factor, sinó que és com a conseqüència de diversos elements, que molts d’ells no són 

inherents al sector de la construcció. 
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 Dades facilitades per. Guía de la construcción sostenible. B. Edwuards. 

Manca de consciència social. 

De fet, el motiu principal, és una manca de consciència social sobre l’impacte ambiental que l’ésser humà 

està generant sobre el planeta. Tot i que se sap que el canvi climàtic existeix i que hi han indicis clars que el 

planeta es troba en una situació compromesa, tot i això, la societat en general no fa res per a canviar-ho. 

Aquest fet, es deu al fet que ningú se sent culpable de manera individual. És a dir, es cau en l’excusa que, 

com ho fa tothom, jo també. 

En realitat, tots en som culpables de la situació a la qual s’ha arribat, i el temps és un factor decisiu, per 

tant, no queda molt temps per actuar. 

 

El valor del temps i el valor econòmic en la societat actual. 

Per altra part, probablement, la creació d’un edifici sostenible, com ja s’ha dit, requereix una inversió de 

temps i diners. Aquests, són dos factors, que en el sistema social actual, tenen un valor massa elevat, i 

prevalen sobre d’altres, com ara la sostenibilitat o la qualitat. És a dir, que els resultats a curt termini, 

prevalen sobre els resultats a llarg termini. De fet, a la taula 48, es pot veure com la despesa energètica 

per any, és molt més reduïda en un edifici dissenyat segons els criteris de la construcció sostenible, que un 

que no. Tot i així, els edificis dissenyats sota aquests principis són escassos. 

 

Taula 48. ENERGIA INCORPORADA DURANT L’ÚS DE L’EDIFICI. (kwh/m2) 

 

 
   Dades facilitades per “34 kg de CO2”. 

 

3.quins canvis s’haurien de produïr per a que sigui possible 

construir de manera sostenible? 

On cal actuar per tal que les mesures que prenguem siguin eficients? 

Abans d’entrar en profunditat, en quins canvis s’haurien de realitzar per tal de construir de manera 

sostenible, es necessari saber de saber que, en la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible, hi ha tres 

pilars: l’ambiental, l’econòmic i el social. Qualsevol intenció cap a la millora real en aquest àmbit, ha de 

considerar els tres factors. 
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El creixement il·limitat és possible? 

És evident, que el sistema social actual, és basa en el creixement il·limitat. Això ha estat possible gràcies a 

que no hi han hagut limitacions ambientals.  

Però realment, el problema és més profund, per que el creixement il·limitat, en un planeta en que els 

recursos naturals són limitats, no pareix la combinació més intel·ligent. De fet, el creixement de les 

poblacions humanes pot ser molt elevat quan no hi ha limitacions ambientals. 

Amb aquestes afirmacions, no és vol dir, que necessàriament, haguem de deixar de créixer. El creixement 

en si no és un acte negatiu. El valor negatiu, està en haver de destruir per a créixer, tal i com està succeint 

aquestes darreres dècades. 

Pareix clar que la societat actual s’ha de reinventar, aprendre que l’evolució de l’home passa per aprendre 

que no podem créixer constantment, i esbrinar com es pot sostenir la societat, sense créixer al ritme 

actual. 

S’ha de tenir clar, que l’important és evolucionar cap a un sistema millor, i créixer  i evolucionar, són dos 

conceptes que no estan, o no tenen per que estar lligats.  

 

Quins canvis s’han realitzar per a poder arribar a un sistema sostenible? 

La importància del sistema educatiu. 

Per a que un canvi perduri, és important, que comenci des de les bases, per tant, per tal d’encaminar el 

futur cap a un canvi d’aquestes magnituds, és imprescindible començar des de baix, des dels infants, que 

són els que en un futur viuran al nostre planeta. És a dir, és de vital importància, la implantació d’un 

sistema educatiu correcte, i que desperti les consciències socials dels individus, que en un futur 

governaran el planeta. 

Actualment, sabem que en països, on estan establerts sistemes educatius que funcionen correctament, 

com ara, Noruega o Dinamarca, on el fracàs escolar és mínim, i que inclouen el respecte al medi i a les 

persones, són països, on la despesa energètica i l’impacte ambiental generat és molt menor que en països 

que tenen sistemes educatius ineficients i amb una taxa fracàs escolar elevada (com és el cas d’Espanya). 

