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INTRODUCCIÓ 

En aquest document annex trobem la documentació generada pel programa Cypecad sobre l’ 
Anàlisi del cicle de vida de l’edifici. El document inclou el càlcul del cost energètic i les emissions 
de Co2 generades a causa de l’execució de la fonamentació i l’estructura de l’edifici. 
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1 SOSTENIBILITAT 
 

1.1 Definició 

El terme sostenibilitat, o desenvolupament sostenible, és un concepte utilitzat en diversos camps de l'activitat 
humana. La Reial Acadèmia Espanyola (RAE ), defineix el terme sostenible com 'Que se puede mantener 
durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente'. 

S'aplica al desenvolupament socioeconòmic i va ser formalitzat per primera vegada en el document conegut 
com Informe Brundtland (1987 ), fruit dels treballs de la Comissió Mundial de Medi Ambient i 
Desenvolupament de Nacions Unides, creada en Assemblea de les Nacions Unides en 1983. 

El desenvolupament sostenible queda definit pel seu objectiu: 'Satisfer les necessitats de les generacions 
actuals sense comprometre la possibilitat que les futures puguin satisfer les seves'. Aquesta definició es va 
assumir en el Principi 3er de la Declaració de Rio (1992 ). 

De forma resumida, podem concloure que es tracta de 'satisfer les necessitats del present sense posar en risc 
els recursos del futur'. 

 

1.2 Objetiu 

L'objectiu primordial d'un desenvolupament sostenible és l'elaboració de projectes viables, que conciliïn i 
harmonitzin els aspectes econòmics, socials i ambientals, que es consideren els tres pilars bàsics de l'activitat 
humana. 

Un desenvolupament sostenible requereix unes condicions mediambientals econòmicament viables i 
suportables per una societat a llarg termini, dins d'un marc socioeconòmic equitatiu, entenent: 

- Ambiental: entorn que afecta als éssers vius i condiciona la manera de vida de les persones i la seva 

organització social. 

- Econòmic: organització de la producció, distribució i consum en benefici d'una societat. 

- Social: procés d'evolució i millora en els nivells de benestar d'una societat, mitjançant una distribució 
equitativa i justa de la riquesa. 
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1.3 Principis bàsics 

En el camp de la sostenibilitat, s'accepten tres principis bàsics: 

- L'anàlisi del cicle de vida com a eina d'estudi i avaluació de l'impacte ambiental. 

- La promoció i desenvolupament de l'ús de matèries primeres i energies renovables, enteses com aquelles 
que s'obtenen de fonts naturals virtualment inesgotables, unes per la immensa quantitat d'energia que 

contenen, i unes altres perquè són capaces de regenerar-se per mitjans naturals. 

- La reducció de les quantitats de materials i energia utilitzats en l'extracció de recursos naturals, la seva 
explotació i la destrucció o el reciclatge dels residus. 
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2 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE 

És una concepció del disseny de la construcció de manera sostenible, buscant l'aprofitament dels recursos 
naturals amb la finalitat de minimitzar el seu impacte sobre el medi ambient i els seus habitants. 

La construcció sostenible es basa en el correcte ús, gestió i reutilització dels recursos naturals i de l'energia 
disponible, durant el procés de construcció i el posterior ús de l'edifici, aplicant per a això l'Anàlisi del Cicle de 
Vida (ACV ) com a eina mediambiental. 

La importància d'apostar per una construcció sostenible l'avalen recents estudis, que han constatat que el 
sector de la construcció és responsable de l'ús de l'ordre del 36% del total de l'energia consumida i, en 
particular, del 65% de la despesa d'energia elèctrica, sense oblidar l'impacte que produeix sobre el medi 
ambient, el consum de matèries primeres, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la generació de residus i 
el consum d'aigua potable, tal com il·lustra el següent gràfic: 

  

2.1 Principis de la construcció sostenible 

La construcció sostenible es fonamenta en principis acceptats per la majoria dels agents que intervenen en el 
procés constructiu, resumits en els punts següents: 

- La consideració des de les fases inicials del projecte de les condicions de l'entorn per obtenir el màxim 
rendiment amb el menor impacte mediambiental, destacant les: 

- Climàtiques 

- Hidrogràfiques 

- Topogràfiques 

- Geològiques 
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- Ecosistemes de l'entorn 

- L'eficàcia i moderació en l'ús de materials de construcció, prevalent els de baix contingut energètic. 

- La reducció del consum d'energia per a calefacció, climatització, il·luminació, transport i altres equipaments, 

cobrint la resta de la demanda amb fonts d'energia renovables. 

