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El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, va desaconsellar l’11 
d’octubre de 2013 a l’alcalde Xavier Trias que Barcelona optés a la candidatura del 2022.
Si la decisió hagués estat positiva seria la primera vegada que una ciutat hauria estat 
seu dels jocs estivals i hivernals, i l’hauria hagut de referendar el plenari de la ciutat el 18 
d’octubre de 2013. 
Finalment s’opta per l’ajornament de la presentació de la candidatura de Barcelona - 
Pirineu per als Jocs Olímpics d’hivern fins al 2026 o 2030. 1   

1.1.1  CRONOLOGIA. El camí Barcelona Pirineu fins als Jocs d’Hivern del 2022 2   

Data límit per presentar la candidatura al COI (14-11-13): La candidatura de Barcelona 
Pirineu als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern 2022 s’hauria d’haver presentat amb prou 
temps al Comitè Olímpic Espanyol (COE) perquè abans del 14 de novembre l’elevés al seu 
homòleg internacional, el Comitè Olímpic Internacional (COI).
El COI notificarà les candidatures que s’han acceptat (14-03-14): Les ciutats candidates 
a acollir els Jocs Olímpics d’Hivern 2022 -Cracòvia (Polònia), Oslo (Noruega), Almati 
(Kazakhstan), Lviv (Ucraïna) i Pequín (Xina)- 3 presenten al Comitè Olímpic Internacional 
(COI) la documentació corresponent de la Fase 1 del procediment de licitació. 
El COI notificarà les candidatures que s’han acceptat (07/09-07-14): El Comitè Olímpic 
Internacional (COI) anunciarà les seus que han passat el filtre i figuren coma candidates. 
Caldrà abans haver superat la consulta ciutadana vinculant.
Elecció definitiva de la seu olímpica a Kuala Lumpur (31-07-15): La incògnita es revelarà 
el 31 de juliol del 2015 a Kuala Lumpur, quan està previst que es doni a conèixer el nom 
de la seu escollida per acollir els Jocs del 2022.
Cerimònia d’obertura dels Jocs Olímpics d’Hivern (04-02-22): La data d’inici dels Jocs està 
programada per al 4 de febrer del 2022, mentre que la cerimònia d’obertura dels Jocs 
Paralímpics se celebraria el dia 20 de febrer.

Figura 1. FROM CANDIDATE TO HOST CITY. Timeline

1 13/09/13 El Triangle 
“3.262 milions per a BCN-
Pirineu 2022” 

2 13/09/13 El Triangle 
“3.262  milions per a BCN-
Pirineu 2022” 

3 14/03/14 Official 
website of the Olympic 
Movement. 

http://www.olympic.org/
news

Figura 1. FROM 
CANDIDATE TO HOST CITY. 
Timeline  (font:  Official 
website of the Olympic 
Movement)
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1.1.2  UBICACIÓ. Barcelona (seu principal), La Molina i la Masella (subseus)
L’oficina de la precandidatura de Barcelona Pirineu als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern de l’any 2022 preparava 
un projecte compacte i proper a Barcelona. 4   
La proposta preliminar de la candidatura Barcelona Pirineu 2022, a diferència de la de 1992, no persegueix un procés 
de transformació urbana radical de la ciutat de Barcelona, ja que es desplaça el focus del potencial modernitzador 
dels jocs al pol pirinenc.
La Molina i la Masella, a la comarca de la Cerdanya, serien les subseus idònies de les proves de neu atesos els criteris 
d’adjudicació del Comitè Olímpic Internacional (COI) i l’especificitat del Pirineu català. 

Figura 2.Seus olímpiques i modalitats d’esports

Criteris d’adjudicació del Comitè Olímpic Internacional (COI)
1. Màxima proximitat de les subseus de la seu principal. 
La clau per desllorigar la ubicació de les proves de neu la té el descens d’esquí alpí. La pista on es disputa requereix 
un desnivell mínim de 800 metres que, a les estacions catalanes, només acrediten la Masella i Vaquèira. El problema 
de l’estació aranesa, però, és la seva distància amb Barcelona, que obliga a fer un viatge de més de tres hores.  
La Cerdanya, en canvi, és a menys de dues hores de Barcelona i les millores que encara es poden fer a la xarxa de 
carreteres podrien escurçar aquesta durada fins a l’hora i mitja. 5
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ESTACIONS DE ESQUÍ A LA CERDANYA 6 

Catalunya Ubicació Modalitat Distància a 
Barcelona Temps (de Barcelona)

Masella (Alp 2.500) Alp Alpí 155 km 1hora 56minuts
La Molina (Alp 2.500) Alp Alpí 148 km 1hora49minuts

2. Màxima compactació possible dels escenaris de les proves
La subseu de la candidatura aplegaria “en un radi d’uns pocs quilòmetres” totes les 
proves que no es pogueren fer a Barcelona. 
Les pistes d’esquí de fons serien de nova creació, ja que les existents a la Cerdanya –
Aransa, Guils Fontanera i Lles– no compleixen els criteris d’altitud del COI (estan situades 
per sobre dels 1.800 metres). 
El comissionat de la precandidatura de Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics d’hivern 
del 2022 va considerar que les instal·lacions, fins i tot les que s’haurien de construir, no 
vulnerarien cap zona protegida, amb la qual cosa es descarta la violació dels límits del 
Parc Natural del Cadí-Moixeró, a tocar de les dues estacions de la Cerdanya.
Fent cas de tots aquests criteris, es podria suposar que la Molina, la Masella i algun espai 
molt proper no explotat fins ara concentrarien totes les proves que no es poden fer a 
Barcelona: l’esquí de fons, l’esquí alpí i l’acrobàtic, el surf de neu, el biatló, els trineus, 
els salts de trampolí, les proves de trineus, etc. La resta de proves, les que es disputen 
sota cobert i no depenen de la meteorologia, tindrien lloc exclusivament a Barcelona: el 
patinatge artístic i de velocitat, la pista curta, l’hoquei sobre patins, el cúrling, etc.
Malgrat la nul·la dispersió de proves, el conjunt de les comarques pirinenques 7  se senten 
vinculades al projecte, com ja va passar als Jocs Olímpics de 1992 a la ciutat de Barcelona.

4 23/11/13 El Punt Avui 
“Les claus de Barcelona 
2022”

5 El capítol més gros de les 
inversions és el que inclou 
el desdoblament del tren 
fins a Vic –prop de 600 
milions d’euros– i la millora 
de la línia fins a Puigcerdà. 
09/10/13 ARA “El 30% de 
la vila olímpica del Pirineu, 
desmuntable”

6 Font: Informe al Consell 
Plenari Barcelona Pirineu 
2022 (05.02.2010)

7 La Cerdanya manifesta 
el seu suport unànime a 
la candidatura Barcelona 
Pirineu per optar als Jocs 
Olímpics i Paralímpics 
d’Hivern 2022 mitjançant 
l’aprovació d’una moció 
consensuada i aprovada 
pel ple del Consell 
Comarcal de la Cerdanya 
en data 23 de setembre 
de 2013

Figura 2 . Seus olímpiques 
i modalitats d’esports. 
Font: Proposta preliminar 
de la candidatura 
Barcelona Pirineu 2022. 
Publicat a El Periódico.
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Possible col·laboració d’Andorra en la candidatura Barcelona Pirineu 2022
Durant el procés i elaboració de la proposta preliminar per a la Candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-
pirineu 2022 i en la línia de la màxima compactació possible entre els escenaris de les proves, s’ha descartat que 
Andorra  pogués acollir alguna competició com tampoc que el Principat pogués ser subseu olímpica. No obstant, en 
matèria d’allotjament i de patrocinis a l’entorn promocional de la candidatura s’han tantejat fórmules de col·laboració.
Per altra banda, el comissionat de l’alcaldia de Barcelona per a la candidatura olímpica, Enric Truñó, assegurà el 
15.11.2011 al Diari d’Andorra que, si el fet de tenir una visió més àmplia cap a la Cerdanya francesa i cap a Andorra 
millorés substancialment les infraestructures per fer el projecte i els requeriments de les federacions internacionals 
i del COI, s’estudiaria aquesta possibilitat. 8 
A més de l’oferta de les estacions catalanes, en l’entorn del Pirineu, es troben 5 estacions a Andorra i 10 al Pirineu 
francès, en una distància raonable, que encara que no es tinguin en consideració per al projecte Barcelona Pirineus 
2022, poden permetre ampliar l’oferta d’entrenament i de stage als diferents equips nacionals, en el període previ 
a la celebració dels Jocs. 9 

1.1.3 FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS
Han estat diversos els anàlisi de la proposta 
preliminar de la candidatura per part de la premsa, 
tant al territori català com a nivell nacional.
Les inversions   en el conjunt d’àmbits (relacionades 
amb la celebració dels Jocs però que no es financen 
amb els recursos del Comitè organitzador, sinó per 
les autoritats públiques i el sector privat) s’eleven 
fins als 1.413 milions d’euros, i el capítol més gros és 
el que inclou el desdoblament del tren fins a Vic –prop 
de 600 milions d’euros– i la millora de la línia fins a 
Puigcerdà.
En total la inversió en instal·lacions esportives 
previstes a Barcelona s’elevaria per sobre dels 78,8 
milions d’euros, mentre que al Pirineu, on caldria 
treballar en sis instal·lacions, la inversió seria de prop 
de 183 milions d’euros.
A aquests 1.413 milions,que paguen bàsicament entre 
l’Estat (54%), la Generalitat (19%) i l’Ajuntament de 
Barcelona (4%), més una part de la iniciativa privada, 
s’hi ha de sumar els 1.122 milions que costa el que és 
pròpiament l’organització. És a dir, el pressupost del 
comitè organitzador.

Figura 3.Finançament de les inversions

Per tant, el volum econòmic total dels Jocs, sense comptar els treballs tècnics de redacció del Dossier de Candidatura 
i campanya de promoció, és de 2.535 milions d’euros. 
Segons la proposta preliminar de la candidatura, la previsió amb a qual es treballa és que el retorn gairebé multipliqui 
per quatre aquest pressupost, amb un impacte sobre la producció de 9.400 milions d’euros.
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1.1.4 TIPOLOGIA DE LES INSTAL·LACIONS. Fixes o desmuntables? 10

Amb l’objectiu d’abaratir costos, la candidatura va valorar la possibilitat d’instal·lar 
construccions desmuntables. Tot i l’aposta per dinamitzar turísticament la zona amb 
la construcció d’una vila olímpica al Pirineu, concretament al nucli de la Molina, –unes 
1.860 habitacions–, resulta evident que aquesta necessitat d’allotjaments, en hotels i 
apartaments, no tindria continuïtat un cop celebrats els Jocs. Per això es treballà amb 
la idea d’incorporar construccions temporals. Un 30% de la vila,de fet, es calcula que 
desapareixeria amb els Jocs. 
A l’entrevista realitzada per la cadena Ser el passat 09.09.2013 a l’alcalde d’Alp, Ramon 
Moliner,  s’informava que la comarca de la Cerdanya no té a dia d’avui capacitat per 
albergar totes les persones que mourien uns Jocs. I ho explicava així “faran falta més 
allotjaments, que no vol dir que siguin definitius. Una part poden quedar i la resta ser 
una construcció temporal durant els dies de competició”. Segons l’alcalde i president del 
Consell Comarcal de la Cerdanya els jocs serien una oportunitat molt bona pel territori 
perquè es millorarien les telecomunicacions, els accessos per carretera i ferroviaris.
Finalment es va arribar a la conclusió que la possibilitat d’instal·lar construccions  
desmuntables encara seria més car. Segons paraules del el comissionat del projecte, 
Enric Truñó  “No s’ha fet enlloc, no existeix. No hi ha circuits de bob ni trampolins 
desmuntables en el mercat. Cada muntanya és diferent i les instal·lacions s’han d’adaptar. 
Caldria dissenyar un prototip i pagar-ho potser més car que una instal·lació fixa”.  11   
La construcció de la vila olímpica de Barcelona estava prevista a la Marina del Prat 
Vermell–, on es preveia allotjar unes 3.575 persones. Per altra banda, l’anella de velocitat, 
que hauria d’acollir proves de patinatge en pista llarga, es construiria a la Zona Franca. 
Un cop acabats els Jocs, aquest nou espai de Barcelona es destinaria a usos logístics.   

1.1.5 REFERENTS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN. Torí 2006, Vancouver 2008 i Sotxi 2014
L’última tendència del COI ha estat la d’atorgar l’organització dels Jocs a les grans ciutats 
properes al centre d’esquí. És el cas de Torí 2006 (Itàlia, capital del Piemont), Vancouver 
2008 (Canadà) i, en menor mesura, Sotxi 2014 (Rússia). En aquest sentit, Barcelona té 
un renom internacional inqüestionable i és una de les principals destinacions turístiques 
i culturals d’Europa, cosa que l’afavoreix. 
El negoci televisiu ha crescut de tal manera que també el beneficia que els esports 
de gel, especialment, s’ubiquin en una gran ciutat. Però la muntanya continua sent 
imprescindible.
Neu, instal·lacions i capacitat hotelera exigeixen recursos, infraestructures, esforç i 
imaginació, components de la comitiva catalana que va acompanyar a l’alcalde Hereu, 
una visita que va servir per convèncer de la viabilitat d’uns Jocs d’hivern a Catalunya i 
començar a recollir adhesions entre el Comitè Olímpic Internacional ( COI ).
Isidre Rigau 12  es refereix a nous materials i tècniques que permetran dur a terme proves 
essencialment de gel sense necessitat de refrigeració. També afirma que la primera 
reunió que es impulsarà des de l’oficina tècnica seran unes sessions de treball amb 
els responsables de Vancouver ‘10 i Torí’06 sobre sostenibilitat de les competicions. 
En aquest sentit, Rigau destaca que s’estudiarà quines infraestructures podran ser 
desmuntables després dels Jocs Olímpics per evitar deixar patracols infrautilitzats.

8 El COI no prohibeix una 
candidatura conjunta de 
dos països sempre que 
aquestos comparteixin un 
mateix massís muntanyós. 
Font: 16/11/11 Diari 
d’Andorra “Barcelona 
Pirineu 2022 no preveu 
competicions a Andorra”

9 Font: Informe al Consell 
Plenari Barcelona Pirineu 
2022. 05.02.2010

10 Font: 09/10/13 ARA “El 
30% de la vila olímpica del 
Pirineu, desmuntable”

11 Enric Truñó, ex membre 
del consell d’administració 
del Holding Olímpic i 
ex concejal d’Esports 
de l’Ajuntament de 
Barcelona, fou el 
responsable del pla 
estratègic de Torí’06. Font 
07/03/10 La Vanguardia 
“Barcelona se inspira en el 
legado olímpico de Turín y 
Vancouver”

12 Isidre Rigau, director 
de logística esportiva 
de Barcelona’92 és 
l’encarregat d’elaborar el 
projecte tècnic. 

Figura 3 . Finançament 
de les inversions. Font: 
Ajuntament de Barcelona 
/ Gràfic: E. Utrilla. Publicat 
el 09/10/13 a ARA “El 
30% de la vila olímpica del 
Pirineu, desmuntable”
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Pel que fa al transport, la lliçó de Vancouver ha fet palès que la gestió del transport públic, especialment pel que fa a 
les proves de muntanya, és clau per a l’èxit. La vila olímpica ha estat un altre dels punts forts en Vancouver’10, amb 
una gran seu central a la ciutat que, igual que Barcelona, quedarà com un nou barri marítim (es parla de la zona del 
Besòs per al 2022 ) i una subseu a Whistler.

Torí 2006 
Els esports de muntanya  es van ubicar a les estacions d’esquí als Alps - a 80 km (Cesana-San Sicario-Fraiteve), 90 
km (Bardonecchia) i a 100 km (Sestriere) - amb uns temps de trajecte entre una hora i mitja i dues hores des de la 
ciutat de Torí (900.000 habitants i 2,2 milions d’habitants a l’àrea metropolitana). El Programa Ambiental de les 
Nacions Unides (PNUMA) ha elogiat els Jocs de Torí 2006 pel seu treball sobre el medi ambient. PNUMA havia signat 
un protocol amb el Comitè Organitzador dels XX Jocs Olímpics Hivernals - Torí 2006.

Figura 4.Seus i subseus olímpiques a Torí 2006

Vancouver 2010 
La ciutat de Vancouver (590.000 habitants i 2,2 milions d’habitants a l’àrea metropolitana) fou l’escenari de les 
Cerimònies d’inauguració i cloenda, del Centre Principal per als Mitjans de Comunicació i dels esports i modalitats de 
gel. Els esports de muntanya  es van ubicar a Cypress Mountain a 20 kms (37 minuts de trajecte) i Whistler a 120 kms 
(dues hores de trajecte) de Vancouver.
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El complex de la Vila Olímpica de Whistler fou dissenyat com a allotjament temporal dels 
atletes durant els Jocs Olímpics d’Hivern 2010 i posterior conversió postolímpica com a 
habitatge residencial. 13   

Figura 5.Seus i subseus olímpiques a Vancouver 2010

Sochi 2014 
Sochi és una ciutat de 350.000 habitants a la costa del mar Negre. A la ciutat/balneari 
s’ubiquen els esports de gel i indoor, i a una distància de 60 km i a una hora de trajecte 
els esports de muntanya, a Krasnaya Polyana, propera a les muntanyes del Caucas.

Figura 6.Seus i subseus olímpiques a Sochi 2014

13 Font: Crosland Doak 
Design, equip responsable 
del disseny de la Vila 
Olímpica de Whistler, en 
col·laboració de Murdoch 
& Company Architecture 
& Planning Ltd 

Figura 4. Seus i subseus 
olímpiques a Torí 2006. 
Font: Informe al Consell 
Plenari Barcelona Pirineu 
2022, del 05.02.2010

Figura 5. Seus i subseus 
olímpiques a Vancouver 
2010. Font: Informe al 
Consell Plenari Barcelona 
Pirineu 2022, del 
05.02.2010

Figura 6. Seus i subseus 
olímpiques a Sochi 2014. 
Font: Informe al Consell 
Plenari Barcelona Pirineu 
2022, del 05.02.2010
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Des de que el 13 de gener de l’any 2010, el llavors alcalde de Barcelona Jordi Hereu, anunciés la intenció de presentar 
la candidatura Barcelona Pirineu per optar a organitzar els Jocs Olímpics d’Hivern de l’any 2022, el Pirineu va veure 
una oportunitat clara per modernitzar instal·lacions i infraestructures viàries i projectar a una regió que representa 
el 20% del territori català. 
El repartiment d’oportunitats i recursos pel territori català és irregular. Les zones costaneres i les capitals, sobretot 
Barcelona, concentren la major part d’aquests. Calen mesures que contribueixin a l’equilibri territorial. I uns Jocs 
Olímpics van en aquest sentit. Uns Jocs Olímpics tenen una gran capacitat per a poder aglutinar i generar esforços, 
recursos i oportunitats per a un territori. Barcelona coneix bé el que signifiquen uns Jocs Olímpics. Existeix un abans 
i un desprès de la Barcelona olímpica. 
La presentació de la candidatura Barcelona  Pirineu per als Jocs Olímpics d’hivern, ajornada  al 2026 o 2030, pot 
contribuir de manera decisiva a un desenvolupament des del punt de vista econòmic i social d’una part del territori 
català, el Pirineu, que concentra i conserva bona part de la riquesa cultural, natural i paisatgística de la qual es pot 
gaudir a Catalunya. Son els jocs d’un país. 
Els principals documents de planificació previs a la preparació del dossier de la candidatura, elaborats per l’Oficina 
Tècnica de la candidatura han estat:
• Informe al Consell Plenari BARCELONA PIRINEU 2022 (05.022010)
• Pla Estratègic dels Esports d’Hivern a Catalunya 2012-2022 (09.07.2012), que compta amb la complicitat 

de diferents departaments de la Generalitat i de tots els agents del territori, i pretén fomentar els esports 
d’hivern al jovent de les comarques.

• Jornada de Treball DISSENYANT JUNTS L’OLIMPÍADA CULTURAL 2018-22 (02.04.2013), promoguda pels 
Departaments de Cultura i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Oficina Tècnica de la 
Candidatura Barcelona Pirineu 2022.

• El Pla Global de Pirineu, parteix del compromís de la Generalitat de re dissenyar la política de muntanya, 
d’aplicació a les comarques i zones de muntanya (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Vall d’Aran).

Exposem breument les principals aportacions de cadascun d’aquestos documents que incideixen de manera 
directa i/o indirecta, en la temàtica concreta d’aquest treball. 14

1.2.1 INFORME AL CONSELL PLENARI BARCELONA PIRINEU 2022 (05.022010) 
Es diferencien tres tipus d’instal·lacions per a l’organització d’uns Jocs Olímpics d’Hivern: les instal·lacions de 
competició, les instal·lacions d’entrenament i les instal·lacions de suport o no competició. 
Les viles olímpiques per als atletes (a més de  les viles per als mitjans de comunicació, el centre d’acreditació, el 
centre principal de premsa, el centre internacional de radiotelevisió i l’aeroport, entre altres) són considerades 
instal·lacions de suport o no competició.
Requeriments tècnics de les Viles Olímpiques en la proposta Barcelona Pirineu 2022:
• El nombre de Viles Olímpiques depèn de la proposta de la Candidatura i de la ubicació final de les seus de 

muntanya.
• La capacitat total, entre les diferents seus, ha de ser de 4.500 llits.
• Les necessitats d’allotjament dels Jocs Paralímpics es poden resoldre segmentant la Vila Olímpica.
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Eix Tolosa – Barcelona 
Eix est-oest de connexió de les diferents comarques pirinenques
Figura 7. Eixos principals de la proposta Barcelona Pirineu 2022

Barcelona Pirineus 2022 és un projecte que lidera una ciutat però que compromet i 
afecta fonamentalment al territori.  
L’eix Tolosa – Barcelona, l’eix de connexió de les diferents comarques pirinenques est - 
oest  i les prioritats ressenyades en el recent aprovat Pla Director del Pirineu serien els 
punts de partida de la proposta per tal de definir la ubicació de les seus i donar resposta 
als reptes de la Mobilitat regional, el transport i les infraestructures, tenint present les 
oportunitats de llegat que els Jocs poden comportar per la ciutat i la regió.
Reptes dels Jocs d’Hivern Barcelona Pirineus:
• Ciutat versus localitzacions de muntanya:

- Crear atmosfera olímpica en els dos extrems ciutat i territori.
- Implicacions logístiques: Allotjament / Transport.

• Medi Ambient. A considerar:
- Impactes (construcció d’infraestructures en regions de muntanya).
- Operacions dels Jocs Olímpics pròximes a àrees protegides.
- Terreny en pendent i variacions de temporada en el clima i les precipitacions.
- Instal·lacions crítiques, en termes de sostenibilitat i respecte mediambiental, 
per la seva dimensió i ús posterior.

14 Els diferents Estudis 
Preliminars de la 
candidatura Barcelona 
Pirineu 2022 es poden 
consultar en línea:

http://w110.bcn.
cat/fitxers/premsa/
informealconsellcat12.
doc.545.pdf

http://www20.gencat.
cat/docs/sge/Home/
Destacats/doc/
PlaEstrEspHivCat.pdf

http://www20.
gencat.cat/docs/msi-
cultura/Relacions%20
Internacionals/Noticies/
Documents/Arxiu/
Jornada%20OC_
informe%20final.pdf

Figura 7. Eixos principals 
de la proposta Barcelona 
Pirineu 2022. Font: 
Elaboració pròpia
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1.2.2  PLA ESTRATÈGIC ESPORTS D’HIVERN A CATALUNYA 2012-2022 (09.07.2012) 
Els esports d’hivern a Catalunya tenen més de 100 anys d’història. 

Des dels seus inicis, els esports d’hivern han 
representat un impuls econòmic i social a les 
valls de muntanya que han acollit aquestes 
disciplines: justifica les importants inversions 
públiques i privades que s’hi ha realitzat. 
Les estacions d’esquí del Pirineu es troben a 
una distància pròxima a l’àrea metropolitana de 
Barcelona, que aglutina la meitat de la població 
de Catalunya.
Es constata la necessitat d’explorar noves 
formes de finançament i de patrocini per 
fer front als costos de les instal·lacions de 
competició, entrenament i infraestructures, 
com és el cas de les Viles Olímpiques.

Figura 8. Febrer 1912.  1er Campionat Internacional 
d’Esports d’Hivern a la Molina per encàrrec de la 
Federation lnternational des Societés Pyrénéistes.

1.2.3 DISSENYANT JUNTS L’OLIMPÍADA CULTURAL 2018-22 (02.04.2013) 
De les reflexions de la jornada se’n desprenen les següents idees, com a orientacions o principis generals:
1. Integració de l’Olimpíada Cultural (dimensions econòmica, social i mediambiental del desenvolupament 

territorial) amb les lògiques del desenvolupament sostenible materialitzada en el Pla Global del Pirineu i altres 
iniciatives).

2. Necessitat d’un vincle entre el territori concret i el país en conjunt (el projecte de candidatura comprèn un 
espai territorial ampli i divers, que vincula ciutat i zones rurals).

3. Aprofitament sostenible dels recursos.
4. Importància del llegat i la integració dels recursos, resultats i impactes generats durant l’Olimpíada en la 

realitat futura dels territoris.

1.2.4 PLA GLOBAL DEL PIRINEU. Projecte de Llei d’Alta Muntanya i Àrees Afins (2003)
La voluntat del Pla Global de Pirineu 15  passa per definir, en tots els àmbits i amb la màxima concertació territorial la 
llista dels programes realment estratègics per a la serralada durant la pròxima dècada. El Pla Global del Pirineu és la 
Llei de muntanya del segle XXI.
El Programa de política de muntanya i el Grup Interdepartamental de Muntanya, ambdós dependents del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, permeten unir i dirigir totes aquelles accions amb incidència 
en el desenvolupament de les comarques de muntanya mitjançant diversos organismes com ara el Consell General 
de Muntanya i els Consells Comarcals de Muntanya.
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1.3.1  CARACTERITZACIÓ DELS JOCS
• Els primers Jocs d’Hivern mediterranis de la història: Els Pirineus són l’única 

gran serralada europea que encara no ha acollit uns Jocs. En destaca el domini 
esquiable la Molina – Massella, amb més de 135 km esquiables i que compta ja amb 
l’experiència d’acollir  més de 150 proves internacionals.

• La candidatura Barcelona Pirineu ha de ser la palanca per millorar la relació 
territorial de les comarques d’alta muntanya amb la metròpoli i la resta del país. 

• Esquema amb doble centralitat: Dos parcs olímpics (gel i neu), dues úniques 
Viles Olímpiques (Barcelona – Pirineu), un centre de Media principal i un auxiliar 
configuren el nucli de la proposta.

Figura 9. IOC Rings Colour (www.olympic.org)  Figura 10. Projecte Barcelona Pirineu 202
            (www.barcelonapirineu2022.org)

1.3.2  VILLES OLÍMPIQUES. NECESSITATS I REQUISITS
• La candidatura Barcelona Pirineu 2022 proposa dues Viles Olímpiques (Barcelona 

i La Molina) per allotjar un total de 5.725 persones entre atletes i acompanyants.
• La distància que separa les dues viles és de 154 Km, el desnivell de 1.500 m i el 

temps de transport d’1h 45min. Ambdues Viles Olímpiques s’ubiquen en terrenys 
legalment qualificats com residencials pels vigents plans urbanístics.