 

També es important, que a les universitats d’arquitectura i d’enginyeria de l’edificació, hi hagin més 

assignatures amb continguts relacionats amb la construcció sostenible, i que aquestes cobrin més 

rellevància dins dels pla d’estudis.  

Una acció que és podria dur a terme, per  d’aconseguir que els professionals que actualment estan 

treballant al sector de la construcció, és la realització de campanyes de conscienciació, xerrades 

informatives a professionals. És important que els professionals del sector aprenguin que el valor ecològic 

és més important que el valor econòmic. 

 

Una altra mesura que s’hauria de realitzar és la implantació de taxes per la generació de residus. 

Actualment, ja s’ha començat a actuar sobre aquest àmbit.  

Ja que una de les causes per les quals no s’utilitzen materials amb un grau de sostenibilitat més elevat, és 

l’econòmic, Una idea és aplicar taxes sobre els materials que generin un major impacte ambiental, 

augmentant, així el valor econòmic d’aquests, i igualant-lo amb els productes més sostenibles. 

Probablement s’igualarien les ventes amb altres productes menys contaminants, tot i que amb un cost 

econòmic més elevat, actualment 

 

Sector Industrial i governs. 

No es pot concloure aquest punt sense realitzar una crítica al sector industrial i als governs, ja que són els 

sectors que prenen les desicions que afecten a la societat en general, i que probablement, tenen un 

impacte ambiental major. El problema està en que, el sector industrial té un pes massa gran a l’hora de 

prendre segons quines desicicions. És a dir, que prevalen els guanys econòmics sobre la destrucció del 

planeta. Si aquests dos sectors no agafen consciència sobre que el sistema actual només ens porta de 

camí cap a la destrucció del planeta no podem avançar. S’ha de tenir clar que no prendre una desició, és 

prendre una desició. Deixar que tot vagi tal i com està anant fins ara, és deixar que el planeta arribi a un 

estat límit. 

 

Però, que es fa amb tota la quantitat de residus que tenim actualment? 

Es sabut que la reutilització dels enderrocaments de la construcció que actualment es llancen a abocadors, 

suposaria per a Espanya un estalvi anual de 7,7 milions de tones18 de pedres, mitigaria l’impacte ambiental 

que suposa extreure-les de les canteres i no tindria cap efecte sobre la resistència dels edificis. 

Tot i que no hi han dades quantificables, se sap que amb l’acer o amb altres materials es dona el mateix 

cas. 

 

La importància de la reutilització. 

Un canvi important en la mentalitat actual que s’hauria de produir és la de revaloritzar productes que 

actualment no tenim en consideració. Per exemple, perquè no està més implantada la reutilització dels 

productes? Probablement, per què les persones donem més valor a productes nous. 

 

Mercats de productes de segon ús. 

Per a facilitar la reutilització de productes, és podrien crear mercats on és poguessin vendre els productes 

desconstruits, i on quan a algú li interessés pogués anar a comprar el producte que li interessi en el 
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 Dades facilitades per CEMEX 2006 
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moment concret. Seria positiu, poder tenir un mercat d’aquestes característiques a cada província com a 

mínim, així, facilitariem l’activitat als professionals, i afavoriríem la utilització de productes locals. 

El problema principal, és que deixaríem de fabricar, i algunes fàbriques és veurien obligades al tancament. 

Però és evident que s’ha de trobar el camí per a poder generar llocs de treball mitjançant una altra via, i el 

sector de la indústria ha de deixar de tenir el pes que té. 

 

Tal i com s’ha nombrat anteriorment, qualsevol intenció cap a la millora real en aquest àmbit, ha de 

considerar els tres pilars de la sostenibilitat,  l’ambiental, l’econòmic i el social. Per tant, una problemàtica 

tan complexa, no passa per una única acció. Si volem solucions reals, cal actuar, i s’han de produïr tots els 

canvis descrits anteriorment, com a mínim. Són canvis que suposen un esforç per part de tota la societat 

en general, però, en un moment en el que gairebé tot és possible és necessari fer el més raonable.19 

 

Conclusions sobre la recerca d’informació durant el projecte. 

 

Finalment, no es voldria acabar aquest document sense, abans, realitzar algunes conclusions que s’han 

pogut extreure durant la realització del projecte sobre la facilitat a l’hora d’obtenir la informació. 

