
Annexos. Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB                                 Pág. 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX A: Sostenibilitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 2                                                                    Annexos: Proposta de rehabilitació de la façana de l’edifici H de l’ETSEIB 

 

ANNEX A: Sostenibilitat 

A.1. Introducció 

Actualment la sostenibilitat constitueix un punt clau per a la planificació i posada en pràctica 

de qualsevol tipus d’activitat. Des de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 

Barcelona, s’hauria de donar importància a aquest concepte de desenvolupament 

sostenible, per donar exemple a la societat i ser el punt de partida per aplicar la sostenibilitat 

a l’enginyeria dels edificis.  

A.2. La Sostenibilitat 

La primera definició del concepte de sostenibilitat apareix a finals dels anys 80 tal com el 

desenvolupament sostenible fa referència a la utilització de forma racional dels recursos 

naturals d’un lloc, tenint cura que no siguin esgotats i les generacions futures puguin fer ús 

d’ells de la mateixa manera que els hem fet servir nosaltres. El desenvolupament sostenible 

clàssic és aquell desenvolupament econòmic i social que té lloc sense el deteriorament del 

medi ambient ni dels recursos naturals dels que depenen les activitats humanes i el 

desenvolupament, del present i del futur. Però en l’actualitat la sostenibilitat va més enllà del 

medi ambient; suposa treballar també en àmbits de qualitat, seguretat i higiene.  

En construcció, sostenibilitat engloba altres aspectes no només ambientals sinó socials, 

institucionals i econòmics. 

 La sostenibilitat des del punt de vista social es pot entendre com l’acceptació de 

determinades tipologies constructives a l’entorn urbà d’acord amb les necessitats 

de la societat, amb els requeriments socials vigents. Ja que una doble façana 

ventilada de vidre dóna un status i una imatge més moderna a l’empresa o 

institució, donant un valor afegit. 

 Aspectes institucionals per les implicacions i obligacions públiques i privades que 

la rehabilitació de les façanes d’un edifici i el seu manteniment comporta. Un dels 

aspectes més rellevants és que la normativa que afecti l’edifici no computi l’àrea 

de l’espai intermedi de la DFVV dins de l’edificabilitat de l’edifici, ja que aquest 

espai no està dintre de l’ocupació, i només serveix pel bon funcionament 

termoenergèticament. 

 Aspectes econòmics per l’elevat cost de tot el conjunt, degut a la instal·lació del 

sistema de suport estructural, sistema d’ancoratge, i materials emprats. Aquest 
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aspecte és el que més importància ha tingut al llarg de la història de la 

construcció, ja que se sol construir aquelles propostes econòmicament viables 

per algun factor. Aquesta construcció resulta cara en la seva inversió inicial però 

això podria veure’s amortit per l’estalvi energètic assolit pel conjunt. 

Diferents autors han tractat aquest tema en els últims anys. La gran majoria coincidien en la 

responsabilitat que existeix en el procés de construcció de la societat, “respecte i compromís 

amb el Medi Ambient”, “ús sostenible de l’energia”, “energies renovables”, “impacte d’ús de 

determinats materials”. És pren consciència de la globalitat de la construcció atenent a totes 

les fases i processos. Es va posar de manifest la funció urbanística dintre de la societat i la 

seva rellevància. 

Un d’aquests autors en 1996 va establir una sèrie de requisits que han de complir els edificis 

sostenibles: 

 Consum mínim d’energia i aigua al llarg de la seva vida; 

 Ús eficient de les matèries primes; 

 Generació mínima de residus i contaminació al llarg de la seva vida; 

 Durabilitat i reciclabilitat; 

 Integració en el paisatge urbà; 

 Flexibilitat, adaptabilitat i qualitat de l’emplaçament en front a necessitats actuals i 

futures dels usuaris; 

 Creació d’un ambient tèrmic i acústic interior saludable; 