• A Barcelona es proposa emplaçar la Vila Olímpica a la Marina del Prat Vermell, al 
barri de la Zona Franca, per allotjar 2.150 esportistes i acompanyants.

• Al Pirineu es proposa emplaçar la Vila Olímpica a La Molina, al terme municipal 
d’Alp, en els terrenys actualment ocupats per l’aparcament de l’estació d’esquí 
de La Molina, definits pel Pla d’Ordenació Municipal d’Alp com a urbanitzables. Els 
terrenys són actualment propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
Turisme i Muntanya SA (TiMSA) i l’Ajuntament d’Alp, pel que serà necessari obrir 
un procés de gestió del sòl per avançar en el procés urbanístic.

• La superfície total del recinte serà de 9 Ha. i el conjunt es completarà amb mòduls 
prefabricats temporals que conformaran edificis de 3 o 4 plantes d’alçada, fet 
que admeta la seva reutilització i explotació després dels jocs, amb una capacitat 
d’allotjament fins a 3.575 persones.

• Jocs paralímpics. Accessibilitat i ús de les mateixes instal·lacions i viles olímpiques.

15 L’any 1983 el Parlament 
de Catalunya aprovà la 
Llei de Muntanya (Llei 
2/1983) i tot un seguit 
d’actuacions per pal·liar la 
regressió socioeconòmica 
i demogràfica de les 
comarques de muntanya. 
El Departament de 
Territori i Sostenibilitat,    
òrgan competent del 
desplegament de la llei, ha 
engegat els treballs que 
han d’orientar el debat i 
les actuacions adients,  
creant una comissió 
de treball a la qual s’ha 
integrat l’IDAPA (Institut 
per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu 
i Aran). 

Figura 8. Febrer 1912.  1er 
Campionat Internacional 
d’Esports d’Hivern a la 
Molina per encàrrec de la 
Federation lnternational 
des Societés Pyrénéistes.

Figura 9. IOC Rings Colour  
Font:  Official website of 
the Olympic Movement.

Figura 10. Logo projecte 
Barcelona Pirineu 2022 
Font:  Oficina Tècnica 
de la candidatura de la 
Candidatura.
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1.3.3  MEDI AMBIENT
• CRITERIS de sostenibilitat ambiental per a la planificació, gestió i disseny de les seus olímpiques sota criteris 

de responsabilitat ambiental: minimització d’impacte i aprofitament de recursos (aigua, energia, sòl, materials, 
biodiversitat, àrees naturals i paisatge, riscos naturals).

• AVALUACIÓ AMBIENTAL del projecte olímpic. Les metodologies per avaluar l’impacte ambiental són diverses:
Estratègiques: Avaluació Ambiental Estratègica (AAE)
Sectorials o Específiques: Estudis de detall (ACV, Seguiment Indicadors, etc.) i Avaluació d’Impacte Ambiental
• INSTA·LACIÓ VILA OLÍMPICA A LA MOLINA  

- Instal·lació de nova planta, 70% permanent i 30% temporal.
- Impacte ambiental: Possible afectació forestal i emissió de pols i soroll.
- Es proposen accions de minimització del impacte i millora ambiental:
- Reforestació i revegetació.
- Mesures de reducció del soroll i pol·lució.
- Habitatges temporals.
- Sistema district heating (planta de cogeneració de biomassa) i altres sistemes amb energia renovable.
- Aprofitament aigües pluvials.

• EINES DE GESTIÓ AMBIENTAL I CERTIFICACIONS. Barcelona Pirineu 2022 proposa uns estàndards de certificació 
ambiental superiors als legalment requerits. 
- Norma ISO 20121 – Sistemes de Gestió d’Esdeveniments Sostenibles (estàndard internacional voluntari).
- Normes ISO 14001 i ISO 9001 – Sistemes de certificació de qualitat ambiental i de producte.
- Norma certificable UNE 150301 – Gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament Ecodissen.
- Biosphere Worlds Class Destination (estàndard ambiental per al sector hoteler i turístic).

• A les Viles Olímpiques i altres edificacions associades a les instal·lacions esportives, més enllà de l’estricta 
aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), la Certificació Energètica d’Edificis (CEE) i el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), s’assumiran estàndards per a l’avaluació i certificació d’aquests 
edificis (LEED, BREEAM, VERD), eines de caràcter voluntari que promouen la sostenibilitat i les bones 
pràctiques mediambientals per al disseny, construcció, funcionament i gestió del s edificis.

• Per a la producció energètica a partir de biomassa forestal o la construcció d’equipaments i habitatges 
temporals, es promourà l’ús de fusta local certificada 16  per FSC (Forest Stewadship Council) o PEFC (Programme 
for the endorwsement of Forest Certification).

• PROJECTES PILOT EN MEDI AMBIENT
- EL BOSC ReCOMPENSA LA TEVA PETJADA. Gestió sostenible (PEFC o FSC) dels recursos forestals pròxims 
a l’àrea olímpica de muntanya i el seu aprofitament energètic mitjançant la construcció d’una planta de 
cogeneració al municipi d’Alp per produir calor i electricitat a partir de biomassa forestal.
- VILES OLÍMPIQUES AMB ENERGIA. Autosuficiència energètica a partir d’energies renovables i residuals.
- OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC(OPCC).
- PIRINEU SUSTAINABLE LIVING LAB. Incubadores d’innovació empresarial.
- GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA. Construcció d’ instal·lacions per a la captació i emmagatzematge d’aigua.
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1.3.4  ALLOTJAMENT AL PIRINEU
• Al Pirineu, el centre de referència del parc hoteler es situa al municipi d’Alp, punt 

d’intercanvi modal entre els sistemes de transport exteriors i els sistemes de 
mobilitat olímpica que s’implantaran a l’interior del parc  per assegurar l’accés a 
totes les seus.

• VILES DE MITJANS I EXTRAOFICIALS: es proposa construir tres petites viles per als 
col·lectius de Mitjans i Extraoficials (1 habitatge correspon a 4 habitacions): a la Seu 
d’Urgell 90 habitatges (dels 600 habitatges previstos); a Puigcerdà 120 habitatges 
(dels 1.679 habitatges previstos); a Masella 90 habitatges o 360 habitacions.

• ALLOTJAMENT PER ALS ESPECTADORS: L’àrea del Pirineu (àrea d’influència de 0 
a 50 km) disposa de 1.385 habitacions per a espectadors amb un programa de 
residència en habitatges de lloguer de segona residència, cases rurals, hostals i 
càmpings. L’oferta pot completar-se amb l’enorme capacitat hotelera d’Andorra, a 
60 km de l’àrea olímpica.

1.3.5  TRANSPORT I INFRAESTRUCTURES
• Model territorial de doble centralitat (Barcelona – Pirineu). 
• Connectivitat entre la seu del Pirineu i Barcelona mitjançant dos eixos viaris:

- Xarxa viària transversal i
- Accés ferroviari amb una estació de tren a la mateixa seu olímpica de La Molina.

• Infraestructures aeroportuàries. A més dels aeroports de Catalunya, és important 
a destacar l’aeròdrom de la Seu d’Urgell 17  i l’aeròdrom de la Cerdanya (per a casos 
molt específics, heliports o en cas d’emergència).

• Infraestructures viàries. Principals eixos viaris a la Seu Pirineu: 
- Des de Barcelona: carreteres d’alta capacitat C-16 (eix de Llobregat) i C-17, 
corredors interconnectats entre ells per altres vies transversals (C-25,A-26/C-26), 
formant una xarxa d’accés diversificada.
- Des de Lleida i Tarragona: eix de la C-26/C-14/N-260.
- Des de França: N-116 (Perpinyà - La Guingueta d’Ix) i la N-20 (Pamier - La 
Guingueta d’Ix).  18  

• Infraestructures ferroviàries. Xarxa ferroviària a la Seu Pirineu: Barcelona-Vic-
Ripoll-Puigcerdà-La Tor de Querol. Comunica (2h35min) el territori català amb la 
vall de la Cerdanya i disposa d’estació a La Molina (seu olímpica).

1.3.6  TECNOLOGIA I ENERGIA
• FONTS ENERGÈTIQUES I APORTACIONS RENOVABLES AL PIRINEU. 

- Els municipis d’Alp i Bellver de Cerdanya disposen d’una central de biomassa. 
- La generació elèctrica amb recursos renovables va representar aproximadament 
un 15% del consum elèctric de la Cerdanya el 2008.

16 L’Institut Català de la 
Fusta (INCAFUST) i el 
Centre de la Propietat 
Forestal (CPF), estan 
realitzant estudis de les 
propietats resistents de 
la fusta per fomentar 
el seu ús estructural i 
posar a disposició de les 
empreses del sector el 
coneixement necessari 
per poder certificar la 
marca CE a la fusta de 
Catalunya.

17 Catalunya i Andorra 
signen el 04.02.2014 
el protocol d’entesa 
que concreta els 
compromisos d’ambdues 
parts de cara a la gestió, 
explotació, promoció 
i recerca d’operadors 
per a l’activitat 
comercial a l’aeròdrom 
de la Seu d’Urgell; una 
infraestructura d’ús privat 
que busca convertir-se en 
un aeroport d’ús públic i 
comercial. 

18 El finançament per a 
l’arranjament de les vies 
d’accés a França podria 
arribar del Fons Europeu 
de Desenvolupament 
Regional (FEDER) concedit 
al Programa Operatiu de 
Cooperació Territorial 
Espanya- França - Andorra 
(POCTEFA) 2014-2020. 
Font: RÀDIO I TELEVISIÓ 
D’ANDORRA. 08/12/2013
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• INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES AL PIRINEU
- Generació. A la Cerdanya no hi ha grans centrals (9 instal·lacions del règim especial de producció, mini 
hidràuliques i fotovoltaiques, amb una potència total instal·lada de 7.133 KW).
- Xarxa elèctrica. Subministrament de la Cerdanya mitjançant la subestació d’Endesa anomenada Cerdanya, 
situada a Alp. Com a suport a l’alimentació en alta tensió, la Cerdanya també està connectada a través de la 
xarxa de 25 kV amb altres subestacions: Ribes de Freser (Ripollès) i Adrall (Alt Urgell).

• NECESSITATS, PROPOSTES I PLANIFICACIÓ AL PIRINEU (La Cerdanya). A part de seguir ampliant la capacitat 
de les infraestructures energètiques per cobrir les necessitats del territori i del Jocs, és d’especial interès la 
implantació de generació distribuïda, aprofitant els recursos locals, com ara la biomasa. 19

1.3.7  FINANCES I MÀRQUETING
• L’objectiu de la candidatura Barcelona Pirineu 2022 és optimitzar els recursos existents, atraure inversió 

privada, racionalitzar les inversions públiques necessàries i maximitzar-ne l’impacte tant en l’activitat 
econòmica com en l’ocupació al territori, durant el procés de la candidatura i més enllà del 2022.

• L’elaboració dels pressupostos del projecte Barcelona Pirineu 2022   s’ha basat en el principi de la sostenibilitat, 
i es caracteritza per:
- Generació d’impacte econòmic.
- Contenció pressupostària.
- Concertació público-privada. Les inversions en les viles olímpiques i de mitjans de comunicación, i la planta 
de biomassa, tindran un caràcter privat. 

Pressupost no atribuïble al Comitè Organitzador de Jocs Olímpics 20

INVERSIONS Generalitat Catalunya Govern Espanya Ajuntament Iniciativa Privada
Carreteres i ferrocarrils
Seus esportives
Transport per cable – telecabina
Viles Olímpiques
Viles de mitjans del Pirineu
Infraestructures telecomunicacions
Sistemes gestió medioambiental
Altres
Operacions
TOTAL

90,00
112,24
28,68
--
--
10,00
--
10,00
15,00
265,92

623,20
112,22
--
--
--
10,00
--
10,00
15,00
770,42

--
26,28
--
--
--
--
--
10,00
15,00
51,28

--
10,86
--
247,61
30,00
20,00
17,00
--
--
325,47

% FINANÇAMENT 19% 54% 4% 23%

1.3.8  IMPACTE ECONÒMIC DELS JOCS 
• S’espera que els Jocs generen efectes positius en termes de projecció internacional, dinamització i equilibri 

territorial. 
• S’han plantejat 3 escenaris (bàsic, mitjà, superior) en funció del grau d’expectativa que generarien els Jocs, 

generant en l’escenari mitjà un impacte total sobre l’economia espanyola de 9.409 milions d’euros i 84.600 
llocs de feina al llarg del període 2016-2022. 21  

15
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A l’àmbit territorial de les comarques d’alta muntanya de Catalunya i Pirineu trobem 
indicis d’una important existència de construccions residencials temporals, associats 
a la construcció de l’organització defensiva del Pirineu entre 1939 i 1948 (línia P), 
als camps de reclusió de presos polítics de la guerra civil espanyola, a la construcció 
de centrals hidroelèctriques, a l’activitat minera, a la construcció d’infraestructures 
ferroviàries, i a la necessitat de connectar totes aquestes explotacions amb les noves 
indústries de l’àrea metropolitana de Barcelona.

1.4.1 CAMPS DE RECLUSIÓ DE PRESOS POLÍTICS I DE GUERRA (1940)
Gran part dels presos polítics i de guerra del bàndol republicà que conformaven els 
camps de reclusió durant els primers anys de la dècada de 1940, un cop acabada la 
guerra civil,  eren traslladats a aquestos llocs amb l’objectiu de fer treballs forçats 
per redimir condemna, com la construcció de carreteres i infraestructures.  Aquesta 
tipologia de camps de reclusió eren, normalment, construccions desmuntables.

Figura 11. Barraques al Camp d’Argelers. 1939-1942

Figura 12. La LINIA P.  Organització defensiva del Pirineu

19 Font: Pla de l’Energia 
i Canvi Climàtic de 
Catalunya 2012 - 2020 
(PECAC), aprovat pel 
Govern el 09/10/2012.

20 Pressupost no atribuïble 
al Comitè Organitzador de 
Jocs Olímpics: Inversions 
directes relacionades amb 
la celebració dels Jocs però 
que no es financen amb 
els recursos del Comitè 
organitzador, sinó per les 
autoritats públiques i el 
sector privat, 1.413,09 
M€.

21 El Centre d’Estudis 
Olímpics de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(CEO.UAB) el Departament 
d’Estudis de l’Àrea 
d’Economia, Empresa 
i ocupació, i el Gabinet 
Tècnic de programació 
de l’Ajuntament de 
Barcelona, han realitzat 
un estudi sobre el 
impacte econòmic que 
hagués pogut suposar 
la celebració dels Jocs 
Olímpics i Paralímpics 
d’Hivern l’any 2022.

Figura 11.  Barraques al 
Camp d’Argelers. 1939-
1942. Font: Biblioteca 
Nacional de Catalunya.

Figura 12.  La LINIA P.  
Organització defensiva 
del Pirineu..Font: Franco 
i la Línia P (1940-1957), 
Albert Ibáñez Sampol.
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1.4.2 PATRIMONI INDUSTRIAL I ARQUITECTÒNIC. CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES I EXPLOTACIÓ MINERA
Ens referim als assentaments temporals de treballadors associats al procés de construcció de les centrals 
hidroelèctriques al Pirineu en general (i al Pallars Jussà en particular), així com a les antigues mines de coure de la 
Torre de Cabdella  explotades per companyies alemanyes fins els anys 50:
•  La Minera Industrial Pirenaica (MIPSA)
•  Empresa Nacional Hidroelèctrica Ribagorçana  (ENHER)
Política d’habitatges i allotjaments provisionals construïts per ENHER 
ENHER va contractar nombrós personal per a la construcció de les centrals hidroelèctriques a la conca del riu Noguera 
Ribagorçana. Aquest personal necessitava habitatges i equipaments per a llurs famílies -escoles, infermeria, sales 
d’actes, tallers, economats- atès que no residien pas a la comarca de l’Alta Ribagorça.
On l’acció social de I’ENHER es féu més palesa fou en l’aspecte de construcció d’habitatges i d’allotjaments i que 
donaria peu al Pont de Suert a l’existència d’una moderna barriada, amb una sèrie de grups de cases, les quals amb 
els seus carrers, places i algunes zones ajardinades, formarien una població, que d’immediat conferí a la Vila el rang 
d’una ciutat de muntanya, moderna, progressiva i dinàmica. 
Tant els campaments com els allotjaments, tingueren generalment una funció merament provisional, relacionada 
amb la durada de les obres, de forma que en acabar-se aquestes, llevat d’alguna excepció, foren desmuntats. 

Figura 13. Nucli de Xerallo amb la fàbrica de ciment. 1951
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Àrees d’aquesta influència constructora, temporal o definitiva, van ser Xerallo, Vilaller, 
Escales, Llesp, Arén, Barruera, Canelles, Camporrells, Estopinyà i altres. 22

• Un poblat al Pont de Suert per a 99 famílies. 
• Cinc grups d’habitatges a Xerallo per a 45 famílies. 
• Una residència al Pont de Suert per a 12 treballadors. 
• Una pensió a Xerallo per a 66 obrers. 
• Un parador al Pont de Suert per a 60 treballadors. 
• Una pensió al Pont de Suert per a 204 obrers. 
• Una pensió a l’obra d’Escales per a 50 obrers. 
• Un campament a Vilaller per a 506 obrers. 
• Un campament al Tor per a 740 obrers. 
• Un campament a Bono per a 100 obrers. 
• Un campament a l’obra d’Escales per a 950 obrers. 
• Un campament a Llesp per a 250 obrers. 
• Un campament a Arén per a 40 famílies. 
• Diversos albergs al sector de Sant Nicolau, Torre de Buira, Torogo Escarlà, Miralles, 

Pont de Montanyana, Camporrells, Estopinyà i Canelles, amb una capacitat global de 
1.600 obrers. 

1.4.3  RELATIUS ALS TRAÇATS DE FERROCARRILS TRANSPIRINENCS
La història de la línia de Barcelona a Ripoll, Puigcerdà i la Tor de Querol té dues etapes 
molt diferenciades, amb l’estació de Ripoll com a nexe d’unió. La primera es remunta a 
mitjan segle XIX, quan la necessitat de connectar els jaciments carbonífers d’Ogassa 
amb les noves indústries de Barcelona va determinar la construcció de la línia ferroviària 
de Barcelona a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, 23 que disposaria d’un ramal fins 
les instal·lacions mineres. El nou ferrocarril entrà en servei en successives etapes: de 
Granollers a Vic (1875), de Vic a Torelló i de Torelló a Sant Quirze de Besora (1879), de 
Sant Quirze de Besora a Ripoll i de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses (1880). 

Figura 14. Colònia de La Farga de Bebié amb el curs de les aigües del Ter i tren sobre el viaducte

22 Inventari d’habitatges i 
allotjaments temporals de 
l’Empresa ENHER el juliol 
de 1953.

23 La línia fèrria va unir el 
ferrocarril de Barcelona 
a Granollers amb Sant 
Joan de les Abadesses 
l’any 1880 acollint-se a 
una llei que afavoria els 
ferrocarrils miners, ates 
que I’objectiu, en aquest 
cas, era poder transportar 
el carbó de Toralles i 
Ogassa.

Figura 13. Nucli de Xerallo 
amb la fàbrica de ciment. 
1951. Font : Fons històric 
d’ENHER.

Figura 14. Colònia de La 
Farga de Bebié amb el 
curs de les aigües del Ter i 
tren sobre el viaducte.
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 Figura 15. Colònia minera de Vilafruns    Figura 16. Colònia minera d’Ogassa

Per la seva part, la línia de Ripoll a Puigcerdà, el denominat Ferrocarril Transpirinenc, va néixer amb la idea de 
comunicar amb la xarxa francesa, però la dificultat de les seves obres en va endarrerir molts anys la construcció. 
El primer tram de Ripoll a Ribes de Freser es va inaugurar el 1919, però el tram més complex, entre Ribes de Freser 
i la Molina (amb els túnel de Toses i el túnel helicoïdal denominat del Cargol) no entraria en servei fins el 1922, si bé 
la línia arribà ja a Puigcerdà a finals d’aquell mateix any. 
El 1929 el traçat s’amplià fins l’estació internacional de la Tor de Querol per enllaçar amb la nova línia transpirinenca 
francesa (Línia del Pimorent) i amb el ferrocarril de via estreta de Vilafranca del Conflent (El Tren Groc).

Figura 17. Plànol dels ferrocarrils Transpirinencs
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La necessitat d’aportar solucions a problemes concrets d’habitatge temporal ha 
motivat, els últims anys, la convocatòria de concursos internacionals d’idees amb 
l’objectiu d’avaluar el màxim ventall de respostes arquitectòniques i obrir-les al debat. 
Els participants d’aquests concursos aporten propostes de disseny econòmiques, 
sostenibles i pràctiques per a habitatges temporals desmuntables i/o permanents.
Destaquem dos casos que aporten respostes diferents d’una mateixa temàtica d’estudi:
1. Les instal·lacions fixes i permanents de la Ciutat de Carpes de Mina, a l’Aràbia 

Saudí, d’ús temporal, concret i amb periodicitat anual (Design Competition for 
PILGRIM HOUSING IN MINA).

Figura 18. Ciutat de Carpes de Mina, a l’Aràbia Saudí

2. Les solucions d’habitatge modulars i reutilitzables per a allotjar la població de 
zones urbanes densament poblades de la ciutat de Nova York, després d’un 
desastre natural i durant la reconstrucció. Les característiques de disseny 
d’aquestes Unitats d’Habitatge, permeten solucions temporals i/o permanents 
(Design Competition for POST-DISASTER PROVISIONAL HOUSING, NYC).

Figura 19. Representació fictícia d’implementació del prototip d’habitatge provisional

Figura 15. Colònia minera 
de Vilafruns

Figura 16. Colònia minera 
d’Ogassa

Figura 17. Plànol 
dels ferrocarrils 
Transpirinencs. Font: 
Geographie des Chemins 
fe Fer Français-H. 
Lartilleaux

Figura 18. Ciutat de 
Carpes de Mina, a l’Aràbia 
Saudí

Figura 19. Representació 
fictícia d’implementació 
del prototip d’habitatge 
provisional. Font: http://
www.whatifnyc.net

1.5   CASOS D’ESTUDI ACTUALS. HABITATGES TEMPORALS
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1.5.1  DESIGN COMPETITION FOR PILGRIM HOUSING IN MINA (SAUDI ARABIA)
Mina és coneguda pel seu paper durant el pelegrinatge anual Hajj, el pelegrinatge a la Mesquita Sagrada de la Meca, 
on els seus campaments ofereixen allotjament temporal a 3 milions de pelegrins durant tres dies i nits.
El govern d’Aràbia Saudita convoca el 1974 un concurs internacional per al desenvolupament d’un Masterplan 
d’aquest complex de tendes ubicat al característic entorn de muntanya de la Vall de Mina. Els resultats del concurs 
no foren concloents i la proposta guanyadora fou declarada deserta.

Figura 20. Proposta de Masterplan  i carpes de muntanya. Equip dirigit per Frei Otto, Bodo Rasch i Sami Angawi, 1974 

Les autoritats locals de la Meca van establir el 1980 l’Institut de Recerca de l’Hajj HRI (Hajj Research Institute) a la 
Universitat de Jeddah, sota la direcció de Bodo Rasch i Sami Angawi, amb la finalitat de desenvolupar i proposar 
investigacions, estudis i anàlisis relacionats amb la gestió del Hajj, les infrastructures i prototips de carpes de 
muntanya per a Mina, entre altres temes.
Basant-se en la tipologia de carpa tradicional 4mx4m del Hajj, els investigadors van desenvolupar una estructura 
autoportant amb potes telescòpiques de 4mx4m de llum i un gradient de 35°, per a un tipus de carpa multi-nivell 
adaptable a l’entorn rocós i muntanyós de  Mina. Aquest prototip no va prosperar per les dificultats d’accessibilitat 
dels peregrins a les carpes ubicades en aquest entorn singular.

Figura 21. Grup dels prototips de les carpes de muntanya. Hajj Research Institute. 1984
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No obstant, l’augment del nombre de pelegrins no ha estat acompanyat d’una dotació 
adequada de serveis i infraestructures, causant molts problemes ambientals i urbans. 
Durant la temporada d’Hajj del 1997 un terrible incendi va destruir desenes de milers de 
tendes de campanya de cotó.
Les autoritats saudites van decidir reconstruir aquesta gran ciutat de tendes de 
campanya mitjançant la instal·lació de 40.000 tendes de material tèxtil incombustible.  
El Ministeri d’Obres Públiques i Habitatge d’Aràbia Saudita (Ministry of Public Works 
and Housing Kingdom of Saudi Arabia) convocà un concurs internacional, adjudicant 
la primera fase (1998) d’aquest projecte a l’empresa SL Rasch GmbH (Special and 
Lightweight Structures ∙ Institute for Scientific Architecture), responsable del disseny i 
fabricació del prototip de carpa. 24

Figura 22. El projecte de membrana més gran del món: The Mina Improved Fireproof Tents Project

• Mida: 40,000 unitats de 64 m2 (8mx4m subdivisible en mòduls de 4mx4m).
• Tipus: carpa de planta quadrada suspesa d’un pal al centre, acabada amb punta. 

Cada carpa compta amb una obertura superior de ventilació natural protegida i un 
refrigerador d’aire condicionat.

• Materials: PTFE membrana de fibra de vidre SOLUS 1420 subministrada 
per l’empresa TACONIC Architectural Fabrics Division, especialista en teixits 
arquitectònics, i estructura d’acer fixats a la fonamentació de formigó.

24 Bodo Rasch, amb el 
suport de l’Institut de 
Recerca de l’Hajj HRI de la 
Universitat de Jeddah, ha 
estat un ferm defensor 
de la conservació i 
estudi de les tradicionals 
ciutats de tendes de 
campanya d’Aràbia Saudí. 
Aquestes ofereixen major 
densitat d’allotjament 
que l’arquitectura sòlida 
i no deixen empremtes 
destructives al paisatge. 

Figura 20. Proposta de 
Masterplan  i carpes de 
muntanya. Equip dirigit 
per Frei Otto, Bodo Rasch i 
Sami Angawi, 1974 

Figura 21. Grup dels 
prototips de les carpes de 
muntanya. Hajj Research 
Institute. 1984

Figura 22. El projecte de 
membrana més gran del 
món: The Mina Improved 
Fireproof Tents Project. 
Font: SL Rasch GmbH.
Special and Lightweight 
Structures ∙ Institute for 
Scientific Architecture. 
http://www.sl-rasch.de/

Prototip de carpa
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Aquest projecte es dugué a terme en una àrea aproximada de 2.5 milions m2,  proporcionant allotjament per a 2,6 
milions de pelegrins en 60.000 unitats de tendes de campanya. Aquestes instal·lacions són fixes i permanents, 
mentre que les multituds són temporals i només s’usen una setmana a l’any. Malgrat aquesta contradicció, a 
dia d’avui l’Institut de Recerca de l’Hajj HRI no ha realitzat estudis sobre la gestió i explotació de Mina fora de la 
temporada del Hajj.