 

1. RECERCA DE LA INFORMACIÓ. 

En primer lloc, cal dir, que ha estat prou fàcil trobar llibres i informació sobre conceptes en general sobre 

la construcció sostenible. Però, a l’hora de cercar dades concretes, i més completes, aquesta ja ha estat 

una tasca amb major dificultat. Sobretot, si el que es buscava eren llibres o documents d’informació 

general. És a dir, que s’ha hagut de cercar, material per material, i procés constructiu per procés 

constructiu per tal d’obtenir dades més objectives. 

 

2. PROGRAMES DE CÀLCUL DE L’IMPACTE AMBIENTAL. 

Si que és cert, que hi han programes informàtics que quantifiquen l’impacte ambiental. Però solament 

consideren un o dos factors, com ara, l’energia incorporada o les emissions de diòxid de carboni. Reduir 

l’impacte ambiental durant el cicle de vida d’un material a aquests dos factors, tal com s’ha explicat al punt 

1. Definició de construcció sostenible, es considera un error. Per tant, s’ha optat, per realitzar una 

avaluació del cicle de vida de manera més completa. 

 

3. PLÀSTICS. 

Un punt amb especial dificultat, ha estat trobar dades fiables sobre l’impacte que generen els plàstics. Tot 

i que n’hi ha molta, en general, era molt poc precisa, i molt poc objectiva. 

 

4. INTERNET. 

Gairebé la major part de la informació ha estat extreta de la xarxa, per tant, podem dir que és una molt 

bona eina per tal de cercar informació, sempre i quan sapiguem ser selectius, i diferenciar una bona font, 

d’una que no ho és. 
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4. Conclusions. 

Clearly, we are in the middle of a severe global crisis of economic and social development. The causes can 
be many and varied, even depending on the area they can be different. Obviously, the purpose of this 
project is not to find them. 
Nonetheless, we can say that in our country construcion has been a factor binding to the moment we are 
experiencing. It is clear that there are many things that we have not done well and we are all guilty, being 
the construction sector not less. 
The latest data show that the construction sector consumes 50% of the world's resources, although we 
know that this is not the actual case. That shows what it has been and what it is still being, but there is a 
change of philosophy in architecture today. 
 
Both society in general and the construction sector should take advantage of the crisis time we are 
experiencing  and take time to analyze the causes that brought us here and whether we really 
should/want to follow the same road. 
 
Obviously, there are many factors to analyze and to improve, but we focus on what we can do: a 
sustainable building. 
To make this reflection activity, we first ask: 
         

1. Can we actually build in a sustainable manner? 
2. Why are we currently not building in a sustainable way? 
3. What changes should be produced so that we can build in a sustainable manner? 

  
 

Can we build, actually, in a sustainable manner? 

Of course it is possible. Even though possible does not mean easy. 
If we want to make a building following the principles of sustainable architecture we need an increased 
investment of time during the project phase, which takes much more importance. 
We also probably need a higher aconomic investment, even though it is not necessarily the case. 

Why are we currently not building in a sustainable way? 

This is a complex question to answer because the answer is surely ambiguous. 
The main reason is a lack of social awareness of the environmental impact that humans are causing on the 
planet. 
Probably, to build a sustainable building, as I said, requires an investment of time and money. These are 
two factors in the current social system that have such a high value that prevail over others such as 
sustainability or quality. 
This means that short-term results prevail over long-term results. Often, a sustainable project 
implementation is cheaper in a long-term than one that is not, as it produces energy savings. 
Another important fact is that although we know that we are not acting correctly, nobody feels personally 
guilty. We think that if everybody does it we do it as well.  

In fact, everyone is guilty about the present position in which we are, and time is a decisive factor, so we 
don’t have much time to act. 

What changes should be produced so that we can build a 

sustainable manner? 

Where do we need to act in order to make the measures we take efficient? 

That’s an interesting question we have to ask before going into depth in what changes we should make in 
order to build in a sustainable manner. We know that in sustainability and in sustainable development 
there are three columns: environmental, economic and social. Any real attempt to improve in this area 
should consider these three factors. 

 

 

 

  
 

The current model is correct? IS UNLIMITED GROWTH POSSIBLE? 

Clearly, the current social system is based on unlimited growth. This have been possible because there 

have been no environmental restrictions. 