- La minimització del balanç energètic global de l'edificació, abastant totes les fases del procés constructiu i les 

etapes de vida de l'edifici: 

- Disseny 

- Construcció 

- Ús, reparació i manteniment 

- Final de la seva vida útil: Desconstrucció i Reciclat 

- La consideració dels requisits bàsics i compliment de normativa en relació a: 

- Seguretat 

- Habitabilitat 

- Confort higrotèrmic 

- Salubritat 

- Il·luminació 

 

2.2 Beneficis que aporta als edificis 

Una construcció sostenible aporta beneficis en l'àmbit econòmic, social i mediambiental, entre els quals cal 
destacar: 

- Beneficis Econòmics 

- Reducció dels costos d'ús i manteniment 

- Increment del valor de la construcció 

- Increment de l'eficiència energètica de l'edifici 

- Beneficis Socials 

- Major qualitat acústica, tèrmica i higrotèrmica dels edificis 

- Increment del benestar dels usuaris 
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- Beneficis Mediambientals 

- Millora de la qualitat de l'aire i de l'aigua 

- Reducció dels residus sòlids 

- Preservació i conservació dels recursos naturals 
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3 ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA (ACV) 

L'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV ) o 'anàlisi del bressol a la tomba', és una eina que estudia i avalua l'impacte 
ambiental d'un producte o servei durant totes les etapes de la seva existència, establint un balanç ambiental 
amb la finalitat d'aconseguir un desenvolupament sostenible. 
 

3.1 Antecedents històrics 

A finals de la dècada dels seixanta, es va començar a utilitzar als Estats Units l'Anàlisi del Cicle de Vida com a 
eina per a la quantificació del consum energètic associat als processos productius, preferentment en el sector 
de la indústria química. 

A principis de la dècada següent, i com a conseqüència de la crisi del petroli, es van desenvolupar estudis 
encaminats a l'optimització dels recursos energètics, incloent el consum de matèries primeres i la generació de 
residus per la seva vinculació directa amb la despesa energètica, desenvolupant-se les primeres eines 
analítiques i metodologies de ACV, sent pioners els científics d'Estats Units, Regne Unit i Suècia. 

Assimilada la crisi del petroli, es manifesta certa pèrdua d'interès pels temes relacionats amb l'ACV, renaixent 
de nou a inicis dels anys vuitanta com a conseqüència d'una major conscienciació de la població pel medi 
ambient. Motivant a les diferents administracions a promulgar normatives o establir criteris que permetessin 
quantificar la càrrega mediambiental dels processos i productes, i als industrials a dissenyar i fabricar amb un 
menor impacte ambiental, amb la finalitat de promocionar els seus 'productes verds' per incrementar les seves 
vendes. 

En aquest context, va sorgir l'any 1979 la fundació SETAC (Society for Environmental Toxicology and 
Chemistry ), capdavantera en el seu camp, la finalitat de la qual consisteix en el desenvolupament de la 
metodologia i els criteris sobre els quals es fonamenta l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV ) dels processos i 
productes. 

El ACV va prendre un nou impuls a principis dels anys 90, despertant l'interès per part dels tècnics, en disposar 
d'una eina que els facilita l'elaboració d'estudis encaminats a prevenir la contaminació i reduir l'impacte sobre el 
medi ambient. 

Amb el propòsit de potenciar i normalitzar l'ús del ACV, es crea en 1992 la SPOLD (Society for the Promotion 
of LCA Development ), composta per 20 grans companyies europees. Posteriorment, en 1993, es crea el 
Comitè Tècnic 207 (ISO/TC 207 ) en ISO (Internacional Standards Organization ), amb l'objectiu de 
desenvolupar normes internacionals per a la gestió mediambiental, estant a càrrec del Subcomitè SC 5 
l'elaboració de les normes per regular l'Anàlisi del Cicle de Vida, entre les quals cal destacar: 

- UNE-EN ISO 14040. Gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida. Principis i marc de referència. 

- UNE-EN ISO 14044. Gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida. Requisits i directrius. 

 

3.2 Normalització i metodologia: eines ambientals ISO 14000 

A finals del segle XX, creix la necessitat d'establir indicadors universals que avaluïn objectivament els 
processos industrials i els projectes, per preservar de forma adequada el medi ambient. 
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Com a conseqüència de la Conferència sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament al juny de 1992 a Rio de 
Janeiro (Brasil ), la Internacional Standards Organization (ISO ) es compromet a elaborar normes 
ambientals internacionals. Amb aquesta finalitat, es crea el Comitè Tècnic 207 (1993 ), responsable del 
desenvolupament de les normes sobre Sistemes de Gestió Ambiental (SGA ) denominades ISO 14000, 
l'objectiu del qual consisteix en l'estandardització dels modes de producció i prestació de serveis, a fi de 
protegir al medi ambient i incrementar la seva qualitat i competitivitat. 