Figura 23. Imatges de la Ciutat de Carpes de Mina, a l’Aràbia Saudí

Per altra banda, des de l’any 2003 el Ministeri d’Obres Públiques i Habitatge recomana la construcció d’edificis en 
altura a causa de l’important augment del nombre de pelegrins a la vall de Mina. Des de l’any 2008, el Ministeri 
d’Assumptes Municipals i Rurals està proveint habitatges als pelegrins en torres residencials de nova construcció 
a Mina, amb capacitat per a 25.000 pelegrins en 810 habitacions. Aquest fet suposa una segona contradicció 
important, doncs el fet de substituir les tendes de campanya per torres de gran alçada és inacceptable en el mode 
de fer del pelegrinatge anual Hajj. 25

Figura 24. Entre la ciutat de Carpes actual i els nous projectes proposats amb torres de gran alçada
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1.5.2  DESIGN COMPETITION FOR POST-DISASTER PROVISIONAL HOUSING (NYC)
URBAN POST-DISASTER HOUSING PROTOTYPE PROGRAM  26

El 2008, l’Oficina de Gestió d’Emergències de Nova York OEM (the NYC Office of Emergency 
Management) i el Departament de Disseny i Construcció DDC (Department of Design 
and Construction), convocaren el concurs internacional d’idees - What If New York City... 
Design Competition for Post-Disaster Provisional Housing - desafiant els participants 
a proposar solucions d’habitatge provisional per a allotjar la població de zones urbanes 
densament poblades, com és la ciutat de Nova York, després d’un desastre i durant la 
reconstrucció.
Al gener de 2008, el jurat del concurs va seleccionar les deu propostes guanyadores 
del total de 117 propostes presentades, avaluant els dissenys amb criteris de 
constructibilitat,  rapidesa de fabricació, facilitat de transport i cost-efectivitat.

Figura 25. Representació fictícia del moment abans de la catàstrofe

Figura 26. Icona del Concurs Internacional d’Idees - What If New York City... 

L’Oficina de Gestió d’Emergències de Nova York NYC examinà la capacitat del mercat 
a la regió, constatant que compta amb suficients sistemes d’allotjament modulars, 
provisionals i reutilitzables. Aquest habitatge també pot arribar a ser permanent:
• El juny de 2009, l’Oficina de Gestió d’Emergències NYC i el Departament de 

Disseny i Construcció (DDC) emeten una sol·licitud d’Expressió d’Interès (EOI) per 
al desenvolupament i implementació d’una solució d’habitatge provisional. 

• Vuit fabricants i proveïdors presentaren  solucions d’habitatges temporals basats 
en sistemes de construcció modular prefabricada, confirmant que hi ha indústria i 
interès suficients per a iniciar una sol·licitud competitiva de Proposta (RFP) per al 
disseny, fabricació i implementació d’unitats d’habitatge temporal,  d’acord a unes 
determinades Especificacions Tècniques de Disseny (Urban Interim Housing Unit 
Specification).

25 El doctorand Ayman 
Imam (Gestió i Valoració 
Urbana i Arquitectònica) 
de l’ETSAB, dirigit pel 
professor Josep Roca, està 
elaborant la tesi doctoral 
“The Temporary Use of 
Urban Spaces: The Case 
of Mina, Saudi Arabia”.

Figura 23. Imatges de la 
Ciutat de Carpes de Mina, 
a l’Aràbia Saudí.

Figura 24. Entre la ciutat 
de Carpes actual i els nous 
projectes proposats amb 
torres de gran alçada.

26 Font: Pàgina web Oficial 
del Concurs Internacional 
d’Idees:
http://www.nyc.gov/
html/ 

http://www.whatifnyc.
net 

Figura 25. Representació 
fictícia del moment abans 
de la catàstrofe

Figura 26. Representació 
de la implementació 
del prototip d’habitatge 
provisional. Icona del 
Concurs Internacional 
d’Idees - What If New York 
City ... Design Competition 
for Post-Disaster 
Provisional Housing. Font: 
Pàgina web Oficial del 
Concurs Internacional 
d’Idees.
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CRITERIS DE SELECCIÓ DEL JURAT:  

1. CONSTRUCTIBILITAT   Rapidesa de resposta  per proporcionar habitatges.
     Distància / Temps de transport (fabricació - ubicació).
     Maximitzar l’ús de materials, fàbriques i serveis  locals.
2. DENSITAT     Maximitzar el nombre d’habitatges per superfície.
     Potencial d’apilament i unió en vertical i horitzontal.
3. FLEXIBILITAT D’UBICACIÓ   Maximitzar la capacitat de resposta a diferents ubicacions.
4. FLEXIBILITAT FUNCIONAL  Possibilitar el major nombre de tipus de llars, capacitat i mides.
5. HABITABILITAT    Maximitzar la utilitat , comoditat i confort dels habitatges.
6. ACCESSIBILITAT    Maximitzar l’accés per a persones amb mobilitat limitada.
7. SEGURETAT    Possibilitar un espai públic segur.
8. IDENTITAT     Possibilitar un sentit d’identitat a l’habitatge temporal.
9. SOSTENIBILITAT    Minimitzar costos d’energia i la petjada de carboni.
10. REUTILITZACIÓ    Potencial de reutilització de les estructures  per diferents fins.
11. EFICIÈNCIA COST    Maximitzar el millor valor per a la inversió.

Figura 27. Interim Housing Prototype /  Organització veïnal  / Vistes
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DISSENY I CONSTRUCCIÓ DEL PROTOTIP D’HABITATGE PROVISIONAL  
Aquest any 2014, l’OEM i el DDC, amb el suport del Cos de l’Exèrcit d’Enginyers dels EUA, 
està construint a Brooklyn (NY) un nou prototip d’habitatge provisional modular a l’estil 
d’un contenidor de transport i d’acord a unes determinades Especificacions Tècniques 
de Disseny (Urban Interim Housing Unit Specification) 27. L’equip responsable és:
• Construction Manager: American Manufactured Structures & Services.
• Architect: Garrison_Architects.
• Structural Engineer: Anastos Engineering Associates. 
• Modular Eng.: Mark Line Industries of Pennsylvania.
• MEP Site Eng.: Plus Group Consulting Engineering P.L.L.C 
• Civil Eng.: Wohl & O’Mara, L.L.P. Civil Engineers & Land Surveyors.

Figura 28. Línia temporal del moviment de les persones desplaçades per un desastre

Figura 29. Procés del Disseny i construcció d’Habitatge provisional

27 Consultar els annexos 
següents: 

ANNEX 1. Urban 
Interim Housing Unit 
Specification.

ANNEX 2. Prototype for 
Urban Interim Housing 
Unit. Plans

Figura 27. Interim Housing 
Prototype /  Organització 
veïnal  / Vistes. Font: 
Pàgina web Oficial del 
Concurs Internacional 
d’Idees.

Figura 28. Línia temporal 
del moviment de les 
persones desplaçades per 
un desastre. Font: Pàgina 
web Oficial del Concurs 
Internacional d’Idees.

Figura 29. Procés del 
Disseny i construcció 
d’Habitatge provisional 
Font: Pàgina web Oficial 
del Concurs Internacional 
d’Idees.
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2.1   OBJECTIUS D’ESTUDI 

Atès que aquest TFM - ALTERNATIVES TÈCNIQUES A LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS RESIDENCIALS PER A EVENTS 
ESPORTIUS TEMPORALS A L’ALTA MUNTANYA (EL CAS DEL PIRINEU). COMPARACIÓ PONDERADA AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT, AMBIENTAL I SOCIAL - és el primer pas per a l’elaboració de la posterior tesi doctoral, ens proposem 
a curt termini establir la consistència del tema d’estudi, avaluar la viabilitat del seu desenvolupament i establir les 
bases metodològiques.
L’objectiu final d’aquest estudi pretén doncs l’elaboració d’una eina procedimental bàsica d’avaluació de la 
sostenibilitat de les diverses opcions tècniques inicialment considerades que, sense el suport de complexos 
programaris i d’eines a l’abast només d’experts, ens permeta determinar les tècniques més bé posicionades per a la 
construcció d’edificis residencials per a events esportius temporals a l’alta muntanya. 
Un altre objectiu a llarg termini, i no menys important, serà determinar si el Pirineu disposa d’indústria competitiva 
i interès suficients per al disseny, fabricació i implementació d’unitats d’habitatge temporals per a events 
esportius d’alta muntanya,  d’acord a unes determinades Especificacions Tècniques de Disseny, que li permeta un 
posicionament competitiu en aquest mercat. 
Creguem fermament que la combinació d’aquesta eina amb altres indicadors, ens permetrà plantejar estratègies de 
maximització de l’ús eficient de recursos i minimització de la producció de residus, que a llarg termini han de reportar 
beneficis econòmics, ambientals i socials.

2.2   METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ

La metodologia que hem seguit en aquesta primera fase el treball de recerca té diverses vessants, documental, 
propositiva i aplicativa.
a. Documental. 

Recerca i consulta dels antecedents i de les fonts de referència contrastades existents (recursos documentals 
de biblioteques universitàries, bases de dades, pàgines web, articles de premsa i de revistes nacionals i 
internacionals, etc.) dels condicionants tècnics que gravitin sobre aquest tipus d’events i recopilar el potencial 
constructiu (materials, fàbriques i serveis) de que disposa el Pirineu per a fer front a aquesta fita d’una manera 
sostenible (ús adient dels recursos locals).

b. Propositiva. 
Desenvolupament d’un mètode simplificat d’avaluació de la sostenibilitat de les diverses opcions tècniques 
inicialment considerades com adequades per a fer front a aquests events.
Aquesta segona fase ha començat amb l’estudi previ dels documents bàsics existents referits al tema d’estudi, 
per poder construir un arbre d’indicadors sobre una  primera base de coneixement i experiencia. El primer pas 
d’aquesta fase ha estat doncs el disseny d’un arbre d’indicadors apropiat a la tipologia d’habitatge temporal 
modular i industrialitzat. Successivament la creació de funcions de valors per a cada indicador, i l’aplicació de 
pesos a cada element de l’arbre que ens permeta l’aplicació de la metodologia.

c. Aplicativa. 
Aplicació del mètode a alguns primers recursos (materials, fàbriques i serveis) per a establir uns primers 
resultats contrastables.

2 OBJECTIUS
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2.3   JUSTIFICACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ

Per què una eina procedimental bàsica d’avaluació de la sostenibilitat?
La insostenibilitat del model actual de funcionament i de creixement econòmic de 
molts països radica, entre d’altres aspectes, en què compromet la disponibilitat de 
recursos futurs, tant renovables com no renovables, i suposa una acumulació de residus 
i emissions associats a la seva extracció, processament i consum, havent-se superat en 
molts casos la capacitat de regeneració o assimilació del planeta. 
Per què comparació ponderada amb criteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i 
social ?
Per tal d’evitar que els sistemes econòmics sobrecarreguin l’entorn natural i aconseguir 
eliminar els problemes associats al desenvolupament, cal una integració de les polítiques 
econòmiques, socials i ambientals.  Per tant, no analitzem el sistema de forma aïllada 
sinó que les problemàtiques són analitzades dins l’entorn (natural i industrial) en el que 
es troba situat. 

Sostenible

Figura 30. 
Vessants de la 
sostenibilitat

Quines són les diverses opcions tècniques inicialment considerades?
Els materials, fàbriques i serveis que constitueixen el potencial constructiu disponible al 
Pirineu més bé posicionades en criteris de constructibilitat i industrialització (terminis 
del procés constructiu, flexibilitat, optimització de recursos locals, facilitat de transport 
i muntatge, possibilitat d’apilabilitat, cost-efectivitat, deconstrucció i reubicació, control 
i reducció de residus). Acotem el nostre estudi als sistemes de construcció modular 
industrialitzada presents a l’àmbit territorial  pròxim a l’entorn teòric d’estudi del Pirineu. 
Què queda fora de l’àmbit d’aquest estudi l’avaluació? 
Atès que  l’origen dels materials (matèries primeres i productes manufacturats utilitzats 
en la fabricació de solucions d’habitatges modulars industrialitzats) ens resulta molt 
difícil de determinar en aquesta primera aproximació, donada l’opacitat i manca 
d’informació facilitada per les empreses fabricants al respecte, queda fora de l’àmbit 
d’aquest estudi l’avaluació de:
• Els impactes associats a l’extracció i al transport de les matèries primeres des 

de la seva procedència original fins a  la fàbrica on es conformen els productes 
manufacturats i acabats. 

• Els impactes associats a la fabricació dels productes manufacturats i acabats que 
conformaran els sistemes de construcció modular industrialitzada.

OBJECTIU

SOCIAL

MEDIAMBIENTAL ECONÒMICA

habitable equitatiu

viable

Figura 30. Vessants de 
la sostenibilitat. Font: 
Elaboració pròpia.
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3 CRITERIS / CONDICIONANTS DE PARTIDA
A més dels criteris exposats fins ara, fruit de l’anàlisi dels principals documents de planificació previs a 
la preparació del dossier de la candidatura Barcelona Pirineu 2022, i  del mateix Projecte Tècnic de la 
Candidatura, es considera necessari analitzar i sintetitzar la situació  socioeconòmica i territorial actual de 
la serralada pirinenca en el conjunt de les deu comarques de muntanya, en general, i  de l ’àmbit territorial 
parcial de l’Alt Pirineu i Aran, en particular.

 3.1  PLA COMARCAL DE MUNTANYA 2009-2012 
A.  EL VALOR DEL TERRITORI 
B.  CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ
C . LA INDUSTRIALITZACIÓ DEL PIRINEU
D. EL BOOM DE LA CONSTRUCCIÓ I EL DIFÍCIL ACCÉS A L’HABITATGE 
E. UNA MUNTANYA UNA MICA MÉS PROPERA
F. L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL A L’ALTA MUNTANYA
G. NECESSITATS ENERGÈTIQUES I DE MATERIALS 
H. TRACTAMENT DELS RESIDUS GENERATS
I. RETRATS COMARCALS

 
 3.2  PLA TERRITORIAL PARCIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN

3.2.1  MARC LEGAL DEL PLA
3.2.2  FACTORS CLAU DE L’ESTRUCTURA TERRITORIAL

POSICIÓ GEOGRÀFICA DE L’ÀMBIT
GEOMORFOLOGIA
SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT

 RELACIÓ D’ANNEXOS 
ANNEX 3. RETRATS COMARCALS. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES
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El Pla Comarcal de Muntanya 2009-2012 28  preveu més de 600 actuacions, distribuïdes 
en quatre categories:
•  Creació d’infraestructures, equipaments i suport a l’activitat: actuacions en 

carreteres, accessos a pistes d’esquí, infraestructures de gestió de residus, xarxa 
de telecomunicacions, electrificació, gasificació, construcció d’equipaments 
sanitaris i educatius i dotacions de sòl per a activitats econòmiques i habitatge.

•  Dotació i ampliació de serveis i de dinamització de les iniciatives locals.
•  Actuacions pròpies de la Direcció General de Planificació Territorial: programes 

de dinamització territorial, de millora de la xarxa rural de camins, d’ajuts per a la 
neteja de neu a les carreteres i per a la millora de les estacions d’esquí alpí i nòrdic.

•  Grans eixos de comunicacions: actuacions previstes pel Ministeri de Foment.

A.  EL VALOR DEL TERRITORI: El territori de muntanya és heterogeni demogràfic, 
socioeconòmic i físicament: terres fraccionades amb eixos naturals nord-sud seguint 
els cursos fluvials i obstacles que dificulten la comunicació transversal.

B.  CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ: El desenvolupament turístic i la component 
immigratòria porten associat un incipient rejoveniment de l’estructura demogràfica.
C.  LA INDUSTRIALITZACIÓ DEL PIRINEU: No tots els territoris de muntanya disposen 
de les condicions idònies per consolidar un procés d’industrialització. La indústria és el 
sector (secundari) de l’activitat econòmica que permet diferenciar:
• El Pirineu oriental (industrialització basada en l’aprofitament de la força hidràulica 

dels rius per desplegar tot un seguit de colònies industrials, principalment en els 
cursos del Ter i del Llobregat).

• El Pirineu occidental (industrialització basada en la producció hidroelèctrica, 
impulsada des de l’exterior per satisfer unes necessitats creixents d’energia. La 
construcció de les grans centrals va comportar transformacions demogràfiques, 
econòmiques i culturals, però, en cap cas, l’arrelament de la industrialització).  S’ha 
passat directament del sector primari al  terciari i s’ha saltat el segon graó (tot i que 
no pas la construcció).

D.  EL BOOM DE LA CONSTRUCCIÓ I EL DIFÍCIL ACCÉS A L’HABITATGE: Fort 
desenvolupament del sector de la construcció directament relacionat amb l’increment 
de l’oferta de segones residències, donant lloc a problemàtiques encadenades: preus de 
venda elevats (adreçats al turisme), tipologies d’habitatges poc adients per a la població 
local, parc d’habitatge de lloguer inassolible, etc. 

E.  UNA MUNTANYA UNA MICA MÉS PROPERA: Nous traçats de comunicacions viàries 
objecte d’intervencions de millora en els estratègics eixos nord-sud, paral·lels als fluvials 
(Llobregat, Segre, Ter, etc.), en les vies intercomarcals, i en l’extensa malla de camins 
veïnals i rurals de titularitat municipal que relliga els petits nuclis i la xarxa de carreteres.
Avui les distàncies ja no es mesuren en quilòmetres sinó en temps. L’acostament de la 

28 El Pla comarcal de 
muntanya recull, la 
visió  socioeconòmica i 
territorial del conjunt de 
les deu comarques de 
muntanya (l’Alt Urgell, 
l’Alta Ribagorça, el 
Berguedà, la Cerdanya, 
la Garrotxa, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà, el 
Ripollès, el Solsonès i la 
Val d’Aran), i una visió més 
concreta per a cada una 
d’elles (retrats comarcals). 

CRITERIS

3.1   PLA COMARCAL DE MUNTANYA 2009-2012
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muntanya als grans centres de població i de mercat a través del condicionament de la xarxa de comunicacions obri 
noves oportunitats de progrés per a aquests territoris.
Comunicacions transversals dificultoses per les condicions orogràfiques (Bonaigua, Perves Cantó, Toses, etc.). 
Xarxa de ferrocarrrils: fortes inversions de millora de la infraestructura i del servei, però els perllongaments de les 
línies cap a la Seu d’Urgell (des de Puigcerdà i la Pobla de Segur) i cap a Esterri d’Àneu no són viables (segons estudis 
previs realitzats).

F.  L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL A L’ALTA MUNTANYA: Les zones de muntanya disposen de recursos naturals 
escassos en el conjunt del territori de Catalunya (especialment aigua, neu, pastures, boscos i espais naturals) i són 
territoris amb terrenys amb una altitud, un pendent i un clima clarament limitadors de les activitats econòmiques ( 
65% de superfície en cotes superiors a 800 m i pendent mitjana superior al 20% i el 60%, com a mínim, de la seva 
superfície en cotes  superiors als 700 m).

G.  NECESSITATS ENERGÈTIQUES I DE MATERIALS: La construcció d’infraestructures i edificis requereix un ús major 
de metall i pedra. L’augment del transport de persones i mercaderies, de les necessitats d’il·luminació i climatització, 
o de la construcció, suposen una pressió sobre les fonts d’energia existents, o creen la necessitat d’importar major 
quantitat d’energia en forma d’electricitat i de combustible fòssil.

H. TRACTAMENT DELS RESIDUS GENERATS: S’incrementa el volum de deixalles sòlides i líquides, i a més en la seva 
composició entren nous elements integrants (plàstics, nous metalls, olis minerals, piles, components electrònics, 
etc.).

I. RETRATS COMARCALS. Aporten una visió socioeconòmica i territorial més concreta de cadascuna de les deu 
comarques de muntanya: 29

1. L’Alt Urgell, l’empremta del veïnatge amb Andorra: Sistema Segre-Valira (Puigcerdà - la Seu d’Urgell - 
Andorra) amb prop de 100.000 persones i massa crítica suficient per fer possibles determinades apostes 
infraestructurals i d’equipaments. Reptes que, amb una visió estricta de l’Alt Pirineu, no semblen assumibles, 
sí que ho són si es treballa anb sinergies i en conveni amb Andorra amb l’Urgellet i la Cerdanya.

2. L’Alta Ribagorça: el repte de superar les fronteres administratives
3. El Berguedà, una nova embranzida
4. La Cerdanya, més enllà del turisme: Conceptes clau de la comarca: paisatge, segona residència i frontera.
5. La Garrotxa, el dinamisme de la diversitat: Caràcter eminentment industrial: indústria diversificada i 

consolidada, de petites i mitjanes empreses, especialitzada en les activitats manufactureres (clústers).
6. El Pallars Jussà, cap a la recuperació
7. El Pallars Sobirà, en l’estela de l’Aran 
8. El Ripollès, atrapar el futur: Comarca amb vocació industrial de tradició manufacturera. Destaca el Clúster del 

Metall del Ripollès (industria metall-mecànica): Centre Tecnològic i Centre d’Iniciatives Empresarials del Metall.
9. El Solsonès, un canvi de rumb: Ubicació a Solsona del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, el Centre de 

Desenvolupament Rural Integrat (CEDRICAT) i l’Institut Català de la Fusta i el Moble (Incafust).
10. La Val d’Aran, la singularitat
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Figura 31. Mapa físic de l’Alt Pirineu i Aran

3.2.1  MARC LEGAL DEL PLA
L’àmbit d’aplicació   del Pla territorial parcial de l’ Alt Pirineu i Aran es correspon a: l’Alta 
Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.

3.2.2  FACTORS CLAU DE L’ESTRUCTURA TERRITORIAL
• POSICIÓ GEOGRÀFICA DE L’ÀMBIT
- L’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran té una posició excèntrica en relació amb les vies de 

comunicació preferents de Catalunya (lluny, en temps d’accés, dels eixos i nodes 
de major dinamisme socioeconòmic del país)

- La serralada pirinenca es troba encerclada per una anella d’infraestructures d’altes 
prestacions viàries i ferroviàries que discorren per la terra baixa, a peu de port, 
tant pel costat francès com per l’espanyol, i les infraestructures pirinenques, de 
disposició bàsicament nord-sud, punxen i van a buscar aquesta anella.

- Anàlisi dels corredors transfronterers entre les capitals regionals de l’entorn 

29 Consultar l’ANNEX 3. 
Retrats Comarcals. Pla 
Comarcal de Muntanya.

Figura 31. Mapa físic de 
l’Alt Pirineu i Aran. Font: 
Cartografia bàsica de l’Alt 
Pirineu i Aran. Edita IDAPA.

Àrea d’influència 
de la Seu Olímpica 
del Pirineu.  Vila 
Olímpica, a Alp,

Àmbit territorial de l’Alt 
Pirineu i Aran

CRITERIS

3.2   PLA TERRITORIAL PARCIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN
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(Saragossa, Tolosa, Montpeller, Barcelona i València): només l’extrem més oriental de l’àmbit està travessat per 
un l’eix transeuropeu ( E9 que uneix Barcelona i Tolosa pel corredor del Llobregat, la Cerdanya i el Pimorent).

- L’altitud, el pendent o l’exposició, condicionen l’aïllament físic i unes condicions climatològiques extremes a 
les comarques de muntanya que creen dificultats i sobrecostos permanents per a les activitats agràries, el 
desenvolupament d’activitats industrials i de serveis, la implantació d’infraestructures o l’expansió urbana.

• GEOMORFOLOGIA
- No existeix un àmbit territorial fortament cohesionat sinó tres àmbits diferenciats i vertebrats pels principals 

eixos fluvials: la Val d’Aran (eix de la Garona), l’Alta Ribagorça (eix de la Noguera Ribagorçana), el Pallars Sobirà 
i el Pallars Jussà (eix de la Noguera Pallaresa) i l’Alt Urgell i la Cerdanya (eix del Segre). 

- Els túnels de Vielha (la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça constitueixen una certa unitat) i del Cadí  (la Cerdanya s’ha 
independitzat una mica de la seva comarca veïna de l’Alt Urgell i mira més cap a Barcelona que cap a les terres 
de Lleida) han modificat les relacions.

• SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 30

- XARXA D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES. No tots els eixos transfronterers tenen una significació transeuropea 
(només l’Eix del Llobregat té aquesta funcionalitat de gran abast). La xarxa transeuropea uneix les capitals 
regionals veïnes entre si i amb Barcelona. Ha de suportar els trànsits de pas de turismes i mercaderies, i 
requereix  característiques de traçat i seguretat concretes: via desdoblada,  velocitat de projecte de 100 km/h 
en terreny muntanyós i 120 km/h a la resta.

Principals eixos de dinamització econòmica nord-sud que entrellacen l’Alt Pirineu i Aran amb el territori:
-  Eix occidental N-230: Eix transfronterer sense significació transeuropea (un cop superat el túnel, la N-230 
circula en cota descendent per la vall del riu Garona fins la població deth Pont de Rei a la Val d’Aran, frontera 
amb França).
-  Eix del Pallars C- 13 + N-260 (Pobla de Segur - Sort): Atzucac sense sortida transfronterera (connexió del 
Pallars Sobirà amb Andorra per pista forestal que enllaça la vall Ferrera i el port de Cabús).
-  Eix del Segre C-14 + N-260: Eix principal de l’Alt Pirineu i Aran (vertebra l’Alt Urgell i la Cerdanya, seguint el 
riu Segre).  Eix transfronterer sense significació transeuropea (C-14 entra a Andorra per la N-145).  
-  Eix del Llobregat C-16 reconeguda com a via transeuropea E-9: Eix transfronterer amb significació 
transeuropea (enllaça Barcelona i Tolosa pel Cadí i el Pimorent). Aquesta via haurà d’entroncar amb la futura 
variant oest de Puigcerdà, donant continuïtat a l’eix transeuropeu en direcció a la Tor de Querol, el Pimorent i 
Tolosa, evitant la circumval·lació de Puigcerdà per l’est que cal fer ara.  31

-  Eix del Ripollés N-152: Permet accedir a la Cerdanya per la per la collada de Toses.

Comunicacions Transversals (Est-Oest) dificultoses per l’orografia (ports i collades) :
-  Port de la Bonaigua (2.072 m) entre la Val d’Aran i el Pallars Sobirà.
-  Coll de la Creu de Perves (1.325 m) entre l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà.
-  Coll de Montllobar (950 m) entre el Pont de Montanyana i Tremp. 
-  Coll del Cantó (1.725 m) i  Coll de Bóixols (1.380 m) entre Tremp i Coll de Nargó.
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Figura 32. Eixos nord-sud              Figura 33. Ports de muntanya entre  valls

Figura 34. Eixos transversals Pirinenc, Subpirinenc Figura 35. Eixos ferroviaris 

Dos eixos transversals ressegueixen la serralada amb disposició est-oest:
-  Eix Pirinenc que des del cap de Creus, per Figueres, Olot, Ripoll i la collada de 
Toses (1.800 m) entra a la Cerdanya. Dins l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran aquest eix 
es correspon amb la carretera N-260 que uneix Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Sort, la 
Pobla de Segur i el Pont de Suert per seguir, per l’Aragó, cap a l’oest.
-  Eix Subpirinenc (de menor importància i avança més al sud) que ressegueix 
el Prepirineu entre Berga i el Pont de Montanyana, passant per Sant Llorenç de 
Morunys, Coll de Nargó i Tremp. 
Eixos amb funcionalitat transfronterera:
-  El corredor tradicional de Catalunya amb la resta d’Europa és l’AP-7 (Pas per la 
Jonquera). Llindar de col·lapse: capacitat màxima de trànsit de vehicles el 2020.
-  Alternativa a L’AP-7: Eix Transeuropeu E-9 (Eix del Llobregat), millor itinerari de 
mercaderies amb origen i destí a Catalunya i a l’arc mediterrani (BCN i VLC).