But the problem is really deeper, so that unlimited growth in a limited natural resource world does not 

seem the most intelligent combination. In fact, the human population growth can be very high when no 

environmental constraints. 
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Therefore, it seems clear that we have to reinvent, to learn that human evolution is not achieved by 

steady growth and to find out how we can sustain our society without growing at the current rate. 

We must have clear that it is important to develop a better system and that growth and developement are 

two terms that are not (or don’t need to be) linked. 

 

What changes do we need to realize to bo able to achieve a sustainable system? 

For a change to endure, it is important to start from the grassroots. Therefore, to lead the future towards 
a change of such magnitude, it is essential to start from below, from the children, which are the ones who 
are going to live in the planet. That means that the implementation of a right educational system is of vital 
importance to awake the social consciousness of the individuals who will rule the world in the future. 
 
Today, we know that in countries where educational systems that work correctly are set, such as Norway 
or Denmark, where school failure is minimal and the system includes respect for the environment and for 
other people, energy saving and the environmental impact generated is much smaller than in countries 
with inefficient educational systems and a high school failure rates (as in the case of Spain). 
 
It is also important in architecture and building engineering universities that there are more sustainable 
building content related subjects and that these issues take more weight in the studies. 
 

Today, we know that in countries where educational systems that work correctly are set, such as Norway 

or Denmark, where school failure is minimal, and the system includes respect for the environment and 

people, are countries where the energy saving and the environmental impact generated is much smaller 

than in countries with inefficient education systems and a high school failure rate (as in the case of Spain). 

 

It is also important architecture and building engineer universities there are more subjects related to 

building sustainable content and thus paid more weight in the studies. 

 

It is important that society learns that the ecological value  is more important than the economic value. 
Another option to get professionals currently working in the building sector to design sustainable 
buildings could be carrying out awareness campaigns or informational lectures to professionals. 
 
We can also charge fees on products with a higher environmental impact. This would increase the 
economic value of these products and probably equal sales with other cleaner products but with a higher 
cost. 
 
I cannot conclude without making a honest criticism of industry and governments. They are both sectors 
that take decisions that affect society in general, and probably have a greater environmental impact. The 
problem is that industry has too much weight in the desicicion taking process. That is, economical profit 
prevails against the destruction of the planet. If these two sectors do not take awareness that the current 
system is only leading us into the destruction of the planet progress cannot be made. It should be clear 
that not taking a decision is taking a desicion. To let everything go as it is going so far is to let the planet 
reach a limit situation. 
 

But what do we do with the currently wastage? 

We know that reusing demolition wastage of construction currently being thrown away in landfills would 
represent an annual saving of 7.7 million tones of stones for Spain, would mitigate the environmental 
impact produced by its extraction from quarries and would have no effect on buildings’ resistance. 

Although we do not have quantificable data, it is known that it is the same case with steel or other 
materials. 
 
A major change in people’s minds should be produced towards the re-evaluation of products. For 
example, why is it not more stablished to reuse products? Probably, because people give more value to 
new products. 
We know that matter is neither created nor destroyed, it is transformed. We also know that with all that 
men has made in last few decades, we have material enough to live the following decades. 
 
To make the reuse of products easier, markets could be created where deconstructed products could be 
sold  and when someone would be interested in buying the product could go there. It would be positive to 
have this kind of markets at least in every region, facilitating re-use activity to professionals and 
encouraging the use of local products. 
 
The main problem is that it would stop production, and some factories will be forced to close. But clearly 
the society must find the way to generate jobs by other means and the business sector must stop having 
such weight in some important desicions. 
 
As mentioned above, any intent towards real improvement in this area should consider the three pillars of 
sustainability: environmental, economic and social. Therefore, such a complex problem does not involve a 
single action. If we want real solutions we must act and all the changes described above should be 
produced, at least. We know that changes are an effort by the whole society in general, but in a time 
when almost everything is possible you may need to make more sense. 

Conclusions on the research information. 

Finally, I will not finish this work without making some conclusions that I could get during the project 
about facility at the time of obtaining information. 
 
Research information. 
First, it should be noted, it was fairly easy to find books and information about general concepts on 
sustainable construction. But it has been more difficult when searching specific and more complete 
information. Especially if you were looking for books or documents of general information. That is, I had 
to search material by material and building system by building system in order to obtain more objective 
data. 