La finalitat de les normes ISO és impulsar i promoure una gestió més eficaç del medi ambient, proporcionant 
eines útils per recopilar, interpretar i transmetre informació contrastada i objectiva, amb la finalitat de millorar les 
intervencions ambientals. Aportant tres grups d'eines mediambientals: l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV ), 
l'Avaluació de l'Acompliment Ambiental (AAA ) i el Sistema d'Etiquetatge Ecològic. 

 

3.3 Definició i etapes metodològiques de l'Anàlisi del Cicle de Vida 

La SETAC (Society of Environmental Toxicology And Chemistry ) defineix l'Anàlisi del Cicle de Vida com: 

"Un procés objectiu per avaluar les càrregues ambientals associades a un producte, procés o activitat, 
identificant i quantificant l'ús de la matèria i de l'energia, així com les emissions o els abocaments a l'entorn, per 
determinar l'impacte d'aquest ús de recursos i aquestes emissions o abocaments, amb la finalitat d'avaluar i 
portar a la pràctica estratègies de millora ambiental. L'estudi inclou el cicle complet del producte, procés o 
activitat, tenint en compte les etapes de: extracció i processament de matèries primeres, producció, transport i 
distribució, ús, reutilització i manteniment, reciclat i disposició final." 

D'acord amb la norma UNE-EN ISO 14040, el desenvolupament d'una Anàlisi de Cicle de Vida, ha de 
contemplar les següents etapes metodològiques: 

- Etapa 1: Definició d'objectius i abast (Unitat funcional ) 

- Etapa 2: Anàlisi general d'inventari 

- Etapa 3: Avaluació de l'impacte 

- Etapa 4: Interpretació dels resultats 

  

INTERPRETACIÓ DELS INTERPRETACIÓ DELS INTERPRETACIÓ DELS INTERPRETACIÓ DELS 
RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS    

 

DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I 
ABASTABASTABASTABAST    

    

 

  

 

AVALUACIÓ DE L'IMPACTEAVALUACIÓ DE L'IMPACTEAVALUACIÓ DE L'IMPACTEAVALUACIÓ DE L'IMPACTE    

 

ANÀLISI GENERAL ANÀLISI GENERAL ANÀLISI GENERAL ANÀLISI GENERAL 
D'INVENTARID'INVENTARID'INVENTARID'INVENTARI    
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4 ETAPES DEL CICLE DE VIDA D'UNA EDIFICACIÓ 

Atenent a la classificació i a la nomenclatura inclosa en les normes UNE-EN ISO 14040 i UNE-EN ISO 14044, 
s'estableixen quatre etapes en el cicle de vida d'una construcció: 

Producte: A1 - A3 

- Extracció de matèries primeres (A1 ) 

- Transport a fàbrica (A2 ) 

- Fabricació (A3 ) 

Procés de construcció: A4 - A5 

- Transport del producte (A4 ) 

- Procés d'instal·lació del producte i construcció (A5 ) 

Ús del producte: B1 - B7 

- Ús (B1 ) 

- Manteniment (B2 ) 

- Reparació (B3 ) 

- Substitució (B4 ) 

- Rehabilitació (B5 ) 

- Ús de l'energia operacional (B6 ) 

- Ús de l'aigua operacional (B7 ) 

Fi de vida: C1 - C4 

- Deconstrucció i enderroc (C1 ) 

- Transport (C2 ) 

- Gestió de residus per a reutilització, recuperació i reciclatge (C3 ) 

- Eliminació final (C4 ) 
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5 ETAPES DEL CICLE DE VIDA CONSIDERADES EN EL PROJE CTE 

En el present projecte s'han considerat les etapes corresponents a la fabricació del producte (A1, A2, A3 ), al 
seu transport fins a l'entrada de l'obra (A4 ) i al procés d'instal·lació del producte i construcció (A5 ). 

Producte: (A1 - A2 - A3 ) 

- Comprèn l'elaboració del producte, abastant des de l'extracció de les matèries primeres fins a la fabricació i 
embalatge del producte final, incloent el transport de les matèries primeres fins a la fàbrica i els 
desplaçaments necessaris per a la seva producció. 

Transport del producte: (A4 ) 

- Aquesta fase comprèn el transport del producte des de la sortida de la fàbrica fins a l'entrada de l'obra, 
incloent els desplaçaments necessaris en el procés de distribució. 