- LA XARXA FERROVIÀRIA DE L’ALT PIRINEU I ARAN
Contribució molt baixa del ferrocarril en el repartiment modal de les mercaderies 
que circulen per Catalunya. El servei ferroviari a l’Alt Pirineu i Aran és molt poc 
competitiu.  Els temps mínims de viatge per ferrocarril entre cada capital de 
comarca i la resta de capitals superen àmpliament els de la carretera.

30 Pla d’Infraestructures 
del transport de 
Catalunya: terrestres: 
xarxa viària, ferroviària i 
logística. ISBN 84-393-
7139-X

31 Els factors bàsics que 
recolzen  la continuïtat de 
l’eix transeuropeu E-9 en 
direcció a la Tor de Querol, 
el Pimorent i Tolosa són 
FUNCIONALS (simplicitat 
de traçat i existència de 
sòl suficient per desdoblar 
i mantenir el vial local), 
ECONÒMICS (menys 
longitud i dificultat 
d’encaix), SOCIALS (menys 
quantitat de població 
afectada) i URBANÍSTICS.

Figura 32. Eixos nord-sud 
entre l’Alt Pirineu i Aran 
amb el territori. Font:  Pla 
territorial parcial de l-Alt 
pirineu i Aran.

Figura 33. Ports de 
muntanya i túnels entre 
les valls principals. Font:  
Pla territorial parcial de 
l-Alt pirineu i Aran.

Figura 34. Eix transversal 
Pirinenc. Eix transversal 
Subpirinenc. Font:  Pla 
territorial parcial de l-Alt 
pirineu i Aran.

Figura 35. Eixos 
ferroviaris. Font:  Pla 
territorial parcial de l-Alt 
pirineu i Aran.
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Com hem indicat a l’inici d’aquest TFM, la metodologia que hem seguit en aquesta primera fase del treball 
de recerca té diverses vessants: documental, propositiva i aplicativa.
El fons documental consultat sobre el tema objecte d’estudi a què s’ha accedit al llarg del procés 
d’investigació s’estructura en fonts de referència bibliogràfiques, contrastades i existents, de temàtica 
variada, acadèmica, olímpica i industrial.
S’ha acotat l’estudi dels condicionants tècnics que graviten sobre aquest tipus d’events esportius de 
caràcter temporal i condicions geogràfiques i climatològiques molt concretes, així com la recopilació del 
potencial constructiu (materials, fàbriques i serveis) de que disposa el Pirineu per a fer front a aquesta fita 
d’una manera sostenible (ús adient dels recursos locals), mitjançant:
• Recursos documentals, tant escrits com digitals, disponibles a les biblioteques universitàries de les 

escoles tècniques Superiors d’Arquitectura (ETSAB i ETSAV).
• Bases de dades que ofereix el servei de la Bibliotecnica de la UPC. 
• Pàgines web
• Articles de premsa i de revistes nacionals i internacionals.

S’exposa a continuació la valoració crítica d’algunes de les fonts bibliogràfiques considerades per a 
l’elaboració d’aquest treball exposant la temàtica d’aquestes fonts de referència.
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4.1   INTERVENIR EN ZONES RURALS O DE MUNTANYA 

La manera de fer de les zones de muntanya depèn en gran mesura de les condicions 
climàtiques,  els recursos naturals locals, l’optimització d’aquestos recursos locals i, en 
menor mesura però no menys important, de l’ entorn socioeconòmic o tecnològic de la 
societat que hi viu.
La relació directa entre el clima, l’altitud, els materials del voltant i la forma de viure 
dona lloc a l’existència de sistemes constructius propers però amb trets característics 
diferents segons la situació geogràfica. 32

4.1.1  SISTEMES CONSTRUCTIUS I MATERIALITAT
L’ús dels materials de l’entorn immediat a les construccions en les zones de muntanya ve 
condicionat per dos factors clau:
• La lògica de minimitzar el consum de recursos i reduir els esforços.
• L’absència de mitjans econòmics per comprar materials a fora i de mitjans tècnics 

per portar-los.
Aquests factors possibiliten, per una banda, l’explotació dels recursos locals amb mitjans 
manuals poc agressius i, per altr a banda, un cicle tancat dels materials (pedra, fusta, 
guix i terra d’origen natural, extrets del lloc i tornats a dipositar i absorbits pel medi).
Per exemple, en les regions mes seques o amb pedreres en la proximitat, la pedra 
dominarà com a material de construcció. Per contra, en regions mes humides i amb una 
massa forestal mes potent, (com es el cas de Suïssa), la fusta serà el material dominant 
a les construccions.  
Les millores tecnològiques possibiliten l’ús de sistemes constructius tradicionals amb 
fusta  que compleixen amb les normatives actuals d’estalvi energètic i d’aïllament tèrmic 
necessaris. 
L’obra del arquitecte, Gion Antoni Caminada 33  és un clar exemple de la reinterpretació 
contemporània del sistema tradicional de construcció amb fusta massissa per apilament  
(sobreposant troncs o taulons rectangulars i ensamblant-los amb encaixos geomètrics 
als extrems per assegurar el lligat, cohesió entre tots els elements i l’estanquitat a 
l’aire).  Els nous sistemes constructius amb fusta utilitzen materials derivats de la fusta 
i panells estructurals que elimina la necessitat d’introduir dins de l’entramat diagonals 
d’arriostrament, i elements d’unió metàl·liques cargolades a tracció.

Figura 36. Reinterpretació del sistema tradicional fusta massissa per apilament, Gion Antoni Caminada

32 PhD Bunyesc Palacín, 
Josep.  (2013)

Criteris constructius, 
energétics i ambientals  
per intervenir o rehabilitar 
en zones rurals o de 
muntanya  a partir de 
l’estudi comparatiu de 
l’arquitectura tradicional 
al pirineu oriental i els 
alps suïssos. (Programa  
Àmbits de recerca en 
l’energia i el medi ambient 
a l’arquitectura). 

  
33 Gion Antoni Caminada 
(Vrin, 1957) és un 
dels arquitectes més 
representatius de 
l’arquitectura suïssa 
contemporània.
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4.1.2  ENERGIA
La font d’energia tèrmica per excel·lència a les zones de muntanya (al Pirineu i als Alps, amb petits trets formals 
diferenciats) és la  BIOMASSA, procedent de la pròpia gestió forestal local i particular, i d’una correcta gestió forestal.
És important l’ús d’energia (biomassa extreta localment i renovable cada any) per a processos semi- industrials 
(cuita de guixos o calç, forja)  per a l’obtenció de materials de construcció millorats respecte els que surten directes 
de la natura. 
La limitació en el transport desenvolupa la capacitat per aprofitar els recursos locals i  el comerç es redueix a matèries 
lleugeres i cares.
El resultat directe d’una combinació correcta entre el sistema econòmic i el tecnològic és la integració paisatgística i 
la relació amb els materials tradicionals locals que donen una unitat al conjunt, ocasionant una energia gris (energia 
necessària per obtenir, transformar, transportar i posar en obra els materials de construcció en tot el seu cicle 
productiu i constructiu) mínima.

4.1.3  CARACTERÍSTIQUES URBANES I CONSTRUCTIVES
• ALÇADA DELS NUCLIS DE POBLACIÓ: Sostre habitable a l’hivern als 1500m ( Alps i Pirineus)

- Al Pirineu Occidental Català per sota dels 1500 metres d’alçada (excepció: Rubió, Pallars Sobirà, 1687 metres 
d’altitud, a l’eix de comunicació entre el Pallars i l’Alt Urgell al port del cantó). La majoria de nuclis del Pallars, 
Aran i l’Alt Urgell,es troben orientats en vessants sud o sud-est o sud–oest, i en pendents entre el 10 i el 50% 
majoritàriament cap al sud, a mitja alçada, ni al fons de les valls ni a la part alta o prop de les crestes (situació 
òptima a nivell climàtic: es rep més energia solar directa, comporta beneficis energètics a l’hivern, a les nits 
anticiclòniques s’evita el fred del fons de les valls per inversió tèrmica que pot fer variar molt la temperatura 
entre la part alta i la part fonda de la vall vora dels rius).
- Als Alps, la majoria es situa entre 900 i 400 metres (zones més planes, comunicades i fèrtils) i entre 900 
i 1400 metres. Són escassos els situats per sobre dels 1400 metres (pobles on s’hi desenvolupen esports 
d’hivern i activitats turístiques durant tot l’any).

• FORMA I DENSITAT DELS NUCLIS DE POBLACIÓ:
- La forma compacta (creixement lineal amb façana contínua al voltant de nuclis de comunicació o carrers) 
entre mitgeres és la més econòmic (optimitza la façana i els murs són compartits). La forma compacta és òptima 
per minimitzar les pèrdues tèrmiques dels edificis a l’hivern (perd menys energia a l’hivern independentment 
del nivell d’aïllament). 
- No hi ha un criteri únic bo o dolent sinó que dependrà de cada cas: hi ha paràmetres que són antagònics 
segons la solució.

4.1.4  SITUACIÓ ACTUAL AL PIRINEU CATALÀ
La capacitat de subsistència autàrquica permet la infraestructura dels petits pobles de muntanya i atreu a neorurals 
que poden treballar per viure. Aquest fet ha condicionat l’aparició de zones de creixement dels sectors residencials 
nouvinguts en zones relativament planes vora de les poblacions principals (tipologies molt allunyades de les formes 
urbanes compactes i complexes dels nuclis antics).  Amb aquesta pràctica destrueixen el sol fèrtils de potencial 
agrícola, pla i de bon conrear). 
Les zones baixes (favorables per raons de comunicació i de situació estratègica) no són favorables per a la construcció 
d’habitatges a nivell d’aprofitament del sol i tampoc no hi existeix un microclima favorable (fenomen de la inversió 
tèrmica a les nits d’hivern anticiclòniques) .
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Les noves construccions dedicades a acollir el turisme han seguit la perversió dels 
sistemes de construcció amb estructures de formigó que acaben simulant uns murs 
massissos de fusta i, fins hi tot, també normatives locals de construcció obliguen al 
mimetisme i la falsa decoració que imita els antics sistemes tradicionals.
Actualment tenim menys abundància de l’energia fòssil barata. Calen doncs, estratègies 
senzilles d’adaptació al lloc i aprofitament dels recursos locals que l’arquitectura 
tradicional vernacular havia fet sempre.
En resum, tenim:
• Carència de simbiosi i diàleg d’intercanvi mutu entre la natura, els recursos 

renovables i l’activitat humana.
• Dependència dels materials foranis i sovint mal adaptats al lloc que generen 

residus no assimilables pel medi local. 
• Dependència dels recursos energètics exteriors i, per tant, falta de criteris de 

construcció bioclimàtica.

4.1.5  OPTIMITZACIÓ DEL CONSUM DE RECURSOS
Quantificar PARÀMETRES (en lloc d’estimacions intuïtives) és un criteri mes ferm per  
avaluar i prendre decisions durant les intervencions arquitectòniques que vulguin 
minimitzar el consum dels recursos. La tesi de referència consultada aprofita la 
experiència professional per dur a terme una recerca real i experimentació en casos 
concrets que es mesuren i monitoritzen per conèixer el seu funcionament real.

4.2   LA SOSTENIBILITAT I EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 34

La construcció consumeix el 50% del total dels recursos naturals i el 40% de l’energia; 
al seu torn, genera el 50% dels residus i un terç de les emissions de CO2. Aquestes 
dades situen la construcció com un dels àmbits en què és prioritari actuar per reduir la 
demanda de recursos i l’emissió de residus.  
Un terç de tots els recursos naturals que es consumeixen al món són minerals usats com 
a materials de construcció. Per això, la indústria de la construcció és gran responsable 
de l’elevat consum de recursos naturals, de l’alt consum d’energia i de la significativa 
generació de residus que comporta. 
Els materials utilitzats actualment en la indústria de la construcció no tanquen els cicles 
materials i, en molts casos, contenen una alta energia embeguda.  A causa d’aquests 
factors, l’edificació d’ús residencial és un important sector a analitzar des d’un punt de 
vista material i mediambiental, per així contribuir a la disminució del consum de recursos 
naturals, el consum energètic i els conseqüents impactes ambientals. 
Així mateix, la comptabilitat de l’ús de recursos naturals i de la generació de residus 
al sector edificació és fonamental per tal de diagnosticar l’estat actual del mateix i, 
d’aquesta manera, contribuir a desenvolupar futures polítiques basades en criteris de 
sostenibilitat. 

34 34 kg de CO2.  
Generalitat de Catalunya. 
Departament  de Medi 
Ambient i Habitatge. Toni 
Solanas, Coque Claret i 
Dani Calatayud. (2009)
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4.2.1  EL TANCAMENT DELS CICLES NATURALS EN L’ARQUITECTURA I L’URBANISME
La condició de sostenibilitat, des del punt de vista físic, es defineix com el tancament dels cicles materials, 
produint-se aquest quan en un sistema determinat no existeixen fluxos de residus sinó que els recursos es reciclen 
constantment. Aquesta condició troba un fort obstacle en el model productiu que caracteritza la major part de la 
indústria contemporània que es pot sintetitzar en la seqüència lineal extracció > fabricació > residu .
L’edifici convencional consumeix recursos naturals no renovables, produeix gran quantitat de residus i contaminants 
i no aprofita les energies i els recursos renovables (fluxos lineals d’energia, aigua i materials).
L’edifici sostenible s’integra en els cicles naturals i els utilitza, minimitza el consum i l’impacte sobre la natura 
(tancament del cicle dels materials, un model circular que contempla la limitació de recursos en l’entorn natural i la 
seva capacitat d’assimilació o regeneració).
El tancament dels cicles naturals no significa ni més ni menys que la reducció de l’input (consumir i utilitzar menys), 
la recirculació (reutilitzar) i la reducció de l’output (reciclar), és a dir, respectar les condicions locals (disponibilitat 
d’aigua potable, materials de construcció i fonts d’energia locals).
A - Gestió dels recursos (INPUTS). Un sistema energètic sostenible requereix la coordinació de criteris tecnològics, 
econòmics (inversió, manteniment, vida útil, externalitats), socioculturals (grandària i composició familiar, 
consciència ambiental) i polítics.  
B - Gestió dels residus (OUTPUTS). L’acumulació progressiva de residus genera problemes ambientals d’importància 
i les principals mesures que convé prendre responen al conegut enunciat de les tres R: REDUCCIÓ -  REUTILITZACIÓ 
- RECICLATGE.
La complexitat i la fragmentació del sector dificulten una anàlisi detallada del seu impacte ambiental. En aquest 
sentit, hem de ser capaços d’idear instruments per analitzar la globalitat i parametritzar-la mitjançant indicadors 
amb què avaluar cicles complets, que considerin diferents aspectes com ara les matèries primeres i els materials, els 
sistemes, l’ús, el manteniment, la reutilització i el reciclatge.

4.2.2  L’ANÀLISI DELS FLUXOS DE MATERIALS 35

L’anàlisi dels fluxos de materials (Material Flow Analysis, MFA) és un mètode que permet mesurar fluxos de recursos 
en unitats físiques i obtenir un valor de l’apropiament de “natura” que fan els sistemes, que va més enllà del valor 
monetari dels recursos, usat tradicionalment. El MFA dóna una visió sistemàtica dels fluxos físics de recursos 
naturals, des de la seva extracció fins a la seva eliminació final, avaluant els processos de producció, ús, reciclatge, i 
les pèrdues que té associades. És a dir, és una anàlisi útil per avaluar la sostenibilitat o sustentabilitat d’un sistema.
En la presa de decisions de futures polítiques concernents a la construcció sostenible cal contemplar tot el cicle 
de vida del material, així com polítiques industrials i econòmiques sobre la producció i utilització dels materials 
de construcció, polítiques sobre el disseny arquitectònic de l’edifici, l’ús i manteniment durant la seva vida útil i 
polítiques sobre la gestió de residus de construcció i demolició.

4.3   LA SOSTENIBILITAT EN L’ARQUITECTURA INDUSTRIALITZADA 36

Sota aquestes premisses i amb la tecnologia actualment disponible, és possible concebre una arquitectura 
industrialitzada, modular i lleugera aplicada a l’habitatge, com a construcció sostenible.  Amb altres paraules, 
és possible desenvolupar un sistema de gestió dels recursos emprats en el cicle de vida dels edificis modulars i 
industrialitzats capaç d’aproximar significativament al tancament dels cicles materials .
Trobar les maneres d’evitar el consum de recursos no renovables i l’emissió de residus contaminants al llarg del cicle 
de vida de l’edifici són les claus.
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4.3.1  SISTEMES DE CONSTRUCCIÓ MODULAR INDUSTRIALITZADA 
La industrialització no consisteix només en la utilització de sistemes prefabricats, sinó en 
optimitzar els recursos, en totes les seqüències constructives, la logística dels materials 
a obra, incorporar les noves tècniques de construir i, en definitiva, que tot el procés sigui 
més racional amb el conseqüent guany de temps, qualitat i reducció de costos. 
Per tant, la producció en fàbrica d’una major o menor quantitat d’elements no implica 
un major o menor grau d’industrialització de l’obra ja que això depèn de la totalitat del 
procés constructiu. Cal tenir present que totes les obres són industrialitzables i segons 
el projecte podrà tenir un major o menor grau de modularització i/o prefabricació. 
Els sistemes d’edificació modular industrialitzada ofereixen un producte tridimensional 
i/o bidimensional, ja testat, finalitzat i precintat, que es lliga mecànicament en obra, 
sense recórrer a processos tradicionals, mentre que la construcció prefabricada recorre 
a elements industrialitzats que són ensamblats en obra per mètodes tradicionals. 
Ens cal doncs, identificar el límit entre construcció industrialitzada i sistema convencional 
amb elements industrialitzats.

4.3.2  PAUTES PER AL DISSENY DEL SISTEMA MODULAR OPTIMITZAT   
Extracció i fabricació de materials: emprar materials de baix impacte ambiental, com els 
naturals renovables i reciclats/reciclables, i potenciar al màxim la reciclabilitat. Productes 
de baixa intensitat d’aigua en els processos de fabricació.
Transport: emprar els proveïdors locals, intentar que la localització de la fàbrica modular 
sigui pròxima a les obres a atendre i racionalitzar els moviments i optimitzar càrregues .
Construcció: afavorir al màxim possible la prefabricació de l’edifici, fins i tot de les 
fonamentacions , i la utilització de pocs materials i juntes reversibles.
Ús: a més d’assegurar bons nivells d’aïllament tèrmic i protecció solar, emprar elements 
que aportin massa (inèrcia tèrmica) al sistema. Augmentar la captació d’energia 
renovable.
Manteniment: utilitzar materials durables, de baix impacte ambiental de fabricació així 
com de manteniment i que siguin reciclats / reciclables.
Desconstrucció: utilitzar sistemes de junta reversible que potenciïn la màxima 
recuperació dels materials reciclables empleats, evitant la generació de residus.

  extracció            fabricació            transport             construcció            manteniment        enderroc           abocament

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   residus

extracció         fabricació           transport             construcció            manteniment         deconstrucció       abocament

                    reutilització

                   rehabilitació

                       reciclatje 

35 PhD Rincón, Lídia. 
(2011) 

Material Flow Analysis 
of the building sector in 
Lleida. 

36 PhD Wadel Raina, 
Gerardo. (2009) 

La sostenibilidad 
en la arquitectura 
industrializada: la 
construcción modular 
ligera aplicada a la vivienda. 

Figura 36. Construcció 
convencional.Cicle Obert. 
Font: PhD Wadel Raina, 
Gerardo.  Elaboració 
pròpia

Figura 37. Construcció 
modular industrialitzada.
Cicle Tancat. Font: PhD 
Wadel Raina, Gerardo.  
Elaboració pròpia

ACADÈMIC



2014 | UPC | PFM Màster Universitari en TECNOLOGIA A L’ARQUITECTURA | CONSTRUCCIÓ I NOVES TECNOLOGIES
Programa de formació DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L’ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME
Marién de Casimiro Sansaloni, arquitecte | TUTOR JoanLluis Zamora i Mestre, Doctor arquitecte

41

 5.1  ELS JOCS OLÍMPICS I ELS BENEFICIS DEL TURISME 
5.1.1  EL CONTEXT ECONÒMIC DEL TURISME OLÍMPIC 
5.1.2  EL LLEGAT 
5.1.3  EL TURISME
5.1.4  IMPACTE DELS JOCS A LES SEUS OLÍMPIQUES

 5.2  EL MOVIMENT OLÍMPIC I EL MEDI AMBIENT

 5.3  EL DESENVOLUPAMENT URBÀ ALS JOCS OLÍMPICS

 5.4  EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE DE VILA OLÍMPICA EN ELS JOCS D’HIVERN
5.4.1  1924-1956: ABANS DE LES VILES OLÍMPIQUES D’HIVERN
5.4.2  1960: LA PRIMERA VILA OLÍMPICA D’HIVERN 
5.4.3  1964-1984: VILES DE HIVERN COM A NOUS BARRIS RESIDENCIALS
5.4.4  1988-2002: CAP A NOVES SOLUCIONS 

 5.5  XX OLYMPIC WINTER GAMES, TORÍ’06

 5.6  XXI OLYMPIC WINTER GAMES, VANCOUVER’10

  

5 ESTAT DE L’ART OLÍMPIC



ALTERNATIVES TÈCNIQUES A LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS RESIDENCIALS PER 
A EVENTS ESPORTIUS TEMPORALS A L’ALTA MUNTANYA (EL CAS DEL PIRINEU) 
COMPARACIÓ PONDERADA AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT, AMBIENTAL I SOCIAL

42

5.1.1 EL CONTEXT ECONÒMIC DEL TURISME OLÍMPIC
Organitzar uns Jocs Olímpics suposa una inversió substancial tant pels sectors públics 
com pels privats.  La pregunta lògica que es formula sobre aquesta inversió és: “Quin és 
el retorn econòmic?”. 
El retorn econòmic és un indicador clau del llegat que els Jocs Olímpics poden deixar per 
al país amfitrió i que radica substancialment de l’impacte turístic dels Jocs.

5.1.2 EL LLEGAT
“Uns Jocs Olímpics que es celebren amb èxit i que es gestionen financerament deixen 
un llegat positiu per a la seu olímpica en termes d’instal·lacions i centres esportius 
nous i millorats; infraestructures noves i modernitzades; augment del reconeixement 
internacional; augment de la reputació internacional; un increment del turisme; noves 
oportunitats de comerç, màrqueting i inversió i un increment de la participació en 
l’esport.” Sydney Olympic Games Review Committee, 1990:3 – Comitè de Revisió dels 
Jocs Olímpics de Sidney).
No obstant això, des d’una perspectiva econòmica contemporània, les instal·lacions 
esportives poden no ser un benefici clau dels Jocs. 
A Barcelona, les insta·lacions de salt de natació i de beisbol es van haver de d’enderrocar, 
perquè s’infrautilitzaven. A Atlanta, es va enderrocar la pista olímpica poc després 
que s’acabessin els Jocs. L’estadi olímpic es va haver de convertir en un estadi de 
beisbol professional si es volia que generés ingressos suficients per a sobreviure i 
les instal·lacions de natació olímpica continuen fent tots els possibles per a cobrir les 
despeses del seu funcionament.

5.1.3 EL TURISME
Els Jocs tenen una capacitat distintiva per a destacar la posició de la seu olímpica (i del 
país) en els mercats internacionals, almenys, a curt termini. 
El repte és trobar la manera d’explotar aquesta capacitat, conservar-la i optimitzar 
l’impacte dels fluxos turístics addicionals i d’altres factors mediambientals a llarg 
termini (des de la planificació i l’elaboració dels documents d’una candidatura, durant la 
celebració dels Jocs i posteriorment als Jocs).  38

5.1.4 IMPACTE DELS JOCS A LES SEUS OLÍMPIQUES 39

L’impacte (positiu i negatiu) d’uns Jocs Olímpics en les seus olímpiques i al seu entorn 
és un tema de debat constant i controvèrsia varia durant quatre períodes diferents: el 
procés de la candidatura, el període de preparació dels Jocs, durant la celebració dels Jocs 
Olímpics i Paralímpics i el període posterior als Jocs. 
A cada un dels períodes la ciutat s’enfronta  a uns reptes particulars.  

37 Font: Chalip, Laurence 
(2010): L’ús dels Jocs 
Olímpics per a optimitzar 
els beneficis del turisme: 
lliçó universitària 
olímpica [Article en 
línia]. Barcelona: Centre 
d’Estudis Olímpics (UAB). 
Càtedra Internacional 
d’Olimpisme CIO-UAB).  

38 El Tourism Forecasting 
Council d’Austràlia 
(Consell de Previsió del 
Turisme) va preveure que 
les visites turístiques 
pels Jocs Olímpics de 
Sidney durant el període 
de 8 anys entre el 1997 
i el 2004  representava 
el 44,6% de l’impacte 
econòmic previst.

39 Cashman, Richard 
(2010): L’impacte dels 
Jocs a les seus olímpiques: 
Lliçó universitària 
olímpica. Barcelona 
: Centre d’Estudis 
Olímpics (UAB). Càtedra 
Internacional d’Olimpisme 
(CIO-UAB).

OLÍMPIC

5.1   ELS JOCS OLÍMPICS I ELS BENEFICIS DEL TURISME 37



2014 | UPC | PFM Màster Universitari en TECNOLOGIA A L’ARQUITECTURA | CONSTRUCCIÓ I NOVES TECNOLOGIES
Programa de formació DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L’ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME
Marién de Casimiro Sansaloni, arquitecte | TUTOR JoanLluis Zamora i Mestre, Doctor arquitecte

43

La pràctica de l’esport, i especialment durant grans esdeveniment com els Jocs Olímpics, no està exempta de causar 
danys a l’entorn, el territori i el paisatge. 
• 1992_ La Cimera Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament celebrada a Río de Janeiro va promoure 

el concepte de “desenvolupament sostenible”. En motiu de la preparació dels XVI Jocs Olímpics d’Hivern a 
Albertville i els XXV Jocs Olímpics a Barcelona, les Federacions Internacionals i els Comitès Olímpics Nacionals 
van firmar la Crida per la terra donant inici a la institucionalització de la protecció de l’ambient com part del 
Moviment Olímpic.

• 1994_ els XVII Jocs Olímpics d’Hivern a Lillehammer foren declarats “els Jocs Verds”, i a París, al Congrés Olímpic 
del Centenari, es va introduir a la Carta Olímpica la necessitat de protegir el medi ambient:  

• “El Comitè Olímpic Internacional (COI) s’encarrega que els Jocs Olímpics es desenvolupin en unes condicions 
que demostrin una preocupació responsable per el medi ambient, anima al Moviment Olímpic a demostrar 
aquesta preocupació, pren mesures per a reflectir-la en les activitats i ensenya a tots aquells connectats al 
Moviment Olímpic la importància del desenvolupament sostenible.” (COI, 2003:11 )

• 1995_ el COI va establir la Comissió de l’Esport i el Medi Ambient.  41

• 1999_ durant la 109ena sessió a Seül, el COI va aprovar l’Agenda 21 del Moviment Olímpic que inclou la 
protecció mediambiental en un programa més ampli d’accions econòmiques i socials per tal d’aconseguir un 
desenvolupament sostenible a l’activitat del Moviment Olímpic. 