 
Programs for calculating the environmental impact. 
It is true that there are computer programs that quantify environmental impact. But they only take into 
consideration one or two factors such as embodied energy or carbon dioxide emissions. It is a mistake to 
reduce the environmental impact of material life cycle down to two factors. So, I decided to make a more 
comprehensive life cycle assessment. 

 
Plastics. 
A point with particular difficulty has been to find trustworthy data on the impact generated by plastics. 
Although there is a lot general information, it is diffucult to find precise and objective information. 
 
The Internet. 
Almost most of information was extracted from the network, so we can say that it is a great way to find 
out information. Obviously, it is a good tool but as long as we know to be selective and identify a good 
source from a not good one. 
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ANNEX A. RECURSOS NATURALS, ENERGIA CONSUMIDA I EMISSIONS PRODUÏDES DURANT EL CICLE DE VIDA DELS MATERIALS. 
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 RECURSOS NATURALS, ENERGIA CONSUMIDA I EMISSIONS PRODUÏDES DURANT EL CICLE DE VIDA DELS MATERIALS. 

 
 

Taula  2.1. Recursos naturals, energia consumida i emissions de l’argila cuita. 

 

RECURSOS NATURALS EMISSIONS KG/TON. 

argila aigua carbó l.gasoil aire e.elèctrica e. tèrmica KgCO2/tn SO2 N2 
emissions 

pols 

FASE 1. FABRICACIÓ EXTRACCIÓ 1006 77 72,57 
 

1916,7 53.1 Kw h/t 2,18 MJ/t 177,36 1,015 740 6,7 

FASE 2. EXPEDICIÓ. TRANSPORT 
       

0,663per Km 
   

FASE 3. PROCÈS D'EXECUCIÓ 

materia auxiliar 
 

20 
    

0,12 0,0058 
   GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS. 

   
0,36 

  
3,61 0,94 

   

FASE 5. ENDERROC. 

retroexcavadora amb martell 
   

44,99 
  

456,47 119,23 
   pala carregadora 

   
40,19 

  
407,78 106,51 

   camió de 7 tn. 
   

7,11 
  

72,17 18,85 
    

Taula  3.1. Recursos naturals, energia consumida i emissions del morter. 

 

RECURSOS NATURALS EMISSIONS (KG/TN) 

  
G.N gasoil aigua energia(MJ) CO2 NOx SO2 pols 

FASE 1. EXTRACCIÓ I 
FABRICACIÓ. 

àrids 870 
  

2175 130,5 6,96 
   ciment 130 6,175 28,08 3900 589,94 46,15 0,125 0,06 1,3 

FASE 2. EXPEDICIÓ. TRANSPORT. 
     

0,663per Km 
   

EXECUCIÓ 

material. 
   

160 0,96 0,0464 
   minves 

   
16 0,096 0,00464 

   

FASE 5. ENDERROC. 

retroexcavadora amb 
martell 

  
44,99 

 
456,47 119,23 

   pala carregadora 
  

40,19 
 

407,78 106,51 
   camió de 7 t. 

  
7,11 

 
72,17 18,85 

   
 

Taula  4.1. Recursos naturals, energia consumida i emissions de l morter. 

 

RECURSOS NATURALS. EMISSIONS  (KG/TN MATERIAL) 

aigua combustible (Mj/kg) CO2 Nox SO2 R.S CO pols atmosf. 

F1. 

FABRICACIÓ 
EXTRACCIÓ 10l 3,4l. diesel 3,58 23,72 0,423 0,287 6800 0,148 1,303 

FABRICACIÓ     0,241 0,487 700 0,068  

F2.  TRANSPORT    0,49per Km      

F5. 

ENDERROC. 

DEMOLICIÓ    1,796 0,03 0,004  0,011  

ABOCADOR          

RECICLAT    0,001     0,052 
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Taula  5.1. Recursos naturals, energia consumida i emissions de l formigó. 

  

RECURSOS NATURALS EMISSIONS  (KG/TN MATERIAL) 

m. prima cons. d'aigua combustible e. consum. (Mj/kg) CO2  Nox Sox metà c.o. volàtils pols 

FASE 1. FABRICACIÓ EXTRACCIÓ 
  

calissa 170     

1,16-1,36 120 0,58 a 0,70 0,14 0,13 0,18 0,023 

a. p. minerals 818,45 2046,13   

FABRICACIÓ 
  

fabricació 
ciment   8250 

107,92 l. 
gasoil 

aportació aigua 165     

FASE 2. EXPEDICIÓ. TRANSPORT     4,92 l. gasoil 32,74 13,05           

FASE 3. PROCÈS D'EXECUCIÓ 
EXECUCIÓ 
        9,32 1,36           

 La resta de fases són analitzades al punt 3.Avaluació de les tipologies estructurals.  