Procés d'instal·lació del producte i construcció: (A5 ) 

- Aquesta fase es refereix al procés de construcció i instal·lació dels productes, incloent els desplaçaments dins 
del recinte de la construcció. 
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6 INDICADORS D'IMPACTE AMBIENTAL CONTEMPLATS EN EL PROJECTE 

En el present projecte es contemplen els següents indicadors d'impacte ambiental: 

L'energia incorporada:L'energia incorporada:L'energia incorporada:L'energia incorporada: que estima la quantitat d'energia consumida en les fases del Cicle de Vida 
corresponents al procés de fabricació dels productes i a la seva instal·lació o posada en obra. Aquest procés 
inclou l'extracció de matèries primeres (A1 ), el transport a fàbrica (A2 ), l'elaboració o fabricació (A3 ), el 
transport del producte fins a l'obra (A4 ) i el procés d'instal·lació del producte i de construcció (A5 ). 

Les emissions de COLes emissions de COLes emissions de COLes emissions de CO2222    equivalent:equivalent:equivalent:equivalent: és una unitat de mesurament usada per indicar el potencial d'escalfament 
global de cadascun dels gasos d'efecte hivernacle que intervenen en el procés de fabricació dels productes, del 
seu transport i de la seva instal·lació o posada en obra, en comparació del diòxid de carboni. 
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7 RESULTATS DE L'AVALUACIÓ 
 

7.1 7.1.- Energia incorporada (MJ) 

ENERGIA INCORPORADA (MJ )ENERGIA INCORPORADA (MJ )ENERGIA INCORPORADA (MJ )ENERGIA INCORPORADA (MJ )    

Capítols 
A1-A2-A3 

PRODUCTE 
A4 

TRANSPORT 
A5 

CONSTRUCCIÓ 
TOTAL 

Fonamentacions 1.296.909,31 18.205,54 400,24 1.315.515,09 

Estructures 5.676.832,11 97.154,69 1.602,95 5.775.589,75 

Total 6.973.741,42 115.360,23 2.003,19 7.091.104,84  
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7.2 Potencial d'escalfament global (CO2 eq.) 

EMISSIONS DE COEMISSIONS DE COEMISSIONS DE COEMISSIONS DE CO2222    eq. (t )eq. (t )eq. (t )eq. (t )    

Capítols 
A1-A2-A3 

PRODUCTE 
A4 

TRANSPORT 
A5 

CONSTRUCCIÓ 
TOTAL 

Fonamentacions 114,57 1,35 0,03 115,95 

Estructures 458,86 7,19 0,16 466,21 

Total 573,43 8,54 0,19 582,16  
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8 CONCLUSIÓ 

Espanya és un dels països que s’ha compromès a complir les exigències en vers al 
protocol de Kioto que es troba en vigor des de l’any 2005 i que té per objecte reduir les 
emissions de sis gasos, entre ells el Co2, que engronsen la capa de l’atmosfera que atrapa 
la radiació solar causant l’escalfament global. 

Cada vegada hi ha més consciencia social en vers a la sostenibilitat de manera que es 
procura realitzar les coses pensant en les necessitats d’avui però sense esgotar els 
recursos de demà. 

La construcció sostenible es basa en l’aprofitament dels recursos naturals amb la finalitat 
de minimitzar l’impacte ambiental, gestiona i reutilitza els materials durant el procés de 
construcció i cicle de vida de l’edifici. Per exemple: Es construeix evitant els ponts tèrmics i 
a nivell constructiu això implica la col·locació d’un aïllament que a priori, té un cost 
energètic però que queda compensat en el cicle de vida de l’edifici perquè, gracies a 
l’aïllament l’edifici consumirà menys recursos per a la calefacció. 

Cal dir que el sector de la construcció és un dels sectors que generen mes emissions de 
Co2 i que s’ha de començar a pensar en el dia de demà, quan hi haurà sobre població i 
pocs recursos. 

S’ha realitzat una valoració del cost energètic de l’estructura projectada gràcies al mòdul 
del programa Cype anomenat Arquimedes, que dona la opció de fer un anàlisis del cicle de 
vida. 

El programa dona realitza dos càlculs.  

Calcula l’energia incorporada, que és la quantitat d’energia consumida en el procés de 
fabricació e instal·lació dels productes. El càlcul inclou l’energia de l’extracció de les 
matèries primeres,  el transport a la fàbrica, l’elaboració dels materials, el transport dels 
productes a l’obra i el procés d’instal·lació del producte. 

L’energia consumida per l’execució de l’estructura és de 7.091.104,84 MJ, que equival 
aproximadament al consum de 4200 habitatges en el període de un mes. Si es té en 
compte el preu del KWh de 0,124400€/kWh el cost energètic de l’estructura ascendeix a 
246.997,36 €. 

L’altre paràmetre que calcula el programa son les emissions de CO2 equivalent que serveix 
per indicar el potencial d’escalfament global de cadascun dels gasos d’efecte hivernacle. 
Segons el programa les emissions de CO2 equivalents ascendeixen a 582,16 T.  

La quantitat de CO2 que en resulta de la construcció de l’edifici equival a 2.910.000 cotxes 
realitzant un recorregut de 1Km. 