• 2006_ als Jocs Olímpics de Torí 42  s’aporten iniciatives de gestió ambiental i desenvolupament sostenible, no 
només aplicant els principis de l’Agenda 21 del Moviment Olímpic o les indicacions del CIO en matèria d’esport 
i medi ambient, sinó creant procediments propis com el VAS (Valutazione Ambientale Strategica), que pretén 
garantir que l’esdeveniment olímpic estigui organitzat seguint criteris de sostenibilitat ambiental.

• 2010_ VANOC (The Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games) 
junt a l’IOC i l’Acadèmia Internacional de la Ciència de l’Esport i la Tecnologia, desenvolupen un kit d’eines 
sostenibles per a grans esdeveniments esportius (The AISTS Sustainable Sport and Event Toolkit –SSET-).

5.3   EL DESENVOLUPAMENT URBÀ ALS JOCS OLÍMPICS 43

Els Jocs Olímpics són molt més que un esdeveniment esportiu: han evolucionat fins a convertir-se en una eina de 
renovació urbana i un catalitzador  de la transformació urbana.
És important avaluar la manera en que les antigues seus olímpiques han utilitzat els Jocs per estimular la inversió en 
infraestructures i analitzar també el llegat que es creara en cada tipus d’infraestructura. 
En molts casos, les Viles Olímpiques esdevenen centres residencials per als habitants o residències d’estudiants 
per alguna universitat o col·legi. Per exemple, la Vila Olímpica dels Jocs de Hèlsinki de 1952 va ser pensada des del 
principi per ser un barri residencial permanent desprès dels Jocs. D’una manera similar, la Vila Olímpica dels Jocs de 
Munich de 1972, que va donar hostatge a 10.000 atletes durant els Jocs, més tard va allotjar famílies d’ingressos 
mitjans i baixos. La vila Olímpica de Sidney, que actualment és també una zona residencial, va ser pensada com a 
model de construcció ecològica, ja que incorporava energia solar, reciclatge d’aigua i calefacció i refrigeració passiva.
L’ impacte oscil·lant dels Jocs Olímpics d’Estiu i d’Hivern en la infraestructura, 1896-2002 (Essex i Chalkley, 1998; 
Chalkley i Essex, 1999):

5.2   EL MOVIMENT OLÍMPIC I EL MEDI AMBIENT 40
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Jocs Olímpics d’Estiu Jocs Olímpics d’Hivern
FASE 1: 1896 - 1904 
Jocs pobrament organitzats.
No implicaven nou desenvolupament.

FASE 1: 1924-1932 
Mínima transformació d’infraestructures, 
excepte esportives.

FASE 2: 1908-1932 
Poca importància, millor organització. Construcció 
d’instal·lacions esportives.

FASE 2:1936-1960 
Desenvolupament d’infraestructures, 
especialment del transport.

FASE 3: 1936-1956 
FASE 4: 1960-1996 
Gran magnitud i organització dels Jocs. 
Construcció d’instal·lacions esportives. Impactes 
a l’infraestructura urbanística.

FASE 3: 1964-1980 
Desenvolupament urbà (transport i Viles 
Olímpiques).
FASE 4: 1984-2002 
Transformacions urbanístiques importants 
i Viles Olímpiques.

5.4   EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE DE VILA OLÍMPICA EN ELS JOCS D’HIVERN 44

La primera concreció de vila olímpica per allotjar els atletes en un mateix lloc durant 
uns jocs olímpics d’hivern va tenir lloc als Jocs de Squaw Valley, el 1960, per raons 
pragmàtiques i econòmiques. L’evolució històrica de les viles d’hivern pot dividir-se en 
tres grans períodes: abans de 1960, de 1964 a 1984 i a partir de 1988.

5.4.1 1924-1956: ABANS DE LES VILES OLÍMPIQUES D’HIVERN
Els Jocs d’Hivern es creen al gener de 1924 sota la forma d’una “Setmana d’esports 
d’hivern de la ViIa Olimpíada”. A causa de l’escàs nombre de participants, amb els hotels 
de l’estació organitzadora és suficient i l’allotjament s’organitza per països. Aquesta 
manera de procedir durarà fins a 1956 (de Chamonix’24 a Cortina’56).
A Cortina, el 1956, en vista del nombre de participants anunciats, els organitzadors van 
planejar construir una vila prop de Crignes, a la riba dreta del riu Boite. No obstant això, 
les tècniques de la construcció provisional no eren encara el que són ara. Finalment, 
es va arribar a un acord amb l’associació d’hotelers per reservar un 80% de les seves 
habitacions per als participants, deixant-los un 20% per als seus clients habituals.

 1924  1928  1932  1936  1948 
 

40 Tarradellas, Joseph 
(2010): El Moviment 
Olímpic i el medi ambient: 
lliçons universitàries 
olímpiques. Barcelona: 
Centre d’Estudis Olímpics 
(UAB).

41 IOC Sport and 
Environment Commission.

42 Jocs Olímpics Torino 
2006. Edició, 2010 Centre 
d’Estudis Olímpics (UAB).

43 Essex, Stephen and 
Chalkley, Brian (2010): El 
desenvolupament urbà 
com a conseqüència dels 
Jocs Olímpics: Lliçons 
universitàries sobre els 
Jocs Olímpics. Barcelona: 
Càtedra Internacional 
d’Olimpisme (CIO-UAB). 

44 Chappelet, Jean-Loup 
(1997): De Chamonix a 
Salt Lake city: evolución 
del concepto de villa 
olímpica en los Juegos 
de invierno. Barcelona: 
Centre d’Estudis Olímpics 
(UAB).

1952 1956

OLÍMPIC
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5.4.2 1960: LA PRIMERA VILA OLÍMPICA D’HIVERN
A partir dels Jocs de Squaw Valley, el 1960, ja no era possible albergar als nombrosos 
participants, oficials i periodistes. 
Els organitzadors de Squaw Valley construïren una residència composta de quatre petits 
edificis de tres pisos comunicats per passadissos coberts, a cinc minuts a peu de la majoria dels 
emplaçaments de les competicions. 
Es tracta de la primera veritable vila olímpica dels Jocs d’hivern ja que tots els atletes i 
acompanyants s’allotjaren allà.

5.4.3 1964-1984: VILES DE HIVERN COM A NOUS BARRIS RESIDENCIALS
Durant els vint anys següents als Jocs d’Innsbruck de 1964, les viles d’hivern estaven concebudes com a futurs barris 
residencials de les seus olímpiques: Neu-Arzl a Innsbruck, Echirolles a Grenoble, Makomanai a Sapporo i Mojmilo a 
Sarajevo. Ciutats amb una població en constant creixement que fàcilment pot absorbir els centenars d’apartaments 
que s’introduïen en el mercat després dels Jocs.

 1964                               1968                        1972                      1976   1980

5.4.4 1988-2002: CAP A NOVES SOLUCIONS
Amb els Jocs de Calgary, el 1988, el concepte de vila d’hivern evoluciona cap a noves solucions: es prefereixen 
conjunts residencials petits i atractius i la vila olímpica s’acosta al centre olímpic o als emplaçaments esportius.

 1988        1992                    1994                              1998   2002
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A Calgary 1988, com serà el cas a Salt Lake City 2002, la vila olímpica principal s’ubica al 
campus de les universitats. Les residències construïdes es reutilitzen com habitacions 
per a estudiants i completen les residències existents que es van renovar per a l’ocasió. 
Tal ús post-olímpic permet garantir un màxim d’habitacions individuals o dobles, 
preferides pels atletes.

Skårsetlia Olympic Village 1994  |   Jocs Olímpics d’Hivern a Lillehammer, Noruega 45

• client: LOBAS (Lillehammer OL_boliger)
• Equip de disseny: Lund Hagem + div. Arkirtekter AS 
En Lillehammer 1994,46 amb l’absència gairebé total de capacitat d’allotjament 
disponible, els organitzadors van decidir construir, en 23 hectàrees a 3 km del centre, 
una vila olímpica gairebé enterament provisional sota la forma d’un conjunt de prop de 
dues-centes cases de fusta a l’estil noruec, agrupades en files de diferents longituds 
que formaven petits barris. 
Aproximadament 2/3 dels habitatges eren provisionals, i en acabar els Jocs foren 
desmuntats, venuts a famílies noruegues i novament ubicats i instal·lats definitivament 
en altres llocs. 
Una petita part d’elles va constituir un nou barri de Lillehammer. Només 7.000 m2, dels 
55.000 m2 disponibles en total, s’han mantingut després dels Jocs, i s’utilitzen com 
residències geriàtriques, llars d’infants i una església. Aquests edificis de servei són 
també de fusta .
La construcció de la vila es va dur a terme en dos anys, a un ritme de 250 m2 edificats per 
dia, especialment amb l’ajuda de tècniques de prefabricació. Una opció semblant, però 
menys pintoresca, es va adoptar per la vila destinada als mitjans de comunicació. 
A partir de llavors, aquesta solució, gairebé enterament provisional, sembla imposar-se 
en les ciutats candidates a ser seu dels Jocs d’hivern.

Figura 38. Skårsetlia Olympic Village 1994 a Lillehammer, Noruega

45 Architectural Review 
August 1996 vol CC 
no 1194. Olympic 
Feat - Olympic Village, 
Skårsetlia, Lillehammer.

46 Lillehammer Olympic 
Organizing Committee. 
“1994 Winter Olympics 
Report, volume III”. 

http://library.
la84.org/6oic/
OfficialReports/1994/E_
BOOK3.PDF

Figura 38. Skårsetlia 
Olympic Village 1994 a 
Lillehammer, Noruega 
Font: http://www.diva.no/

OLÍMPIC



2014 | UPC | PFM Màster Universitari en TECNOLOGIA A L’ARQUITECTURA | CONSTRUCCIÓ I NOVES TECNOLOGIES
Programa de formació DOCTORAT EN TECNOLOGIA DE L’ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME
Marién de Casimiro Sansaloni, arquitecte | TUTOR JoanLluis Zamora i Mestre, Doctor arquitecte

47

Sestriere Olympic Village. La Vila Olímpica ubicada a les estacions d’esquí dels Alps, on es disputaren els esports 
de muntanya dels Jocs Olímpics Hivernals - Torí 2006,  fou construïda mitjançant el sistema modular de fusta die.
modulfabrik GmbH  del grup austríac KLH Massivholz GmbH.
El mòdul die.modulfabrik està format per panells laminats massissos de tres capes de fusta de diferents gruixos i 
resistències estructurals , que tanquen les sis cares del prisma. Les seves dimensions, amb amples de 2,42-2,95 
m i llargs de 3- 8m, varien d’acord a la configuració de l’edifici, que pot arribar a una alçada de planta baixa més tres 
superiors.

Figura 39. Sistema modular de fusta (die.modulfabrik GmbH) a Skårsetlia Olympic Village,  Torí 2006
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Els Jocs Vancouver 2010 aportaren importants llegats per al Moviment Olímpic en 
diferents àrees com les de l’esport, el transport, la sostenibilitat, l’economia, l’habitatge, 
el turisme, i els projectes socials i culturals.

Viles Olímpiques. Les viles de Vancouver (seu principal) i Whistler 48 (subseu, a 120 kms 
i 2h. de Vancouver) són exemples de planificació i solucions sostenibles.  Destaquen per:
• Certificació LEED de disseny sostenible i integració a l’entorn. 
• Aproximadament el 90 per cent de l’energia necessària per a la calefacció i aigua 

calenta sanitària del complex procedia del calor residual recuperat d’una instal·lació 
propera de tractament d’aigües residuals municipals. 

• Construcció d’un complex per a la retenció d’aigües pluvials i el tractament i millora 
de l’hàbitat amb l’objectiu de protegir una zona pròxima d’aiguamolls. 

• Processos constructius modulars per reduir els residus generats a  la construcció. 
• Ús de fusta certificada pel Forest Stewardship Council (FSC).

Llegat d’habitatge social. A Whistler, seu dels esports de muntanya, un sistema integrat 
de  vies verdes, parcs  i senders connectaven cada promoció d’habitatges de la vila 
olímpica.  L’allotjament temporal de Whistler ha estat desmuntat i novament ubicat a 
vuit comunitats de la Columbia Britànica, de manera que els 74 mòduls proporcionaren 
156 habitatges socials, assequibles i permanents per als residents d’edat avançada 
sense llar i de baixos ingressos.

Llegat de sostenibilitat. Els Jocs del 2010 van augmentar la consciència i establiren 
nous estàndards per a la sostenibilitat. Un dels objectius clau de VANOC (The Vancouver 
Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games) era gestionar 
les oportunitats socials i ambientals dels Jocs de manera que es crearen beneficis 
duradors, a nivell local i global. Cada instal·lació va ser construïda d’acord els estàndards 
de construcció ecològica i disseny ambiental de Canadà.  VANOC va col·laborar amb l’ IOC i 
l’Acadèmia Internacional de la Ciència de l’Esport i la Tecnologia amb el desenvolupament 
d’un kit d’eines sostenibles per a grans esdeveniments esportius (The AISTS 
Sustainable Sport and Event Toolkit –SSET-) i de la Norma Z2010 de Gestió Sostenible 
d’Esdeveniments al Canadà (Z2010 Sustainable Event Management Standard).

Figura 40. Whistler Olympic Village , Vancouver 2010

47 Font: FINAL REPORT OF 
THE IOC COORDINATION 
COMMISSION. XXI Olympic 
Winter Games, Vancouver 
2010. Published by the 
International Olympic 
Committee – May 2011. 
© International Olympic 
Committe. www.olympic.
org

48 Crosland Doak Design 
i Murdoch & Company 
Architecture & Planning 
Ltd., són els responsables 
del disseny de la Vila 
Olímpica de Whistler. 
Britco Structures fou 
l’empresa constructora 
responsable de la 
construcció.
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En aquest punt tractem d’analitzar el potencial constructiu (materials, fàbriques i serveis) de que disposa el 
Pirineu per a fer front a aquesta fita esportiva d’una manera sostenible,tenint en consideració tots aquells 
requeriments tècnics i funcionals que caracteritzen l’esborrany de proposta de la candidatura Barcelona 
Pirineu 2022.
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A Catalunya, tant des de l’àmbit universitari com des de les empreses i l’administració 
pública, en els darrers anys s’estan realitzant projectes relacionats amb l’Ecologia 
Industrial i hi ha diferents grups d’investigació entorn a aquesta temàtica.
L’Ecologia Industrial no analitza el sistema de forma aïllada sinó que les problemàtiques 
són analitzades dins l’entorn (natural i industrial) en el que es troba situat. És, per tant,  
un marc de treball amb arrels en l’enginyeria i la gestió, centrat en l’anàlisi dels fluxos 
de substàncies i materials dels sistemes industrials, per tal de minimitzar els impactes 
ambientals dels processos productius. 49

El concepte està inspirat en la naturalesa i el funcionament dels ecosistemes naturals, 
on els membres o parts integrants de l’ecosistema col·laboren entre sí, permetent o 
assegurant la coexistència mútua, a través de relacions simbiòtiques cooperatives entre 
els elements de la comunitat. Així doncs, el comportament dels materials tecnològics ha 
d’emular el comportament dels materials biodegradables tancant el cicle dels materials.
Del que hem exposat fins ara, veiem que hi ha bàsicament tres elements clau en 
l’Ecologia Industrial:
1. Creació d’una xarxa d’empreses o entitats relacionada amb l’entorn;
2. Els tres vessants de la sostenibilitat (social, ambiental i econòmic);
3. Imitació del funcionament dels ecosistemes naturals (cicles biològic i tecnològic).
L’Ecologia Industrial busca un balanç global de totes les activitats relacionades amb un 
procés industrial. Per tant, en l’estratègia o marc d’actuació cal considerar:
• Productes (materials), processos (fàbriques) i serveis
• Infraestructures i instal·lacions
• Fluxos de matèria i energia
• Relacions entre empreses
• Veïns, institucions i societat
• L’entorn natural
Si es vol aconseguir la sostenibilitat és necessari l’aplicació del concepte a diferents 
escales. No s’haurà d’optimitzar únicament el procés, sinó que utilitzant les eines 
adients, cal analitzar i optimitzar el sistema en la seva totalitat:
• Producte: Certificació i ecoetiquetatge de productes (promoure el consum 

responsable), anàlisi de cicle de vida  ACV (detectar punts de més impacte ), 
ecodisseny (minimitzar impactes), gestió de cicle de vida GCV (promoure patrons de 
producció i consum més sostenibles), etc.

• Procés: disseny pel medi ambient (Design for Environment, DfE), producció més 
neta, reaprofitament subproductes, etc.

• Indústria: Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA), International Organization for 
Standardization (ISO) , Eco - Management and Audit Scheme  (EMAS), Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació (TIC), certificats forestals que acrediten la gestió 
sostenible de les explotacions forestals, com el certificat PEFC (Pan-European 
Forest Council) i el certificat FSC (Forest Stewardship Council), etc.

• Polígon: simbiosi industrial, anàlisi dels fluxos materials i energètics, etc.
• Regió: anàlisi dels fluxos materials i energètics, etc.

49 Font: PhD Sendra i 
Sala, Cristina. Anàlisi 
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En termes de construcció industrialitzada, cal analitzar la transferència tecnològica del sector industrial al sector 
de la construcció.

Subprocés Activitat industrial 

A. Extracció  
Silvicultura, explotació forestal i activitats relacionades 
Extracció de minerals metàl·lics 
Extracció de minerals no metàl·lics 

B. Fabricació  

Indústria dels derivats de la fusta i biòtics
Fabricació de pedrera i altres productes minerals no metàl·lics  (ciment, formigó, morter, guix, derivats)
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips de treball
Productes ceràmics, maons i altres derivats de terra cuita

C. Construcció Construcció d’edificis nous i rehabilitació
D. Ús/manteniment Els treballs de rehabilitació dels edificis 
E. Demolició Activitats de demolició
F. Gestió Activitats de demolició de reciclatge i reutilització
G. Transport Transport de matèries primeres, productes manufacturats i acabats.

6.2.1  EQUIP INTEGRAT DE PROJECTE (SYSTEM BUILDING TEAM)
Un dels principals objectius de la construcció industrialitzada és conseguir que la informació entre els equips de 
disseny (arquitectes, enginyers, etc.) i els equips de construcció (fabricants, instal•ladors, oficis, etc.) sigui ràpida 
i fluïda. Un Equip Integrat de Projecte [EIP] defineix, de forma contractual, les posicions respectives dels actors i 
estableix un sistema de col·laboració obert, transparent i fluid: 
• Elimina la ineficiència del sector al integrar disseny i execució. 
• Afavoreix l’estabilitat i aportació de la totalitat dels agents implicats.
• Aplica la millora de mètodes i procediments de la Indústria en el procés d’execució, desvinculant el resultat i la 

qualitat de la perícia de l’operari. 
• Unifica els objectius de tots els agents gràcies al ús d’eines de planificació i control de producció.

6.2.2  MODELATGE VIRTUAL DE L’EDIFICI VDC - BIM
La construcció industrialitzada es caracteritza per la utilització d’eines VDC - BIM (Virtual Desig and Construction - 
Building Information Modeling), des de la fase de disseny fins a la conclusió del Projecte Constructiu.
El BIM (Building Information Modelling, o Modelatge de la Informació de l’Edifici) és un enfocament consistent a 
crear un model virtual de l’edifici. Aquest sistema consisteix en modelar l’edifici a construir amb un alt nivell de detall 
i amb gran informació sobre els diferents sistemes i solucions constructives, i que, per exemple, permet anticipar-se 
a possibles conflictes o indefinicions de projecte. 
Aquest sistema constitueix una base de dades integrada de l’edifici, que és utilitzada per obtenir mesures més 
fiables, així com per informar l’equip projectista de possibles conflictes i indefinicions existents en el projecte. A més, 
les mesures obtingudes del model BIM es poden connectar amb el programa de Programació per àrees, permetent 
analitzar els recursos necessaris a l’obra en cada moment. El model BIM facilita l’explotació i manteniment de l’edifici, 
amb molta més facilitat que amb els plànols as-build.

6.2   TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA. CONSTRUCCIÓ INDUSTRIALITZADA 
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6.2.3  CERTIFICACIÓ DE PRODUCTES INNOVADORS 
La certificació de productes i sistemes constructius no tradicionals 50  permet garantir 
les seves prestacions, fomenta la confiança en els clients, obre la porta a nous mercats 
i aporta valor afegit al producte. L’objectiu principal de la unitat de certificació de 
productes i sistemes constructius no tradicionals és facilitar la innovació en el sector i 
garantir la qualitat dels productes mitjançant accions destinades a: 
• Evitar barreres tècniques a la utilització de productes de construcció no normalitzats 

i facilitar la incorporació dels mateixos al mercat nacional i internacional; 
• Fomentar l’ús del Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT) i del Document d’Idoneïtat 

Tècnica Europeu (DITE) com a mitjà per millorar la qualitat en construcció; 51

• Donar resposta a les exigències que per als productes de construcció estableixen 
la Llei d’Ordenació en l’Edificació - LOE - i la Directiva europea de Productes de 
Construcció - DPC

6.2.4  INDICADORS D’ELECCIÓ DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Els materials de construcció han abandonat el seu tradicional origen local per provenir 
de llocs cada vegada més llunyans, i per ser produïts per processos de transformació 
més lligats a la indústria i allunyats de l’obra. La indústria no només s’ha convertit en 
el subministrador dels materials de l’edificació sinó que, en una evolució paral·lela, les 
qualitats que defineixen les prestacions dels sistemes constructius dels edificis s’han 
anat desplaçant també des de l’organització dels materials adquirida en els processos 
d’obra cap a les propietats físiques dels materials adquirides en els processos industrials 
de conformació. 
Constructibilitat. El Construction Industry Institute (CII) 52 defineix la tècnica de la 
constructibilitat  com un sistema per aconseguir una òptima integració del coneixement 
i experiència constructius en les operacions de disseny, gestió i construcció; orientat a 
tractar les peculiaritats de l’obra i les restriccions de l’entorn amb la finalitat d’assolir els 
objectius del projecte. 
Indicadors d’elecció dels materials:
• Recursos naturals i materials de producció local: baix cost de transport i creació de 

riquesa a la zona.
• Materials de baix cost energètic i alta durabilitat: mínims costos de manteniment i 

mínim impacte mediambiental
• Material renovable: si s’empren matèries primeres que ens oferix la naturalesa, de 

manera inesgotable, no es condiciona el futur de les nostres reserves.
• Material reciclable: el destí del material reciclable és la reutilització i no l’abocador.
• Material reciclat: es reduïx la contaminació i el consum d’energia derivats de la 

fabricació que hauria suposat crear novament eixe mateix material, reduint, a 
més, la quantitat de residus generats.

• Senzillesa compositiva: com més matèries primeres es mesclen per a obtindre el 
producte final, més difícil serà separar-les posteriorment per al seu reciclatge.

• Materials saludables: evitar els productes tòxics o aquells la manipulació dels quals 
els manté en contacte amb elements tòxics, per a reduir l’impacte que produïxen, i 
que afecta tant el clima i la biodiversitat com la salut de les persones.

50 Institut de Tecnologia 
de la Construcció de 
Catalunya – IteC. https://
www.itec.es/

51 El DITE és la via 
d’obtenció del Marcatge 
CE per als productes no 
normalitzats d’acord amb 
la Directiva de Productes 
de la Construcció (DPC). 

El Marcat CE permet la 
comercialització i la lliure 
circulació dels productes 
en la Comunitat Europea. 

El Marcat CE és obligatori 
i respon als requeriments 
de la DPC, però no és 
una marca de qualitat, 
ja que les marques de 
qualitat són voluntàries 
i han de respondre, a 
més dels requeriments 
de la Directiva, a altres 
addicionals, establerts per 
l’entitat de certificació.
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6.3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS I FUNCIONALS EN LA PROPOSTA DE VILA OLÍMPICA DEL PIRINEU
L’anàlisi dels principals documents de planificació previs a la preparació del dossier de la candidatura Barcelona 
Pirineu 2022, i  del mateix Projecte Tècnic de la Candidatura, ens determina els requeriments tècnics i funcionals 
que caracteritzen la proposta de Vila Olímpica del Pirineu.
• L’esborrany de la candidatura Barcelona Pirineu 2022 proposa ubicar la Vila Olímpica del Pirineu a La Molina, al 

terme municipal d’Alp, en els terrenys actualment ocupats per l’aparcament de l’estació d’esquí de La Molina, 
definits pel Pla d’Ordenació Municipal d’Alp com a urbanitzables. Els terrenys són actualment propietat de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya SA (TiMSA) i l’Ajuntament d’Alp, pel que serà 
necessari obrir un procés de gestió del sòl per avançar en el procés urbanístic.

• El conjunt comptarà amb una superfície total de  9 ha. i una capacitat màxima d’allotjament de fins a 3.575 
persones.  

• La Vila Olímpica del Pirineu es materialitzarà amb mòduls prefabricats temporals que conformaran edificis de 
3 o 4 plantes i que, un cop finalitzats els jocs, admetran la seva reutilització i explotació.  

• Respecte a la celebració des Jocs Paralímpics, serà requisit indispensable possibilitar l’accessibilitat i l’ús de les 
mateixes instal·lacions i viles olímpiques.

• La instal·lació de Vila Olímpica del Pirineu serà de nova planta, 70% permanent i 30% temporal.
• A les Viles Olímpiques i altres edificacions associades a les instal·lacions esportives, més enllà de l’estricta 

aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), la Certificació Energètica d’Edificis (CEE) i el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), s’assumiran estàndards per a l’avaluació i certificació d’aquests 
edificis (LEED, BREEAM, VERD), eines de caràcter voluntari que promouen la sostenibilitat i les bones 
pràctiques mediambientals per al disseny, construcció, funcionament i gestió del s edificis.

• Per a la producció energètica a partir de biomassa forestal o la construcció d’equipaments i habitatges 
temporals, es promourà l’ús de fusta local certificada per FSC (Forest Stewadship Council) o PEFC (Programme 
for the endorwsement of Forest Certification).

6.3.2 REQUISITS (SELECCIÓ, EXCLUSIÓ,POSICIONAMENT): OPCIONS TÈCNIQUES INICIALMENT CONSIDERADES 
Aquests requeriments tècnics i funcionals inicials que caracteritzen la proposta de Vila Olímpica del Pirineu 
estableixen dos tipus de requisits que determinaran la selecció, exclusió i posicionament de les opcions tècniques a 
considerar per a fer front a aquest event esportiu:
• Part d’aquestos requeriments estableixen uns requisits mínims i, per tant, aquelles opcions que no les 

compleixin quedaran excloses del nostre anàlisi: requisits mínims excloents.
• Altres d’aquestos rrequeriments estableixen uns requisits orietatius de manera que, l’acompliment o no 

d’aquestos requisits per part de les diverses opcions inicialment considerades com a adequades per a fer front 
a aquests events, determinarà el grau de posicionament entre elles: requisits de posicionament.