 

Taula 6.1. Recursos naturals, energia consumida i e missions del vidre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.1. Recursos naturals, energia consumida i emissions dels perfils laminats d’acer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RECURSOS NATURALS KG/T. VIDRE EMISSIONS (KG/T) 

  SiO2 Na2 O Calissa e. tèrmica Nox CO SO2 PST CO2 CH4 N2O 

FASE 1. 

FABRICACIÓ EXTRACCIÓ 700 160 140 19 MJ/kg 2.776 0,7 1.347 0.5 472 0.024 0.029 

FASE 2. 

EXPEDICIÓ. TRANSPORT       1,6 KJ/km 1,9g/km   0,1 g/km   0,12/km     

 

 

MATÈRIA PRIMA EMISSIONS.(KG/TN) 

 
GANGA DE FERRO (kg) CALCÀRIA 

CARBÓ. 
  

combustible d'aigua e.consumida (MJ/tn.) 
 

escòria 
Escòria  granul.  emis.gas. 

FASE 1. FABRICACIÓ. 1500 225 750 11530 kwh  150000 19000 145 230 2820 

FASE 2. TRANSPORT       12,29l. Gasoil   124,77     0,669 per km 

FASE 3. EXECUCIÓ       581,72 kw/h   2092,5     305,1 

FASE 5. 
DESCONSTRUCCIÓ. 

RETROEXCAVADORA AMB 
MARTELL       44,9 l. gasoil   456,67     119,23 

PALA CARREGADORA DE 67 
KW       40,19 l. gasoil   407,78     106,51 

CAMIÓ DE 7 tn.       7,11 l. gasoil   72,17     18,55 
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Taula 8.1. Recursos naturals, energia consumida i emissions de les barres corrugades d’acer. 

 

MATÈRIA PRIMA EMISSIONS.(KG/TN) 

GANGA PEDRA  CARBÓ. combustible consum  e.consumida escòria escòria emis. 

 DE FERRO (kg)  CALISSA   d'aigua (MJ/tn.)  granul.  gas. 

FASE 1. FABRICACIÓ. 1500 225 750 9720 Kwh 150000 19000 145 230 2800 

TRANSPORT       
 

  
 

    0.49 per km. 

 

Taula 10.1. Recursos naturals, energia consumida i emissions de l’acer inoxidable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taula 11.1. Recursos naturals, energia consumida i emissions de l’alumini. 

 

RECURSOS NATURALS (T/TN DE MATERIAL) EMISSIONS(KG/TON) 

bauxita  combustible sosa criolita 
e.consumida 
(MJ/tn.) CO2 SO2 fluoramina fangs rojos 

FASE 1. FABRICACIÓ 

FASE 1 4,5 0,5 tn. Fuel 0,25   215 1,5ton 30 4.5 1.5 t 

FASE 2   0,5 tn. Fuel   0,05           

FASE 2. 
TRANSPORT.20 

CAMIÓ           224,4       

TREN           4,26       

 

Taula 14.1. Recursos naturals, energia consumida i emissions del zinc. 

                                                 
20 Es considera la distànica més propera possible a la regió de Catalunya, en aquest cas és Lugo. És a dir, s’ha comptabilitzat les emissions de CO2 de Lugo a Barcelona. 

 

RECURSOS NATURALS (TON./TON ACER INOXIDABLE. 

   

EMISSIONS(KG/TON) 

materia prima  xatarra acer al carboni xatarra acer.inox 

energia consumida 

(MJ/tn.) CO2 residus 

FASE 1. Fabricació. 0,462 0,242 0,396 23000 3200 600 

 RECURSOS NATURALS (T/T. ZN) EMISSIONS(KG/KG) 

coc calcària silici electricitat energia cons. 

(MJ/tn.) 

CO2 SO2 res. 

Sòlids 

residus 

líquids 

F1.  FABRICACIÓ. 0,8 0,177 0,027 904 kwh 36 3,3 0,036 9,3 15 



Avaluació de les diferents tipologies constructives i dels materials utilitzats per a la construcció d’un edifici sostenible. 
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