REQUISITS MÍNIMS EXCLOENTS
A. APILABITITAT, UN MÍNIM DE 3 PLANTES EN ALÇADA. Requeriment: La Vila Olímpica del Pirineu es 
materialitzarà amb mòduls prefabricats que conformaran edificis de 3 o 4 plantes.
B. DECONSTRUCCIÓ, SISTEMES DE JUNTA REVERSIBLE (almenys parcialment). Requeriment: Un cop finalitzats 
els jocs, els mòduls prefabricats admetran la seva reutilització i explotació, conformant una instal·lació de de 
nova planta, 70% permanent i 30% temporal) 

6.3   ESTUDI DE CAMP. SISTEMES DE CONSTRUCCIÓ MODULAR INDUSTRIALITZADA 
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Figura 42. Icones dels REQUISITS MÍNIMS EXCLOENTS: apilabilitat i deconstrucció

REQUISIT DE POSICIONAMENT
C. SISTEMES LLEUGERS DE FUSTA LOCAL CERTIFICADA. Requeriment: Per a la 
construcció d’equipaments i habitatges temporals, es promourà l’ús de fusta 
local certificada per FSC (Forest Stewadship Council) o PEFC (Programme for the 
endorwsement of Forest Certification).
En aquest sentit, hem de tindre en consideració que el 90% dels recursos 
extrets a Catalunya són minerals, dels quals un 94% són usats en el sector de 
la construcció.  El consum està totalment dominat pels recursos no renovables, i 
la fracció de recursos biòtics és mínima i representa menys del 1,5% del consum 
total: 53

- L’elevat consum de productes de pedrera, tant directe com indirecte, ha de 
disminuir, alhora que s’ha de potenciar la fracció de recursos biòtics com la fusta. 
- La fusta, és un material estructural tecnològicament molt avançat amb uns 
productes derivats d’aquesta que han permès ampliar el seu camp d’aplicació i 
millorar-ne les prestacions (fusta massissa, bilaminada, trilaminada, laminada, 
microlaminada, taulers, etc).
- Per tant, caldrà adequar paulatinament les produccions fusteres locals a la 
demanda dels nous productes.

6.3.3 ESTUDI DE CAMP
En primer lloc identifiquem les empreses ubicades únicament en territori català (de tot 
l’àmbit territorial pròxim al Pirineu) que subministren i fabriquen sistemes modulars 
industrialitzats. Aquest treball precisa de col·laboració i accés a informació rellevant de 
la part francesa i andorrana del territori, que en aquesta primera fase d’estudi no hem 
considerat. 54

Un cop identificats els sistemes modulars industrialitzats presents a Catalunya que 
compleixin els requisits mínims excloents d’apilabilitat i deconstrucció, aplicarem el 
mètode MIVES a les diverses opcions inicialment considerades com a adequades per a 
fer front a aquesta fita esportiva. 

53  Hem de tindre en 
consideració el fort pes, 
no només en termes 
quantitatius sinó també 
d’impacte, que té el 
sector de la construcció 
en l’entorn natural de 
Catalunya. L’’extracció 
de matèries primeres i 
la generació d’energia 
necessària per satisfer 
la demanda del sector 
provoca la degradació 
de l’entorn. Tot i que 
les principals matèries 
primeres usades són 
abundants, són finites, 
i l’elevada extracció que 
s’està realitzant ens 
apropa al seu límit.

54  L’àmbit territorial de 
treball pròxim al Pirineu 
el formen Catalunya, 
el Principat d’Andorra 
i les regions franceses 
d’Aquitània, Llenguadoc-
Rosselló i Midi-Pirineus: 
àmbit interregional 
de cooperació 
transfronterera.

Figura 42. Icones dels 
REQUISITS MÍNIMS 
EXCLOENTS: apilabilitat i 
deconstrucció. 
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LOCALITZACIÓ | PLANTES DE FABRICACIÓ | SISTEMES MODULARS INDUSTRIALITZATS A CATALUNYA 
(àmbit territorial del Pirineu: Catalunya + Principat d’Andorra + Aquitània + Llenguadoc-Rosselló + Midi-Pirineus)  
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ALTERNATIVES TÈCNIQUES A LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS RESIDENCIALS PER 
A EVENTS ESPORTIUS TEMPORALS A L’ALTA MUNTANYA (EL CAS DEL PIRINEU) 
COMPARACIÓ PONDERADA AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT, AMBIENTAL I SOCIAL

CNH system (Carfustres SL) Vallplana s / n. Polígon 
industrial Mas Reixach 
E-08389 Palafolls.  
Barcelona

Ca2d (ARQUIMA i Francesc Guàrdia i Riera) C/ Josep Ros i Ros, 39 
A, P.I La Clota, 08740 
Sant Andreu de la Barca. 
Barcelona

SEA (ARQUIMA) C/ Josep Ros i Ros, 39 
A, P.I La Clota, 08740 
Sant Andreu de la Barca. 
Barcelona

EURODOM (Euro Bungalow SL) Eurodom Sp. z.o.o. 
Tarnawatka Tartak ul. 
Tomaszowska 1922-
604 Tarnawatka, 

TAS - Teyco Avant System (Teyco SL)
No s’indica aquesta 
informació

DECOTECH  (DECO · AREA-5 · ESPINET/UBACH )
Crea un Centre de 
Producció pròxim a 
l’obra

MFH (MAB Maritime Architecture Barcelona, SL)
No s’indica aquesta 
informació

MEBSS (Pellicer i Fills SA)
No s’indica aquesta 
informació

Noem SPACE-HUB (ThinkCO2 SL + Sebastia Disseny Estructural SL)
Ctra. Balaguer-França, 
C-13 Km.133. 25594 
Rialp. Lleida

 tekdōm FR® (Tekdom Serveis D’arquitectura Integrals SL)
C/ Palau i Quer, núm. 
1. 43870 Amposta. 
Tarragona

INDUS-
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SMART HOMES (METAL MOLLET SL) Passeig de la Ribera, 
117. Polígon Industrial 
Can Castells. 08420 
Canovelles

TECCON®  (TECCON EVOLUTION SL)
Carrer de la Rassa, 38. 
Políg. Ind. Santa Anna III. 
08251 Santpedor

Papik Cases Passives (Papik Compact Houses SL)
Castellbell i el Vilar 
(Manresa)

eMii (Compact Habit SL)
Marbusca, parcel·la 27. 
Polígon Industrial “La 
Cort”. E-08261 Cardona

PAR (PANELL ARQUITECTÒNIC RESISTENT, SL Grup Tau Icesa)
C/ de la Riba, 36 - 
08950 Esplugues De 
Llobregat. Barcelona

PRÊT-À-PORTER  (PMP SL Grup PUJOL)
Carretera Miralcamp, 
km.1 - 25230 Mollerussa 
Lleida

Sistema iCon ™ (Hormipresa)
Carrer Picot, 1 (Pol. Ind.)
43810 El Pla De Santa 
Maria. Tarragona

Sistema iWall ™ (Hormipresa)
Carrer Picot, 1 (Pol. Ind.)
43810 El Pla De Santa 
Maria. Tarragona
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58

Les alternatives a valorar són les que compleixin els requisits mínims excloents 
d’apilabilitat (un mínim de tres plantes) i deconstrucció (sistemes amb un cert grau 
de juntes reversibles) per a fer front a la fita esportiva d’uns Jocs Olimpics d’Hivern al 
Pirineu., i que responen a les icones següents:

Sistemes modulars industrialitzats lleugers, apilables (mínim 3 plantes) i deconstruïbles, 
fabricats al territori:
1. Ca2d (ARQUIMA i Francesc Guàrdia i Riera)
2. DECOTECH  (DECO · AREA-5 · ESPINET/UBACH )
3. Noem SPACE-HUB (ThinkCO2 SL + Sebastia Disseny Estructural SL)
4. tekdōm FR® (Tekdom Serveis D’arquitectura Integrals SL)
5. TECCON®  (TECCON EVOLUTION SL)

Sistemes modulars industrialitzats pesats, apilables (mínim 3 plantes) i deconstruïbles, 
fabricats al territori:
6. eMii (Compact Habit SL)
7. PRÊT-À-PORTER  (PMP SL Grup PUJOL)

INDUS-
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7.4.7 VALORACIÓ PRÊT-À-PORTER  (PMP SL GRUP PUJOL)

7 MÈTODE DE PONDERACIÓ I IDONEÏTAT. MIVES
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56 MIVES és una 
metodologia nascuda en 
la comunitat universitària 
mitjançant un conveni per 
desenvolupar el Projecte 
MIVES entre la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
(UPC), la Universidad del 
Pais Vasco (UPV/EHU) i la 
Labein-Tecnalia.

57 La qualitat, els materials 
i l’evolució tecnològica 
dels sistemes d’edificació 
modular industrialitzada 
són més propers als 
del sector automotor 
actual que als dels 
sistemes tradicionals de 
construcció.

Figura 43. Estalvi de 
temps atribuïts a la 
construcció modular. 

Font: Permanent Modular 
Construction 2011: Annual 
Report, 2-4.  he Modular 
Building Institute (MBI). 
Elaboració pròpia. 

MIVES

7.1   METODOLOGIA DE PRESA DE DECISIÓ MULTI CRITERI MIVES

MIVES 56  es una eina d’ajuda de presa de decisió multi criteri aplicable a qualsevol àmbit, 
acompanyada d’un aplicatiu informàtic per tal d’obtenir els resultats finals de l’avaluació.
Permet traslladar les diferents característiques dels objectes a avaluar en una sèrie 
de paràmetres homogenis i quantificables, que facilitin l’objectivització de la presa de 
l’elecció. La metodologia es basa en considerar tots els diferents paràmetres d’avaluació, 
definint un model que sigui capaç de ser ponderat per cada una de les alternatives, amb 
una magnitud adimensional anomenada índex de valor o satisfacció. 
Es parteix de la base de que no existeix una única millor alternativa. 
Comparant les unitats de valor de les diferents alternatives es podrà realitzar una elecció 
objectiva amb criteris de sostenibilitat, ambiental i social.
Per obtenir l’índex de valor de cada alternativa es realitza una agregació de les funcions 
de valor de cadascun dels aspectes mesurables, anomenats indicadors. Aquesta 
agregació consisteix en una suma ponderada de cada una de les funcions de valor 
segons la importància de cada paràmetre d’avaluació.

7.1.1  LÍMITS DEL SISTEMA
La metodologia MIVES estructura la presa de decisió en tres eixos:
1. Requeriments: aspectes generals amb els que es valoren les diferents alternatives
2. Components: parts que componen les diferents alternatives
3. Cicle de vida: fases temporals de les diferents alternatives

a. Requeriments
Es proposen quatre requeriments o criteris:
• R1  - Requeriment Econòmic

Els sistemes de construcció modular industrialitzada permeten treballar 
simultàniament en dues àrees: al solar (excavació, anivellació, fonamentació i 
urbanització) i en planta de producció. La producció en fàbrica evita demores 
per inclemències meteorològiques. L’especialització i l’alta formació de la mà 
d’obra redueix els temps de fabricació. Com a resultat de la rapidesa de l’obra, la 
disponibilitat de la vivenda i, per tant, el retorn de la inversió, s’avança i els costos 
financers són menors.  57  

Planificació temporal de la Construcció Modular 

       Enginyeria             Permisos           Adequació del lloc           Treballs     Estalvi de temps  
 de Disseny             i tràmits    Treballs  en planta          in situ
                        

Planificació temporal de la Construcció  Tradicional

       Enginyeria             Permisos           Adequació del lloc               Treballs in situ               Treballs
 de Disseny             i tràmits                                                                                        in situ

Figura 43. Estalvi de temps atribuïts a la construcció modular
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• R2 - Requeriment Social i territorial
La sistematització de processos i el treball en planta de producció permeten un control previ de costos i 
qualitat, l’ús de recursos locals, la racionalització de materials i instal·lacions, l’optimització de la mà d’obra 
i la minimització de riscos laborals. El resultat final és una construcció que compleix totes les exigències 
estructurals, tècniques i normatives, de fàcil i econòmic manteniment i qualitat.

• R3 - Requeriment Funcional
La fabricació en sec de construccions lleugeres d’alta resistència estructural basades en sistemes i solucions 
d’acoblament mecànic permeten construir en altura sense reforç estructural addicional. La capacitat 
de connexió entre mòduls i de desmuntatge i trasllat facilita la reubicació de la construcció en un altre 
emplaçament i, per tant, la seva reutilització. La modularitat d’aquests sistemes facilita l’ampliació futura de 
l’edificació, tant en vertical com en horitzontal, així com la seva reorganització.

• R4 - Requeriment Mediambiental
El procés constructiu dels sistemes de ‘construcció modular industrialitzada permeten una reducció 
considerable d’emissions contaminants i generació de residus. El seu disseny es basa en els principis 
d’optimització bioclimàtica i generació d’energia renovable.

b. Components
Atès que aquest TFM és el primer pas per a l’elaboració de la posterior tesi doctoral, acotem l’àmbit d’estudi a aquells 
sistemes modulars industrialitzats presents únicament a Catalunya (de tot l’àmbit territorial pròxim al Pirineu) 58, 
fabricats i/o subministrats per empreses ubicades al territori. Tots aquells sistemes que no compleixin els requisits 
mínims d’apilabilitat i deconstrucció establerts a l’apartat anterior (fruit de l’anàlisi dels principals documents de 
planificació previs i del Projecte Tècnic de la Candidatura Barcelona Pirineu 2022), queden exclosos del nostre 
anàlisi.

c. Cicle de vida
Aquest sistema de construcció permet plantejar millores ambientals significatives si s’optimitza cada fase o etapa. 
Les etapes per al disseny optimitzat d’un sistema modular industrialitzat, ordenades segons les fases del cicle de 
vida de l’obra, són:
• CV1 - Etapa de concepció
 Ús de criteris de disseny que suposen millores tecnològiques i mediambientals, i potencien l’ús de materials 

naturals renovables, reciclats o reciclables.
- Extracció i fabricació de materials: emprar materials de baix impacte ambiental, com els naturals renovables 

i reciclats / reciclables, i potenciar al màxim la reciclabilitat. Productes de baixa intensitat d’aigua en els 
processos de fabricació.

• CV2 - Etapa de materialització
 Ús de criteris de disseny que suposen millores tecnològiques i mediambientals, i potencien l’ús de materials 

naturals renovables, reciclats o reciclables.
- Transport: emprar els proveïdors locals, així com també intentar que la localització de la fàbrica modular sigui 

pròxima a les obres a atendre. Racionalitzar els moviments i optimitzar càrregues.
- Construcció: afavorir al màxim possible la prefabricació de l’edifici, fins i tot de les fonamentacions, i la utilització 

de pocs materials i juntes reversibles.
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• CV3 - Etapa d’ús i manteniment
Dimensionar correctament l’aïllament tèrmic i les proteccions solars (funcionament 
passiu de l’edifici) per minimitzar l’ús dels sistemes actius de climatització. Utilitzar 
instal·lacions eficients i que utilitzen energies renovables. I respecte al manteniment, 
utilitzar materials més duraders, amb un cicle de vida superior al de l’ edifici, i materials 
de fàcil recanvi i reciclabilitat.
- Ús: a més d’assegurar bons nivells d’aïllament tèrmic i protecció solar, emprar 

elements que aportin massa (inèrcia tèrmica) al sistema. Augmentar la captació 
d’energia renovable.

- Manteniment: utilitzar materials durables, de baix impacte ambiental de fabricació 
així com de manteniment i que siguin reciclats / reciclables.

• CV4 - Etapa de reintegració al medi (deconstrucció: desmuntatge i reutilització)
- Desconstrucció: Utilització de juntes reversibles i materials no adherits per 

afavorir la separació selectiva i la reutilització directa , rehabilitació o reciclatge 
dels mateixos .

Figura 44. Estructura general de la presa de decisió

7.1.2  DELIMITACIÓ DELS DOMINIS DE DECISIÓ
Per poder desenvolupar l’estudi, de manera que aquest englobi la totalitat dels 
requeriments en el conjunt de les etapes plantejades, es realitza una anàlisi matricial.
Es defineixen com a eixos respectivament, els requeriments i les etapes del cicle de vida.  
La solució matricial planteja que l’ intersecció entre les files, definides per les etapes del 
cicle de vida, i les columnes, que representen els requeriments, genera uns dominis. 
Cada domini representa una particularització de l’estudi, que es concreta per una 
determinada etapa del cicle de vida i per un requeriment específic.

58  L’àmbit territorial 
pròxim al Pirineu, està 
constituït per Catalunya, 
el Principat d’Andorra 
i les regions franceses 
d’Aquitània, Llenguadoc-
Rosselló i Midi-Pirineus: 
àmbit interregional 
de cooperació 
transfronterera.

Figura 44. Estructura 
general de la presa de 
decisió. Font: Manual 
MIVES 2009 (Model 
integrat de valor per a 
avaluacions sostenibles)

MIVES
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En aquests dominis es defineixen el conjunt de criteris d’avaluació que serveixen com element d’avaluació de les 
diferents alternatives i que són els elements amb els que es realitza la comparació de les diferents alternatives 
plantejades.

EIX DEL CICLE DE VIDA
Concepció Materialització i transport Ús  i manteniment Reintegració

EI
X 

DE
 R

EQ
UE

RI
M

EN
TS

Ec
on

òm
ic

Cost de planificació i 
preparació del terreny

Cost de construcció

Terminis de construcció

Cost de transport 
des de planta 
(temps / distància)

Cost de manteniment 

So
ci

al
 i 

Te
rr

ito
ria

l Millora de competitivitat 
empresarial

Innovació del mètode 
constructiu

Ús adequat del sòl i dels 
recursos locals

Seguretat a l’obra i mà 
d’obra especialitzada

Qualitat de vida de 
l’usuari Reutilització i reciclatge

Fu
nc

io
na

l

Necessitat a satisfer Constructibilitat

Flexibilitat 
organitzativa

Comoditat i confort
Accessibilitat

Deconstructibilitat

M
ed

ia
m

bi
en

ta
l

Disseny basat en 
principis d’optimització 
bioclimàtica i generació 
d’energia renovable

Impacte del procés 
constructiu 

Ús de recursos renovables

Eficiència en el 
consum

Gestió 
mediambiental

Gestió de residus

7.1.3  ARBRE DE PRESA DE DECISIÓ
Un cop tenim definits els tres eixos del nostre sistema d’avaluació, podem plantejar i seleccionar detalladament 
l’arbre de requeriments. Cal que els criteris i els indicadors siguin independents entre sí amb les etapes del cicle de 
vida.
L’estructura d’un arbre de presa de decisió està format pels elements genèrics, requeriments, que conformen la 
branca de major jerarquia . Aquests es divideixen en criteris i aquests en indicadors. Els indicadors conformen els 
elements amb que es mesuren els aspectes a avaluar i concretitzen els casos d’estudi. 
Com que els indicadors són els elements específics de l’avaluació, és recomanable que siguin validats pels tècnics i 
coneixedors del cas d’estudi.
L’arbre de presa de decisió per ell mateix no és capaç d’avaluar els diferents sistemes de construcció modular 
industrialitzada ja que tan sols conforma l’esquelet del nostre estudi. Caldrà prioritzar els criteris entre ells i assignar 
una funció de valor per a cada indicador a efecte de poder comparar les diferents alternatives.
S’aconsella prudentment no superar el nombre de 3-4 requeriments i tampoc el dels 20 indicadors per evitar que es 
puguin diluir les diferències dels resultats.  59

63



ALTERNATIVES TÈCNIQUES A LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS RESIDENCIALS PER 
A EVENTS ESPORTIUS TEMPORALS A L’ALTA MUNTANYA (EL CAS DEL PIRINEU) 
COMPARACIÓ PONDERADA AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT, AMBIENTAL I SOCIAL

Figura 45. Estructura arbre de presa de decisió genèric

Figura 46. Representació gràfica de l’àmbit de valoració

59  PhD ICADA, base para un 
índice de calidad acústica 
global de la arquitectura 
interior. Enrica D’Aula 
(Barcelona, Novembre de 
2011)

Figura 45. Estructura 
d’arbre de presa de decisió 
genèric. Font: Manual 
MIVES 2009

Figura 46. Representació 
gràfica de l’àmbit de 
valoració. Font: Manual 
MIVES 2009

MIVES
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CRITERIS INDICADORS

RE
QU

ER
IM

EN
TS

R1
 - 

  E
co

nò
m

ic

R1C1 Cost  d’adquisició 

(per efecte de la localització) 
35%

R1C1I1 Distància (fàbrica – ubicació) 35%

R1C1I2 Diferència d’altitud 20%

R1C1I3 Transportabilitat per pes i volum  45%

R1C2 Cost  d’explotació                  25%

R1C2I1 Muntatge 85%

R1C2I2 Manteniment 15%

R1C3 Cost  de reutilització                  R1C3I1 Gestió de deconstructibilitat i posta a punt 100%

R2
 - 

So
ci

al
 i T

er
rit

or
ia

l

R2C1 Material                  R2C1I1 Ús de recursos locals 100%

R2C2 Usuari                 10% R1C2I1 Costumització/personalització del sistema 100%

R2C3 Coneixement                  R2C3I1 Aliances empresa - agents locals 100%

R3
 - 

Fu
nc

io
na

l R3C1 Qualitat

R3C1I1 Producte certificat 40%

R3C1I2 Grau d’industrialització en taller 60%

R3C2 Prestacions

R3C2I2 Integració nucli tècnic/’instal·lacions 50%

R3C2I2 Gestió integrada de proveïdors 50%

R4
 - 

M
ed

ia
m

bi
en

ta
l

R4C1 Consum de recursos R4C1I1 Reducció del pes  100%

R4C2 Gestió de Residus

R4C2I1 Petjada fonaments 75%

R4C2I2 Reciclatje materials 25%
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Les característiques principals dels indicadors escollits en l’arbre de presa de decisió 
pretenen ser: 
• Representatius. Si s’observa la figura “Representació gràfica de l’Àmbit de 

Valoració”, es tracta d’escollir aquells indicadors que ocupen una major zona de 
l’àmbit de presa de decisió i en particular del requeriment i criteri al qual pertanyen. 

• Discriminants. Aspectes o característiques que fan diferents a les alternatives. 
• Complementaris. Els indicadors s’han de definir per abordar de forma 

complementària tota la informació.
• Relatius. No afavorir els elements pertanyents a grups més grans en valor absolut.
• Quantificables. Alguns indicadors, es quantificaran mitjançant variables, com per 

exemple, euros, m2, m, kg, dies, etc. Altres indicadors es quantificaran mitjançant 
atributs com ara: confort alt, mitjà o baix. Sempre que hi hagi la possibilitat d’escollir 
entre diversos indicadors que ocupen el mateix àmbit de la presa de decisió, han 
de triar aquells que siguin més fàcils de mesurar. Aquesta característica permet 
assegurar que les quantificacions de les diferents alternatives siguin fiables alhora 
que hi hagi una menor dificultat en obtenir aquests valors. 

• Precisos. Mínim grau d’incertesa i estar plantejat de manera molt clara. 
• Traçable. Garantir la comparació futura de les dades.

7.1.4  FUNCIONS DE VALOR
Cada indicador, element a avaluar directament pels agents, té associada una funció de 
valor pròpia, segons les regles de l’eina MIVES.
a.  Quantificació d’indicadors mitjançant una valoració quantitativa 

Les funcions de valor es defineixen mitjançant cinc paràmetres que, en variar-los, 
permet obtenir tot tipus de formes: forma de S, còncaves, convexes, o lineals. Els 
paràmetres que defineixen el tipus de funció són: Ki, Ci, X màx. , X mín. i Pi.
Pi és el factor de forma que defineix si la corba és còncava, convexa, recta o amb 
forma de “S”. S’obtenen corbes còncaves per a valors de Pi <1, convexes o en forma 
de “S” si Pi> 1 i tendint a rectes per a valors Pi = 1. 
Per simplicitat s’han proposat funcions de valor lineals (Pi = 1) per a aquesta 
primera aplicació als indicadors.
Segons la metodologia MIVES aplicada a aquesta investigació, els valors assignats 
als indicadors haurien mitjançant la funció de valor haurien de variar entre 0 i 1. 
Considerant que el 0 és un valor absolut que s’aconseguiria només en casos 
extrems, s’ha decidit, en aquesta primera atribució de valors, no utilitzar el zero 
en les funcions de valor utilitzades per a l’aplicació del procediment. Les funcions 
de valor aplicades tenen doncs un valor comprès entre 1 i 0’25 per puntuar cada 
possible “Classificació” associada a cada indicador. 

b.  Quantificació d’indicadors mitjançant una valoració qualitativa
La quantificació d’indicadors mitjançant una valoració qualitativa, s’expressa 
mitjançant l’escala de valors 1, 2, 3 ó 4, o bé, mitjançant elements booleans 0 ó 1.

Funcions de valor lineals
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Amb la intenció de poder determinar als valors necessaris a introduir en les funcions de valor, analitzem detalladament 
cadascun dels criteris i indicadors que hem definit.   Aportem la valoració descriptiva del criteri i la determinació de la 
instrucció (quantitativa / qualitativa) sota la que es mesura cada indicador.

7.1.5 VALORACIÓ DELS CRITERIS I INDICADORS DEL REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)

CRITERIS INDICADORS

R1
  E

co
nò

m
ic R1C1 Cost  d’adquisició per efecte de la localització                  

R1C1I1 Distància (fàbrica – ubicació)

R1C1I2 Diferència d’altitud 

R1C1I3 Transportabilitat per pes i volum  

R1C2 Cost  d’explotació                  
R1C2I1 Muntatge

R1C2I2 Manteniment

R1C3 Cost  de reutilització                  R1C3I1 Gestió  de deconstrucció i reutilització

R1C1 Criteri Cost  d’adquisició per efecte de la localització 
El conjunt de les necessitats d’una organització olímpica afecta a múltiples aspectes organitzatius, recursos i 
infraestructures, que  requereixen processos complexos de planejament, disseny i construcció. Aquest és el 
cas del disseny i construcció d’una Vila Olímpica a un territori de muntanya.
La distància, la diferència d’altitud,el pes i el volum del material i el mitjà de transport són els principals 
factors que caracteritzen el moviment i, per tant, el cost d’adquisició dels sistemes de construcció modular 
industrialitzada per efecte de la localització (R1C1).
Al Pirineu es proposa emplaçar la Vila Olímpica a La Molina, al terme municipal d’Alp, en terrenys legalment 
qualificats com residencials pels vigents plans urbanístics i a 1.500 m sobre el nivell del mar. Aquests sistemes 
necessàriament han de ser transportats des del seu origen de producció fins a la localització on s’ubiquen les 
instal·lacions. El mitjà de transport, pràcticament únic al territori de muntanya de Catalunya és la carretera, 
(donada la manca d’infraestructures ferroviàries), mitjà que uneix tots els punts de producció amb els de 
consum potencial.
En el transport hem de tindre en compte un parell d’aspectes fonamentals: 
a) que els sistemes constructius realitzen dos tipus de trajectes, entre la fàbrica i el magatzem regional i entre 
aquest i l’obra; 
b) que l’origen dels materials (matèries primeres i productes manufacturats utilitzats en la fabricació de 
solucions d’habitatges modulars industrialitzats) ens resulta molt difícil de determinar en aquesta primera 
aproximació, donada l’opacitat i manca d’informació facilitada per les empreses fabricants al respecte. 
Per tant,  queda fora de l’àmbit d’aquest estudi:
a) l’avaluació dels impactes associats a l’extracció i al transport de les matèries primeres des de la seva 
procedència original fins a  la fàbrica on es conformen els productes manufacturats i acabats, i 
b) l’avaluació dels impactes associats a la fabricació dels productes manufacturats i acabats que conformaran 
els sistemes de construcció modular industrialitzada.
Sota el criteri Cost d’adquisició per efecte de la localització (R1C1) es proposen tres indicadors: 
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1. R1C1I1 - Distància (fàbrica – ubicació), equivalent al cost econòmic relatiu al 
temps de transport del sistema modular industrialitzat des de la planta de 
fabricació fins a la seva ubicació final, expressat quantitativament en hores 
i minuts.

                 OPCIONS PER A R1C1I1               VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R1
C1

I1
 D

ist
àn

cia
 (f

àb
ric

a 
– u

bi
ca

ció
) < a 1h 30min 1 Es considera idoni el valor 1. 

La diferència (en hores i minuts) 
entre les quatre opcions 
plantejades és constant: la 
relació entre elles es representa 
amb una funció de valor lineal, 
entre 0’25 i 1.

Entre 1h 30min i 2 h 15min 0’75

Entre 2 h 15min i 3 hores 0’5

> de 3 hores 0’25

Avui les distàncies ja no es mesuren en quilòmetres sinó en temps. 
L’apropament temporal de les zones de muntanya als grans centres 
de població i de mercat a través del condicionament de la xarxa de 
comunicacions obri noves oportunitats de progrés per a aquests 
territoris.

2. R1C1I2 - Diferència d’altitud (fàbrica – ubicació), equivalent al cost econòmic 
relatiu als condicionants de l’orografia en el consum de combustible y les 
dificultats per al transport del sistema modular industrialitzat des de la planta 
de fabricació fins a la seva ubicació final, expressat quantitativament en 
metres d’altitud respecte al nivell del mar.

                 OPCIONS PER A R1C1I2            VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R1
C1

I2
 D

ife
rè

nc
ia

 d
’al

tit
ud

 1.125 m ≤ X < 1.500 m 1 Es considera idoni el valor 1. 
La diferència entre les opcions 
plantejades és constant: la 
relació entre elles es representa 
amb una funció de valor lineal, 
entre 0’25 i 1.

750 m ≤ X < 1.125 m 0’75

375 m ≤ X <750 m 0’5

X <375 m 0’25

X és l’altitud a la que es troba la planta de fabricació expressada en metres 
respecte al nivell del mar. La proposta d’ubicació de la Vila Olímpica del 
Pirineu, al terme municipal d’Alp,  s’ubica a 1.500 m d’altitud.

3. R1C1I3 - Transportabilitat, equivalent al cost econòmic relatiu al grau 
d’optimització del transport (capacitat, càrrega i nombre de viatges), per al 
transport del sistema des de la planta de fabricació fins a la seva ubicació 
final. S’expressa qualitativament mitjançant l’escala de valors 1-0’60-0’20, 
d’acord a la dimensionalitat del sistema (tridimensional / bidimensional), i en 
conseqüència, per  optimització de transport (transport integral / transport 
per components) respectivament.

Funció de valor lineal 
decreixent

Funció de valor lineal 
creixent
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                 OPCIONS PER A R1C1I3             VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R1
C1

I3
 Tr

an
sp

or
ta

bi
lit

at
 

Sistema Tridimensional 
integral (equipats 
íntegrament en fàbrica)

1
Es considera idoni el valor 1. 
La diferència entre les opcions 
plantejades és constant: la 
relació entre elles es representa 
amb una funció de valor lineal, 
entre 0’20 i 1.

Sistema Bidimensional 
(requereix treballs en 
obra)

0’60

Sistema Tridimensional 
parcial (estructura).  
Requereix treballs en obra.

0’20

Un dels aspectes més importants en el transport d’un element prefabricat 
és la dimensionalitat. Les peces bidimensionals permeten un millor aplec 
de les peces, no es transporta aire, i per tant, s’optimitza el transport; 
però requereix un muntatge final en obra. D’altra banda, un component 
tridimensional tindrà una major garantia d’acabat i assemblatge, al 
tenir menys juntes i unions a realitzar in situ, aspecte que repercuteix 
directament en la qualitat del producte; però, per contra, els costos i el 
temps penalitzen el transport.

R1C2 Cost  d’explotació
Els Jocs Olímpics d’Hivern tenen una durada molt acotada i, per tant, també ho és el 
període temporal d’explotació de la infraestructura corresponent a la Vila Olímpica 
i Paralímpica.
La proposta de candidatura Barcelona Pirineu 2022 proposava un total de 60 dies 
de competicions entre els dos grans esdeveniments multiesportius: la celebració 
dels Jocs Olímpics d’Hivern i la celebració dels Jocs Paralímpics d’hivern.
Un mes abans de la Cerimònia d’inauguració dels Jocs té lloc l’obertura de la 
vila olímpica. Les competicions dels Jocs Olímpics d’Hivern tenen una durada 
aproximada de 15-20 dies, seguits d’un període de 10-15 dies de transició entre 
l’escenari olímpic i el paralímpic. Finalment, una setmana abans a la celebració dels 
Jocs Paralímpics d’hivern, d’una durada aproximada als 10 dies, té lloc  l’obertura de 
la vila paralímpica.
Per altra banda, és important tenir en compte que ni volum de moviments que 
requereix el muntatge de sistemes modulars industrialitzats, ni els costos d’inversió 
que comporta la manipulació d’aquestos, són operacions que incrementen el valor 
i qualitat de l’edifici. 
Sota el criteri de Cost  d’explotació(R1C2) es proposen dos indicadors: 
1. R1C2I1 - Facilitat de muntatge, equivalent al cost econòmic relatiu a la posta 

a punt i rapidesa d’abastiment del sistema modular industrialitzat in situ, 
expressat qualitativament mitjançant l’escala de valors 1-0’75-0’5-0’25, 
d’acord al pes del sistema (sistema lleuger / sistema pesat), i en conseqüència, 
per  materialitat (estructures metàl·liques, de fusta i composites  / estructures 
de formigó) respectivament.

Funció de valor lineal 
decreixent

X mín. equival a un 
Sistema Tridimensional 
integral.

X màx.  equival a un 
Sistema Tridimensional 
parcial, que requereix 
treballs en obra.
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                 OPCIONS PER A R1C2I1            VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R1
C2

I1
 Fa

cil
ita

t d
e 

m
un

ta
tg

e 

Sistema lleuger de fusta 1
Es considera idoni el valor 1. 
La diferència entre les quatre 
opcions plantejades és 
constant: la relació entre elles es 
representa amb una funció de 
valor lineal, entre 0’25 i 1.

Sistema lleuger de 
composite 0’75

Sistema lleuger d’acer 0’5

Sistema pesat de formigó 0’25

El pes influeix en el mecanisme de sustentació i en l’esforç mecànic 
que s’ha de realitzar en les tasques d’elevació i muntatge del sistema 
de construcció modular industrialitzada. Les solucions de formigó 
presenten major dificultats de muntatge i elevació que les solucions 
lleugeres (fusta, acer o composites). 

El pes específic d’una fusta conífera amb una humitat de 16% està al 
voltant de 450 k/m3, mentre que el del formigó és 2.400 k/m3 i el de l’acer 
7.000 k/m3. Això permet que l’estructura de fusta sigui més lleugera que 
una de formigó o acer però igual de resistent (lmaterial resistent a tracció 
i compressió). 60  

2. R1C2I2 - Manteniment, equivalent al cost econòmic relatiu al manteniment del 
sistema modular industrialitzat per a que l’habitatge mantinga les condiciones 
òptimes durant el curt període temporal d’explotació d’una Vila Olímpica 
i Paralímpica. S’expressa qualitativament mitjançant elements booleans, 
0’25 o 1, d’acord al grau de de tolerància a intercanviar les peces malmeses o 
incorporar nous elements que acompleixin les funcions exigides. 

                 OPCIONS PER A R1C2I2                       VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R1
C2

I2
 M

an
te

ni
m

en
t

Admet intercanvi de peces i 
adaptabilitat del sistema 1

Es considera idoni el 
valor 1

No admet 0,25

El grau d’estandardització d’un sistema constructiu modular 
condiciona el seu grau de reutilització.
L’obsolescència pot tenir caràcter físic, funcional, estètic o econòmic. 
En termes de requeriments econòmics, la possibilitat de dur a 
terme un correcte manteniment del sistema implica la protecció, la 
renovació de la protecció, el recanvi de peces obsoletes i la reparació. 
Per tant, és de gran importància la capacitat del sistema per a 
intercanviar peces, afegir noves exigències, modificar l’aspecte, etc.

Funció de valor lineal 
decreixent

60  Font: Article “Per què 
utilitzar la fusta com a 
material de construcció?” 
de  l’ESPECIAL: FUSTA per 
a construcció. Centre de la 
Propietat Forestal. Jaume 
Avellaneda Dr. Arquitecte 
Professor de la UPC
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R1C3  Cost  de reutilització  
Alguns proveïdors ofereixen un servici de gestió integral respecte al desmuntatge transport, almacenatge i 
reparació del sistema, un cop ha finalitzat el període temporal d’explotació de la infraestructura, minimitzant 
considerablement els costos associats a la reutilització del sistema.
Sota el criteri Cost de reutilització (R1C3) es proposa un únic indicador: 
1. R1C3I1 - Gestió de deconstructibilitat i posta a punt, equivalent al cost econòmic relatiu a la gestió de les 

tasques de desmuntatge transport, almacenatge i reparació del sistema, un cop finalitza  l’explotació de 
la infraestructura,que possibilita la seva reutilització.  S’expressa qualitativament mitjançant elements 
booleans, 0,25 o 1, d’acord a l’existència o inexistència d’aquest servici per part del proveïdor. 

                 OPCIONS PER A R1C3I1                                                                         VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R1
C3

I1
 R

eu
til

itz
ac

ió
 S’ofereix un servici de gestió integral de deconstrucció 

i posta a punt 1
Es considera idoni el valor 1

No s’ofereix 0,25

En el nostre cas, un habi modular industrialitzat serà més òptim quant menys canvis requereixi per 
adaptar-se a les condicions i necessitats de diferents projectes i nous usos. El compliment del requisit 
mínim excloent de deconstrucció per part de tots els sistemes a analitzar, afavoreix les possibilitats 
d’adaptabilitat d’aquestos.

7.1.6 VALORACIÓ DELS CRITERIS I INDICADORS DEL REQUERIMENT SOCIAL I TERRITORIAL (R2)

CRITERIS INDICADORS

R2
 S

oc
ia

l i 
Te

rr
ito

ria
l R2C1 Material                  R2C1I1 Ús de recursos locals

R2C2 Usuari                 R1C2I1 Costumització / personalització del sistema

R2C3 Coneixement                  R2C3I1 Aliances empresa - agents locals 

R2C1 Criteri Material 
L’ús de materials extrets i fabricats regionalment, és a dir en l’entorn pròxim, pot ajudar a disminuir l’impacte 
ambiental d’un material, mitjançant la reducció dels impactes mediambientals del transport. Els costos de 
transport també poden ser reduïts, i al mateix temps, l’economia local es veu recolzada i afavorida.  
Sota el criteri Material (R2C1) es proposa un únic indicador: 
1. R2C1I1 - Ús de recursos locals certificats que potencien  l’adequació paulatina de les produccions locals 

a la demanda dels nous productes.   S’expressa qualitativament mitjançant l’escala de valors 1-0’60-
0’20, d’acord a la informació detallada per part dels fabricants i proveïdors dels sistemes, en relació a 
la procedència i certificació dels recursos (matèries primeres i productes manufacturats elaborats) que 
s’utilitzen en la fabricació dels habitatges modulars analitzats.
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                 OPCIONS PER A R2C1I1                      VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R2
C1

I1
 Ú

s d
e 

re
cu

rs
os

 lo
ca

ls 
ce

rt
ifi

ca
ts

 Ús de recursos locals, indicant 
la procedència exacta. 1 Es considera idoni el valor 1. 

La diferència entre les 
opcions plantejades és 
constant: la relació entre elles 
es representa amb una funció 
de valor lineal, entre 0’20 i 1.

Assegurra l’ús de  recursos 
locals sense aportar justificació 0’60

No s’indica cap informació 0’20

Aquest requeriment possibilita, per una banda, l’explotació dels 
recursos locals amb mitjans manuals poc agressius i, per altra banda, 
un cicle tancat dels materials (pedra, fusta, guix i terra d’origen natural, 
extrets del lloc i tornats a dipositar i absorbits pel medi), ocasionant una 
energia gris (energia necessària per obtenir, transformar, transportar i 
posar en obra els materials de construcció en tot el seu cicle productiu i 
constructiu) mínima.

R2C2 Criteri Usuari
Aquest requeriment, a diferència dels altres, presenta un caràcter de subjectivitat 
que cal tenir en compte a l’hora d’assignar els pesos relatius (expressats en 
percentatge) en l’avaluació analítica. Diversos estudis avalen l’existència d’un 
cert prejudici, per part dels usuaris, sobre les solucions modulars: sensació de 
provisionalitat, lleugeresa de l’estructura, sensació d’inseguretat, etc. Tanmateix, 
un cop revestides aquestes solucions les percepcions de rebuig es minimitzen.
Sota el criteri Usuari (R2C2) es proposa un únic indicador: 
2. R2C2I1 - Costumització / personalització del sistema, equivalent a les 

possibilitats de personalització estètica i formal de l’habitatge. S’expressa 
qualitativament mitjançant elements booleans, 0’25 o 1, d’acord a la tipologia 
- obert / tancat - del sistema modular.

 
                 OPCIONS PER A R2C2I1                      VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R1
C2

I2
 C

os
tu

m
itz

ac
ió

 / 
pe

rs
on

al
itz

ac
ió

 d
el

 si
st

em
a

Sistema obert (admet  
costumització) 1

Es considera idoni el valor 1
Sistema tancat (no admet 
costumització) 0’25

Els sistemes oberts, aquells que permeten solucions múltiples d’acabats 
i materialitat, possibiliten costumitzar els habitatges modulars d’acord 
als gustos formals dels usuaris. Per contra, en els sistemes tancats, 
els elements del sistema responen a regles de compatibilitat interna 
del propi sistema, i el projecte arquitectònic s’ha de supeditar als 
condicionants del mateix, limitant considerablement les possibilitats de 
costumització del sistema. 

Funció de valor lineal 
decreixent

X mín. equival a l’ús de 
recursos locals certificats, 
indicant la procedència 
exacta.

X màx.  equival a sistemes  
que no aporten cap 
informació.
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R2C3 Criteri Coneixement 
Per aconseguir avantatges competitius diferencials en el sector de la construcció industrialitzada amb criteris 
de sostenibilitat,  són fonamentals les aliances estratègiques entre empreses deslocalitzades (amb capacitat 
tecnològica) i els agents locals (proveïdors de materials locals).  Aconseguir  noves  oportunitats de mercat 
en  solitari,  comporta una gran dificultat,  tenint  en  compte  que  cada  empresa  té  uns   recursos  econòmics, 
tecnològics i humans limitats.
Sota el criteri Coneixement  (R2C3) es proposa un únic indicador: 
1. R2C3I1 - Aliances empresa - agents locals. S’expressa qualitativament mitjançant elements booleans, 

0’25 o 1, d’acord a l’existència o inexistència d’aliances estratègiques. 

                 OPCIONS PER A R1C3I1                                                                         VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R2
C3

I1
 C

on
ei

xe
m

en
t 

S’ofereix un servici de gestió integral de deconstrucció 
i posta a punt 1

Es considera idoni el valor 1
No s’ofereix 0’25

Les les aliances  estratègiques  entre  empreses deslocalitzades (amb capacitat tecnològica) i els 
agents locals (proveïdors de materials locals)  possibiliten:
- Accés a la tecnologia i altres recursos: Actualment  es  produeixen  canvis  ràpids  de  tecnologia.  
Les  aliances  estratègiques permeten  a  les  empreses  establir   llaços  amb  multitud  de  grups:  
competidors, subministradors,  clients  i  universitats,  amb  el  conseqüent  aprofitament  de recursos  
i  tecnologia externa, i el decrement de les despeses de recerca i desenvolupament.
- Flexibilitat operativa: L’establiment  d’aliances  estratègiques  permet  comprometre  recursos  limitats  
en   una oportunitat  de  negoci  sense  que  això  interfereixi  significativament  a  les  operacions  que   
està  portant  a  terme  l’empresa.
- Compartir recursos: incidint en la millora de la competitivitat de l’empresa i del producte.

7.1.7 VALORACIÓ DELS CRITERIS I INDICADORS DEL REQUERIMENT FUNCIONAL (R3)

CRITERIS INDICADORS

R3
  F

un
ci

on
al R3C1 Qualitat                

R3C1I1 Producte certificat

R3C1I2 Grau d’industrialització en taller

R3C2 Prestacions             
R3C2I1 Integració nucli tècnic/ instal·lacions

R3C2I2 Gestió cadena de proveïdors

D’entrada tots els sistemes modulars objecte d’aquest anàlisi, admeten el requisit d’apilabilitat, complint 
amb un dels requeriments que estableix la proposta de candidatura Barcelona Pirineu 2002 per a la Vila 
Olímpica del La Molina (requeriment: La Vila Olímpica del Pirineu es materialitzarà amb mòduls prefabricats 
que conformaran edificis de 3 o 4 plantes). Per tant, en aquest cas, el grau d’apilabilitat d’un sistema no és un 
indicador potent per a evaluar aquests criteris.
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R3C1 Criteri Qualitat      
Els materials utilitzats han de donar resposta als reptes i exigències actuals en 
aïllament tèrmic, acústic, i eficiència energètica. 
A nivell legislatiu, la incorporació de solucions no convencionals pot portar 
implícit la necessitat de justificar amb documentació addicional el seu correcte 
funcionament. Els industrials han de garantir les prestacions dels seus productes 
i per això requereixen DITE’s que certifiquin la seva idoneïtat tècnica, els qual 
requereixen una forta inversió en assajos i prototips.
Un dels requisits orientatius (no excloent) de la proposta Barcelona Pirineu 
20122 per a la construcció d’equipaments i habitatges temporals, és la promoció 
de l’ús de fusta local certificada per FSC (Forest Stewadship Council) o PEFC .Per 
altra banda, a major grau d’industrialització en planta de producció, major serà 
l’optimització dels recursos en totes les seqüències constructives, possibilitant 
un procés més racional amb el conseqüent guany de temps, qualitat i reducció de 
costos. L’edificació final és d’un alt nivell de confort pel control de qualitat intens 
en taller i en el muntatge in situ, necessitant un manteniment mínimrespecte a la 
construcció tradicional.

Sota el criteri Qualitat (R3C1) es proposen dos indicadors: 
1. R3C1I1 - Producte certificat. S’expressa qualitativament mitjançant l’escala 

de valors 1-0’60-0’20, d’acord a la tinença o carència de productes certificats,  
marcatge CE o altres distintius de garantia de qualitat ambiental.

                 OPCIONS PER A R3C1I1                      VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R3
C1

I1
 P

ro
du

ct
e 

ce
rt

ifi
ca

t

Sistema amb certificació de 
garantia de qualitat i marcat CE 1 Es considera idoni el valor 1. 

La diferència entre les 
opcions plantejades és 
constant: la relació entre 
elles es representa amb una 
funció de valor lineal, entre 
0’20 i 1.

Sistema amb marcat CE 0’60

Sistema sense  cap tipus de 
certificació 0’2

L’objectiu principal de la unitat de certificació de productes i sistemes 
constructius no tradicionals és facilitar la innovació en el sector i garantir 
la qualitat dels productes. El Marcat CE permet la comercialització i la 
lliure circulació dels productes en la Comunitat Europea, és obligatori i 
respon als requeriments de la DPC, però no és una marca de qualitat, ja 
que les marques de qualitat són voluntàries i han de respondre, a més 
dels requeriments de la Directiva, a altres addicionals, establerts per 
l’entitat de certificació

2. R3C1I2 - Grau d’industrialització en taller. S’expressa qualitativament 
mitjançant l’escala de valors 1-0’60-0’20, d’acord al volúm de treballs requerits 
en obra per a la posada a punt de la instal·lació.

Funció de valor lineal 
decreixent

X mín. equival a 
un sistema amb 
certificació de garantia 
de qualitat i marcat CE
X màx.  equival a un 
sistema sense  cap 
tipus de certificació
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                 OPCIONS PER A R3C1I2                            VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R3
C1

I2
 G

ra
u 

d’
in

du
st

ria
lit

za
ció

 e
n 

ta
lle

r. Sistema Tridimensional integral 
(equipats íntegrament en fàbrica) 1 Es considera idoni el valor 

1. 
La diferència entre les 
opcions plantejades és 
constant: la relació entre 
elles es representa amb 
una funció de valor lineal, 
entre 0’20 i 1.

Sistema industrialitzat integral, 
requereix ’ensamblatge d’elements 
industrialitzats (3D i 2D) in situ.

0’60

Sistema industrialitzat parcial 
(estructura) que requereix treballs 
en obra.

0’20

R3C2 Prestacions      
Les instal·lacions cada cop tenen major incidencia en edificació. Apostar per 
instal·lacions superficials, agregades o integrades, amb productes dissenyats 
per aquesta funció, permet  industrialitzar el procés i aconseguir un ús molt 
més eficient dels cablejats i de les instal·lacions, garantint al mateix temps els 
requeriments propis dels elements constructius.
Simplificar la cadena de subministraments amb sistemes totalment equipats i 
acabats interioi, afavoreix les relacions estables amb proveïdors i permet aprofitar 
els beneficis de la lògica de les economies d’escala.
Sota el criteri Prestacions (R3C2) es proposen dos indicadors: 
1. R3C2I1 - Integració nucli tècnic / instal·lacions. S’expressa qualitativament 

mitjançant elements booleans, 0’25 o 1, d’acord amb l’existencia  o absència 
de nuclis tècnics i d’instal·lacions a l’habitatge modular. 

                          OPCIONS PER A R3C2I1                      VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R3
C2

I1
 - 

 
Nu

cli
 tè

cn
ic 

 
In

te
gr

at

Sistema amb nucli tècnic / 
instal·lacions integrat 1

Es considera idoni el 
valor 1Sistema sense nucli tècnic / 

instal·lacions integrat 0,25

2. R3C2I2 - Gestió integrada de proveïdors. S’expressa qualitativament 
mitjançant elements booleans, 0’25 o 1, d’acord amb l’oferiment d’una gestió 
integrada de proveïdors  per part del fabricant.

                          OPCIONS PER A R3C2I2                     VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R3
C2

I2
 - 

 G
es

tió
 

in
te

gr
ad

a 
pr

ov
eï

do
rs El fabricant aporta gestió 

integrada de proveïdors 1
Es considera idoni el 
valor 1El fabricant no aporta gestió 

integrada de proveïdors 0,25

Funció de valor lineal 
decreixent

X mín. equival a un 
Sistema Tridimensional 
Tridimensional integral 
(equipats íntegrament en 
fàbrica)

X màx.  equival a un 
Sistema industrialitzat 
parcial (estructura) que 
requereix treballs en obra.
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7.1.8 VALORACIÓ DELS CRITERIS I INDICADORS DEL REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4)

CRITERIS INDICADORS

R4
  

M
ed

ia
m

bi
en

ta
l

R4C1 Consum de recursos               R4C1I1 Reducció del pes 

R4C2 Gestió de Residus
R4C2I1 Petjada fonaments

R4C2I2 Reciclatje materials

Per falta de dades exhaustives per al càlcul energètic, d’emissions i de toxicitat 
associades a l’etapa de construcció dels sistemes modulars industrialitzats, no han 
estat tinguts en compte les despeses corresponents a la fabricació dels mòduls. El 
sistema modular  registra una particularitat, ja que els mòduls són considerats com 
a components i s’ha de tenir en compte que, més que fabricar sistemes, s’acoblen 
materials i components ja fabricats amb els quals es conformen les unitats 
tridimensionals. A partir d’això es pot considerar que, en qualsevol cas, el sistema 
convencional consumeix més energia de fabricació que els modulars, quedant per 
determinar la relació en què això ocurreix. 61

R4C1 Consum de recursos     
Tenint en compte que tot procés industrial tendeix a racionalitzar el consum de 
matèries primeres i que les estructures pesades consumeixen més quantitat 
d’aquestes durant el procés de fabricació, el principal i més determinant indicador 
és la reducció de pes de l’edifici, i en concret, la reducció del pes de l’estructura. 
Aquesta reducció és substancialment apreciable per al cas de la construcció 
lleugera, que aconsegueix reduir el pes fins a un 70%, mentre que els sistemes 
modulars pesats mantenen uns pesos molt similars respecte als de la construcció 
tradicional. 
Sota el criteri Consum de recursos (R4C1) es proposa un únic indicador: 
1. R4C1I1 - Reducció del pes. S’expressa qualitativament mitjançant l’escala de 

valors 1-0,75-0,5-0,25, d’acord a la major o menor lleugeresa del sistema 
(lleuger, pesat) i en conseqüència, per  materialitat (estructures metàl·liques, 
de fusta i composites, i estructures de formigó) respectivament.

                 OPCIONS PER A R1C2I1            VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R4
C1

I1
 - 

Re
du

cc
ió

 d
el

 
pe

s

Sistema lleuger de fusta 1
Es considera idoni el valor 1. 
La diferència entre les quatre 
opcions plantejades és 
constant: la relació entre elles es 
representa amb una funció de 
valor lineal, entre 0’25 i 1.

Sistema lleuger de 
composite 0’75

Sistema lleuger d’acer 0’5

Sistema pesat de formigó 0’25

61  Font:PhD Wadel Raina, 
Gerardo. (2009) 

La sostenibilidad 
en la arquitectura 
industrializada: la 
construcción modular 
ligera aplicada a la 
vivienda.

Funció de valor lineal 
decreixent

MIVES
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R4C2 Gestió de Residus
En events de temporalitat tan acotada i reduïda, com és el cas d’uns Jocs Olímpics 
d’Hivern, és de gran importancia una correcta gestió dels residus, en vistes a 
minimitzar i reduir en la mesura del possible l’empremta d’aquestes infraestructures 
en el terreny.
Recordem el segon dels requisits mínims que condiciona el criteri de selecció 
dels sistemes modulars a analitzar, la DECONSTRUTIBILITAT (sistemes de juntes 
reversibles). Per tant, en aquest cas, el grau de deconstructibilitat no és un 
indicador potent per a evaluar aquest criteri.
Sota el criteri Gestió de Residus (R4C2) es proposen dos indicadors: 
1. R4C2I1 - Petjada fonaments. S’expressa qualitativament mitjançant elements 

booleans, 0’25 o 1, d’acord amb la tipologia de fonaments que admet cadascun 
dels sistemes a analitzar. 

                   OPCIONS PER A R3C2I1                      VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R4
C2

I1
 - 

 P
et

ja
da

 fo
na

m
en

ts

Fonaments reversibles 
(ancoratge cargolat) 1

Es considera idoni el 
valor 1Fonaments propis de la 

construcció tradicional 0,25

En l’enderroc dels sistemes modulars, la demolició es circumscriu 
a les fonamentacions mentre que els mòduls poden (i així ha 
estat considerat perquè és la situació més habitual) ser remoguts, 
traslladats a fàbrica o a un reciclador i allà ser desmantellats, la qual 
cosa facilita enormement la gestió dels residus generats. 62

Un sistema de fonaments amb ancoratge cargolat que no necessita 
llosa possibilita que un habitatge modular industrialitzat  s’adapte a 
la majoria de les topografies reduint dràsticament la seva empremta 
en el terreny. 

2. R4C2I2 - Reciclatje materials. 

                 OPCIONS PER A R3C1I2                            VALOR FUNCIÓ DE VALOR

R3
C1

I2
 G

ra
u 

d’
in

du
st

ria
lit

za
ció

 e
n 

ta
lle

r. 

Sistema d’estructura d’acer 1 Es considera idoni el valor 
1. 
La diferència entre les 
opcions plantejades és 
constant: la relació entre 
elles es representa amb 
una funció de valor lineal, 
entre 0’20 i 1.

Sistema d’estructura de fusta 0’60

Sistema d’estructura de formigó, 0’20

62 Font:PhD Wadel Raina, 
Gerardo. (2009) 

La sostenibilidad en la 
arquitectura industrializada: 
la construcción modular 
ligera aplicada a la vivienda.

Funció de valor lineal 
decreixent

X mín. equival a un 
Sistema d’estructura 
metàl·lica

X màx.  equival a un 
Sistema d’estructura de 
formigó,
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Els materials emprats en cada sistema durant la fase de construcció tenen directa 
relació amb la generació de residus, tant pel que fa a la quantitat obtinguda com a 
les possibilitats de reciclatge que uns i altres presenten. 
El sistema convencional implica un 40% més de residus que el formigó, un 
65% més que la fusta i un 70% més que l’acer. Respecte dels indicadors sobre 
reciclatge, en l’enderrocament dels sistemes modulars se situen entre el 24% i el 
45%, ja que les característiques del procés industrial afavoreixen la recuperació 
dels materials. 63

En conclusió:
és convenient la utilització de materials i sistemes de construcció durables, si 
és possible amb algun tipus de distintiu de qualitat ambiental (ecoetiquetes) 
que garanteixi un impacte ambiental tan baix com siga possible (fabricat amb 
components reciclats, amb consum energètic baix, reutilitzable i/o reciclable en el 
futur), fàcilment desmuntables, estandarditzats i de procedència propera (per tal 
de disminuir la despesa.

 
7.2 ASSIGNACIÓ DE PESOS

Cada element de l’arbre, és a dir cada requeriment, criteri i indicador, té associat un pes 
relatiu, expressat en percentatge, que permet posar en relació i ponderar els elements 
de l’arbre amb cadascun pertanyent a la mateixa família o subfamília. 
La metodologia emprada per recollir les ponderacions ha estat per ponderació directa 
de l’arbre de requeriments, sent recomanable per futures ampliacions seguir el procés 
analític jerarquitzat AHP (Analitical Hierarchy Process – Procés  Analític Jeràrquic), que 
consisteix en una tècnica multi criteri.
El procés AHP de jerarquització matemàtica permet obtenir de forma numèrica els valors 
dels pesos dels criteris de avaluació basant-se en la teoria de valor i vectors propis d’una 
matriu positiva, recíproca i consistent. Evita els problemes de subvaloració i biaix que 
apareixen en la ponderació directa.

63 Font:PhD Wadel Raina, 
Gerardo. (2009) 

La sostenibilidad 
en la arquitectura 
industrializada: la 
construcción modular ligera 
aplicada a la vivienda.
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CRITERIS INDICADORS

RE
QU

ER
IM

EN
TS

R1
 - 

  E
co

nò
m

ic

25
%

R1C1 Cost  d’adquisició 

(per efecte de la localització) 
35%

R1C1I1 Distància (fàbrica – ubicació) 35%

R1C1I2 Diferència d’altitud 20%

R1C1I3 Transportabilitat per pes i volum  45%

R1C2 Cost  d’explotació                  25%

R1C2I1 Muntatge 85%

R1C2I2 Manteniment 15%

R1C3 Cost  de reutilització                  40% R1C3I1 Gestió de deconstructibilitat i posta a punt 100%

R2
 - 

So
ci

al
 i T

er
rit

or
ia

l

25
%

R2C1 Material                  45% R2C1I1 Ús de recursos locals 100%

R2C2 Usuari                 10% R1C2I1 Costumització/personalització del sistema 100%

R2C3 Coneixement                  45% R2C3I1 Aliances empresa - agents locals 100%

R3
 - 

Fu
nc

io
na

l

25
%

R3C1 Qualitat 50%

R3C1I1 Producte certificat 40%

R3C1I2 Grau d’industrialització en taller 60%

R3C2 Prestacions 50%

R3C2I2 Integració nucli tècnic/’instal·lacions 50%

R3C2I2 Gestió integrada de proveïdors 50%

R4
 - 

M
ed

ia
m

bi
en

ta
l

25
%

R4C1 Consum de recursos 25% R4C1I1 Reducció del pes  (formigo-fusta-acer) 100%

R4C2 Gestió de Residus 75%

R4C2I1 Petjada fonaments 75%

R4C2I2 Reciclatje materials 25%
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7.3 DEFINICIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Una vegada adoptada la decisió a prendre, creat l’arbre de presa de decisió amb totes les 
funcions de valor i realitzada l’assignació de pesos, el pas següent consisteix a definir les 
possibles alternatives que poden presentar-se per a la seva posterior valoració. 
Les alternatives a valorar són les que quedaren definides a l’apartat 6.3   ESTUDI DE 
CAMP. SISTEMES DE CONSTRUCCIÓ MODULAR INDUSTRIALITZADA, és a dir, els sistemes 
modulars industrialitzats presents a Catalunya que compleixin els requisits mínims 
excloents d’apilabilitat (un mínim de tres plantes) i deconstrucció (sistemes amb un cert 
grau de juntes reversibles) per a fer front a la fita esportiva d’uns Jocs Olimpics d’Hivern 
al Pirineu.

Sistemes modulars industrialitzats lleugers, apilables (mínim 3 plantes) i deconstruïbles, 
fabricats al territori:
1. CA2D (ARQUIMA I FRANCESC GUÀRDIA I RIERA)
2. DECOTECH  (DECO · AREA-5 · ESPINET/UBACH )
3. NOEM SPACE-HUB (THINKCO2 SL + SEBASTIA DISSENY ESTRUCTURAL SL)
4. TEKDŌM FR® (TEKDOM SERVEIS D’ARQUITECTURA INTEGRALS SL)
5. TECCON®  (TECCON EVOLUTION SL)

Sistemes modulars industrialitzats pesats, apilables (mínim 3 plantes) i deconstruïbles, 
fabricats al territori:
6. EMII (COMPACT HABIT SL)
7. PRÊT-À-PORTER  (PMP SL GRUP PUJOL)

MIVES

80
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7.4 VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Per obtenir l’índex de valor de les alternatives, anteriorment, hem de valorar els indicadors. Els indicadors són els 
únics aspectes que són valorats directament a través de la funció de valor. Posteriorment, s’obté el valor dels criteris 
i dels requeriments. Finalment, s’obté l’índex de valor de cada alternativa.

Figura 47. Obtenció de l’índex de valor de les alternatives

Com vorem a continuació, per cada indicador es considera l’avaluació efectuada i el pes assignat. Es multipliquen 
aquests valors entre ells i s’obté el valor ponderat. Es reitera el procés per a cada indicador d’una mateixa família de 
criteris. La suma dels valors ponderats de tots els indicadors d’una mateixa família dóna el valor ponderat del criteri 
considerat. Reiterant el procés per a totes les famílies d’indicadors s’obtenen els valors de tots els criteris, i tornant 
a repetir el procés amb els valors dels criteris obtinguts s’aconsegueixen els valors dels  requeriments. La suma 
d’aquests quatre valors dóna origen al valor de l’índex.
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7.4.1 VALORACIÓ CA2D (ARQUIMA I FRANCESC GUÀRDIA I RIERA)
REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R1C1 Cost  d’adquisició per 
efecte de la localització                  

R1C1I1 Distància (fàbrica – ubicació) 1 0,35 0,35
R1C1I2 Diferència d’altitud 0,25 0,20 0,05
R1C1I3 Transportabilitat per pes i volum  0,20 0,45 0,09

VALOR CRITERI R1C1 0,49

R1C2 Cost  d’explotació                  
R1C2I1 Muntatge 1 0,85 0,85
R1C2I2 Manteniment 0,25 0,15 0,0375

VALOR CRITERI R1C2 0,8875

R1C3 Cost  de reutilització                  R1C3I1 Gestió  de deconstrucció i 
reutilització 0,25 1 0,25

VALOR CRITERI R1C3 0,25

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R1C1 Cost  d’adquisició per efecte de la localització                  0,49 0,35 0,1715
R1C2 Cost  d’explotació                  0,8875 0,25 0,2218
R1C3 Cost  de reutilització                  0,25 0,40 0,1
REQUERIMENT ECONÒMIC (R1) 0,4933

REQUERIMENT SOCIAL I TERRITORIAL (R2)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R2C1 Material                  R2C1I1 Ús de recursos locals 0,60 1 0,60
VALOR CRITERI R2C1 0,60
R2C2 Usuari                 R1C2I1 Costumització  del sistema 1 1 1
VALOR CRITERI R2C2 1
R2C3 Coneixement                  R2C3I1 Aliances empresa - agents locals 0,25 1 0,25
VALOR CRITERI R2C3 0,25

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R2C1 Material                     0,60 0,45 0,27
R2C2 Usuari           1 0,10 0,10
R2C3 Coneixement                 0,25 0,45 0,1125
REQUERIMENT SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,4825
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REQUERIMENT FUNCIONAL (R3)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R3C1 Qualitat                
R3C1I1 Producte certificat 1 0,40 0,40
R3C1I2 Grau d’industrialització en taller 0,2 0,60 0,12

VALOR CRITERI R3C1 0,62

R3C2 Prestacions             
R3C2I1 Integració nucli tècnic instal·lacions 1 0,50 0,50
R3C2I2 Gestió cadena de proveïdors 0,25 0,50 0,125

VALOR CRITERI R3C2 0,625

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R3C1 Qualitat                0,62 0,50 0,31
R3C2 Prestacions             0,625 0,50 0,3125
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,6225

REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R4C1 Consum de recursos               R4C1I1 Reducció del pes 1 1 1
VALOR CRITERI R4C1 1

R4C2 Gestió de Residus
R4C2I1 Petjada fonaments 0,25 0,75 0,1875
R4C2I2 Reciclatje materials 0,60 0,25 0,15

VALOR CRITERI R4C2 0,3375

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R4C1 Consum de recursos               1 0,25 0,25
R4C2 Gestió de Residus 0,3375 0,75 0,2531
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,5031

QUADRE RESUM VALORACIÓ CA2D (ARQUIMA I FRANCESC GUÀRDIA I RIERA)

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)    0,4933 0,25 0,1233
SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,4825 0,25 0,1206
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,6225 0,25 0,1556
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,5031 0,25 0,1257
ÍNDEX 0,5252
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7.4.2 VALORACIÓ DECOTECH  (DECO · AREA-5 · ESPINET/UBACH )
REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R1C1 Cost  d’adquisició per 
efecte de la localització                  

R1C1I1 Distància (fàbrica – ubicació) 1 0,35 0,35
R1C1I2 Diferència d’altitud 1 0,20 0,20
R1C1I3 Transportabilitat per pes i volum  0,20 0,45 0,09

VALOR CRITERI R1C1 0,64

R1C2 Cost  d’explotació                  
R1C2I1 Muntatge 0,50 0,85 0,425
R1C2I2 Manteniment 0,25 0,15 0,0375

VALOR CRITERI R1C2 0,4625

R1C3 Cost  de reutilització                  R1C3I1 Gestió  de deconstrucció i 
reutilització 1 1 1

VALOR CRITERI R1C3 1

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R1C1 Cost  d’adquisició per efecte de la localització                  0,64 0,35 0,2240
R1C2 Cost  d’explotació                  0,4625 0,25 0,1156
R1C3 Cost  de reutilització                  1 0,40 0,40
REQUERIMENT ECONÒMIC (R1) 0,7396

REQUERIMENT SOCIAL I TERRITORIAL (R2)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R2C1 Material                  R2C1I1 Ús de recursos locals 0,60 1 0,60
VALOR CRITERI R2C1 0,60
R2C2 Usuari                 R1C2I1 Costumització  del sistema 1 1 1
VALOR CRITERI R2C2 1
R2C3 Coneixement                  R2C3I1 Aliances empresa - agents locals 0,25 1 0,25
VALOR CRITERI R2C3 0,25

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R2C1 Material                     0,60 0,45 0,27
R2C2 Usuari           1 0,10 0,10
R2C3 Coneixement                 0,25 0,45 0,1125
REQUERIMENT SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,4825
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REQUERIMENT FUNCIONAL (R3)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R3C1 Qualitat                
R3C1I1 Producte certificat 0,60 0,40 0,24
R3C1I2 Grau d’industrialització en taller 0,2 0,60 0,12

VALOR CRITERI R3C1 0,36

R3C2 Prestacions             
R3C2I1 Integració nucli tècnic instal·lacions 0,25 0,50 0,125
R3C2I2 Gestió cadena de proveïdors 1 0,50 0,50

VALOR CRITERI R3C2 0,625

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R3C1 Qualitat                0,36 0,50 0,318
R3C2 Prestacions             0,625 0,50 0,3125
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,6305

REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R4C1 Consum de recursos               R4C1I1 Reducció del pes 0,50 1 0,5
VALOR CRITERI R4C1 0,5

R4C2 Gestió de Residus
R4C2I1 Petjada fonaments 0,25 0,75 0,1875
R4C2I2 Reciclatje materials 1 0,25 0,25

VALOR CRITERI R4C2 0,4375

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R4C1 Consum de recursos               0,5 0,25 0,125
R4C2 Gestió de Residus 0,4375 0,75 0,3281
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,4531

QUADRE RESUM VALORACIÓ DECOTECH  (DECO · AREA-5 · ESPINET/UBACH )

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)    0,7396 0,25 0,1849
SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,4825 0,25 0,1206
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,6305 0,25 0,1576
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,4531 0,25 0,1132
ÍNDEX 0,5763
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7.4.3 NOEM SPACE-HUB (THINKCO2 SL + SEBASTIA DISSENY ESTRUCTURAL SL)
REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R1C1 Cost  d’adquisició per 
efecte de la localització                  

R1C1I1 Distància (fàbrica – ubicació) 1 0,35 0,35
R1C1I2 Diferència d’altitud 0,50 0,20 0,1
R1C1I3 Transportabilitat per pes i volum  0,20 0,45 0,09

VALOR CRITERI R1C1 0,54

R1C2 Cost  d’explotació                  
R1C2I1 Muntatge 1 0,85 0,85
R1C2I2 Manteniment 1 0,15 0,15

VALOR CRITERI R1C2 1

R1C3 Cost  de reutilització                  R1C3I1 Gestió  de deconstrucció i 
reutilització 1 1 1

VALOR CRITERI R1C3 1

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R1C1 Cost  d’adquisició per efecte de la localització                  0,54 0,35 0,1890
R1C2 Cost  d’explotació                  1 0,25 0,25
R1C3 Cost  de reutilització                  1 0,40 0,40
REQUERIMENT ECONÒMIC (R1) 0,8390

REQUERIMENT SOCIAL I TERRITORIAL (R2)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R2C1 Material                  R2C1I1 Ús de recursos locals 1 1 1
VALOR CRITERI R2C1 1
R2C2 Usuari                 R1C2I1 Costumització  del sistema 1 1 1
VALOR CRITERI R2C2 1
R2C3 Coneixement                  R2C3I1 Aliances empresa - agents locals 0,25 1 0,25
VALOR CRITERI R2C3 0,25

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R2C1 Material                     1 0,45 0,45
R2C2 Usuari           1 0,10 0,10
R2C3 Coneixement                 0,25 0,45 0,1125
REQUERIMENT SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,6625
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REQUERIMENT FUNCIONAL (R3)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R3C1 Qualitat                
R3C1I1 Producte certificat 1 0,40 0,40
R3C1I2 Grau d’industrialització en taller 0,2 0,60 0,12

VALOR CRITERI R3C1 0,52

R3C2 Prestacions             
R3C2I1 Integració nucli tècnic instal·lacions 1 0,50 0,50
R3C2I2 Gestió cadena de proveïdors 1 0,50 0,50

VALOR CRITERI R3C2 1

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R3C1 Qualitat                0,52 0,50 0,26
R3C2 Prestacions             1 0,50 0,50
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,76

REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R4C1 Consum de recursos               R4C1I1 Reducció del pes 1 1 1
VALOR CRITERI R4C1 1

R4C2 Gestió de Residus
R4C2I1 Petjada fonaments 1 0,75 0,75
R4C2I2 Reciclatje materials 0,60 0,25 0,15

VALOR CRITERI R4C2 0,90

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R4C1 Consum de recursos               1 0,25 0,25
R4C2 Gestió de Residus 0,9 0,75 0,675
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,925

QUADRE RESUM VALORACIÓ NOEM SPACE-HUB (THINKCO2 SL + SEBASTIA DISSENY ESTRUCTURAL SL)

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)    0,8390 0,25 0,2097
SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,6625 0,25 0,1656
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,76 0,25 0,19
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,925 0,25 0,2312
ÍNDEX 0,7965
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7.4.4 TEKDŌM FR® (TEKDOM SERVEIS D’ARQUITECTURA INTEGRALS SL)
REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R1C1 Cost  d’adquisició per 
efecte de la localització                  

R1C1I1 Distància (fàbrica – ubicació) 0,50 0,35 0,175
R1C1I2 Diferència d’altitud 0,25 0,20 0,05
R1C1I3 Transportabilitat per pes i volum  0,20 0,45 0,09

VALOR CRITERI R1C1 0,315

R1C2 Cost  d’explotació                  
R1C2I1 Muntatge 0,50 0,85 0,425
R1C2I2 Manteniment 0,25 0,15 0,0375

VALOR CRITERI R1C2 0,4625

R1C3 Cost  de reutilització                  R1C3I1 Gestió  de deconstrucció i 
reutilització 0,25 1 0,25

VALOR CRITERI R1C3 0,25

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R1C1 Cost  d’adquisició per efecte de la localització                  0,315 0,35 0,1102
R1C2 Cost  d’explotació                  0,4625 0,25 0,1156
R1C3 Cost  de reutilització                  1 0,40 0,40
REQUERIMENT ECONÒMIC (R1) 0,6258

REQUERIMENT SOCIAL I TERRITORIAL (R2)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R2C1 Material                  R2C1I1 Ús de recursos locals 0,2 1 0,2
VALOR CRITERI R2C1 0,2
R2C2 Usuari                 R1C2I1 Costumització  del sistema 1 1 1
VALOR CRITERI R2C2 1
R2C3 Coneixement                  R2C3I1 Aliances empresa - agents locals 0,25 1 0,25
VALOR CRITERI R2C3 0,45

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R2C1 Material                     0,2 0,45 0,09
R2C2 Usuari           1 0,10 0,10
R2C3 Coneixement                 0,45 0,45 0,2025
REQUERIMENT SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,3925
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REQUERIMENT FUNCIONAL (R3)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R3C1 Qualitat                
R3C1I1 Producte certificat 1 0,40 0,40
R3C1I2 Grau d’industrialització en taller 0,2 0,60 0,12

VALOR CRITERI R3C1 0,52

R3C2 Prestacions             
R3C2I1 Integració nucli tècnic instal·lacions 0,25 0,50 0,125
R3C2I2 Gestió cadena de proveïdors 1 0,50 0,50

VALOR CRITERI R3C2 0,625

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R3C1 Qualitat                0,52 0,50 0,26
R3C2 Prestacions             0,625 0,50 0,3125
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,5725

REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R4C1 Consum de recursos               R4C1I1 Reducció del pes 0,5 1 0,5
VALOR CRITERI R4C1 0,5

R4C2 Gestió de Residus
R4C2I1 Petjada fonaments 0,25 0,75 0,1875
R4C2I2 Reciclatje materials 1 0,25 0,25

VALOR CRITERI R4C2 0,4375

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R4C1 Consum de recursos               0,5 0,25 0,125
R4C2 Gestió de Residus 0,4375 0,75 0,3281
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,4531

QUADRE RESUM VALORACIÓ TEKDŌM FR® (TEKDOM SERVEIS D’ARQUITECTURA INTEGRALS SL)

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)    0,6258 0,25 0,1564
SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,3925 0,25 0,0981
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,5725 0,25 0,1431
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,4531 0,25 0,1132
ÍNDEX 0,5108
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7.4.5 TECCON®  (TECCON EVOLUTION SL)
REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R1C1 Cost  d’adquisició per 
efecte de la localització                  

R1C1I1 Distància (fàbrica – ubicació) 1 0,35 0,35
R1C1I2 Diferència d’altitud 0,25 0,20 0,05
R1C1I3 Transportabilitat per pes i volum  0,60 0,45 0,27

VALOR CRITERI R1C1 0,670

R1C2 Cost  d’explotació                  
R1C2I1 Muntatge 0,50 0,85 0,425
R1C2I2 Manteniment 0,25 0,15 0,0375

VALOR CRITERI R1C2 0,4625

R1C3 Cost  de reutilització                  R1C3I1 Gestió  de deconstrucció i 
reutilització 0,25 1 0,25

VALOR CRITERI R1C3 0,25

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R1C1 Cost  d’adquisició per efecte de la localització                  0,670 0,35 0,2345
R1C2 Cost  d’explotació                  0,4625 0,25 0,1156
R1C3 Cost  de reutilització                  1 0,40 0,40
REQUERIMENT ECONÒMIC (R1) 0,7501

REQUERIMENT SOCIAL I TERRITORIAL (R2)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R2C1 Material                  R2C1I1 Ús de recursos locals 0,2 1 0,2
VALOR CRITERI R2C1 0,2
R2C2 Usuari                 R1C2I1 Costumització  del sistema 1 1 1
VALOR CRITERI R2C2 1
R2C3 Coneixement                  R2C3I1 Aliances empresa - agents locals 0,25 1 0,25
VALOR CRITERI R2C3 0,45

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R2C1 Material                     0,2 0,45 0,09
R2C2 Usuari           1 0,10 0,10
R2C3 Coneixement                 0,45 0,45 0,2025
REQUERIMENT SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,3925
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REQUERIMENT FUNCIONAL (R3)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R3C1 Qualitat                
R3C1I1 Producte certificat 1 0,40 0,40
R3C1I2 Grau d’industrialització en taller 0,6 0,60 0,12

VALOR CRITERI R3C1 0,52

R3C2 Prestacions             
R3C2I1 Integració nucli tècnic instal·lacions 0,25 0,50 0,125
R3C2I2 Gestió cadena de proveïdors 1 0,50 0,50

VALOR CRITERI R3C2 0,625

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R3C1 Qualitat                0,52 0,50 0,26
R3C2 Prestacions             0,625 0,50 0,3125
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,5725

REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4)

CRITERIS INDICADORS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R4C1 Consum de recursos               R4C1I1 Reducció del pes 0,5 1 0,5
VALOR CRITERI R4C1 0,5

R4C2 Gestió de Residus
R4C2I1 Petjada fonaments 0,25 0,75 0,1875
R4C2I2 Reciclatje materials 1 0,25 0,25

VALOR CRITERI R4C2 0,4375

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

R4C1 Consum de recursos               0,5 0,25 0,125
R4C2 Gestió de Residus 0,4375 0,75 0,3281
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,4531

QUADRE RESUM VALORACIÓ TECCON®  (TECCON EVOLUTION SL)

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)    0,7501 0,25 0,1875
SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,3925 0,25 0,0981
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,5725 0,25 0,1431
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,4531 0,25 0,1132
ÍNDEX 0,5419
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QUADRE RESUM VALORACIÓ CA2D (ARQUIMA I FRANCESC GUÀRDIA I RIERA)

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)    0,4933 0,25 0,1233
SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,4825 0,25 0,1206
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,6225 0,25 0,1556
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,5031 0,25 0,1257
ÍNDEX 0,5252

QUADRE RESUM VALORACIÓ DECOTECH  (DECO · AREA-5 · ESPINET/UBACH )

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)    0,7396 0,25 0,1849
SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,4825 0,25 0,1206
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,6305 0,25 0,1576
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,4531 0,25 0,1132
ÍNDEX 0,5763

QUADRE RESUM VALORACIÓ NOEM SPACE-HUB (THINKCO2 SL + SEBASTIA DISSENY ESTRUCTURAL SL)

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)    0,8390 0,25 0,2097
SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,6625 0,25 0,1656
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,76 0,25 0,19
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,925 0,25 0,2312
ÍNDEX 0,7965

QUADRE RESUM VALORACIÓ TEKDŌM FR® (TEKDOM SERVEIS D’ARQUITECTURA INTEGRALS SL)

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)    0,6258 0,25 0,1564
SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,3925 0,25 0,0981
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,5725 0,25 0,1431
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,4531 0,25 0,1132
ÍNDEX 0,5108

8 INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I CONCLUSIONS
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QUADRE RESUM VALORACIÓ TECCON®  (TECCON EVOLUTION SL)

CRITERIS AVALUACIÓ PES VALOR 
PONDERAT

REQUERIMENT ECONÒMIC (R1)    0,7501 0,25 0,1875
SOCIAL I TERRITORIAL (R2) 0,3925 0,25 0,0981
REQUERIMENT FUNCIONAL (R3) 0,5725 0,25 0,1431
REQUERIMENT MEDIAMBIENTAL (R4) 0,4531 0,25 0,1132
ÍNDEX 0,5419

Es conclou que l’aplicació de la metodologia MIVES en l’avaluació de d’aquest treball és una eina útil pel suport de la 
presa de decisió, ens ha permet formar una valoració de cada alternativa i acotar l’anàlisi del projecte des de tots els 
àmbits d’estudi. 
D’altra banda, cal destacar alguns aspectes negatius com pot ser la manca de consistència per l’existència d’indicadors 
no mesurables quantitativament, els quals poden restar rigorositat a l’estudi pel sol fet de no estar consensuats. 
Cal reconsiderar els límits de les funcions de valor en alguns indicadors. En els resultats es pot apreciar l’existència 
d’indicadors que no discriminen suficientment entre alternatives. 
Per altra banda, a valoració de la tercera alternativa - NOEM SPACE-HUB (THINKCO2 SL + SEBASTIA DISSENY 
ESTRUCTURAL SL) - es distancia força de la resta de resultats. A falta d’un anàlisi més concret i acurat, el que ens 
evidencia aquest resultat és que per aconseguir avantatges competitius diferencials en el sector de la construcció 
industrialitzada amb criteris de sostenibilitat,  són fonamentals les aliances  estratègiques  entre empreses 
deslocalitzades (amb capacitat tecnològica) i els agents locals (proveïdors de materials locals). 
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