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Resum 

En aquest Annex F es presenta l’estudi d’impacte ambiental referent a la construcció de 

l’edifici d’oficines de gran alçada projectat. A més, s’especifiquen els criteris mediambientals 

que s’han valorat a l’hora de portar a terme el disseny de l’estructura.  
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F.1. Introducció 

El present projecte, tal i com ja s’ha comentat, documenta el càlcul i disseny de l’estructura 

d’un edifici de gran alçada sota els criteris de les normatives vigents; el Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE), la EHE-08, entre d’altres. En aquest apartat s’especificarà l’impacte 

ambiental que comportarà la construcció de l’enunciat edifici sobre el medi que l’envolta i el 

que queda influenciat. 

Cal esmentar, però, que segons la legislació vigent, el responsable d’elaborar i presentar 

l’estudi d’impacte ambiental de forma detallada de qualsevol obra és l’encarregat del 

projecte executiu. De totes maneres, ja que en el global del projecte s’ha definit tant el 

procés constructiu, com les mesures a prendre durant aquest període, s’ha considerat 

apropiat determinar de forma general l’impacte ambiental de la construcció projectada.  

 L’estudi ambiental realitzat no és un estudi exhaustiu, ja que no és competència directa del 

present projecte, però sí que es donen una sèrie de recomanacions a tenir en compte en 

l’execució de l’obra. Per altra banda, també es descriuen les característiques mediambientals 

principals dels materials utilitzats en l’estructura principal de l’edifici.. 
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F.2. Estudi d’impacte ambiental 

L’estructura de l’edifici d’oficines de 120 metres ha estat dissenyada amb perfils d’acer 

laminat. Aquest material és un dels més versàtils i adaptables en el món de la construcció, i 

combina una bona resistència amb un preu relativament baix. Així doncs, l’elecció d’una 

estructura metàl·lica correspon a criteris tant econòmics com mediambientals. També cal 

considerar que per a portar a terme l’elecció del material principal de l’estructura de l’edifici; 

l’alçada i els considerables requisits resistents han estat els principals motius 

desencadenants.  

Des del punt de vista econòmic, s’ha escollit la solució estructural a base de perfils que 

permetessin l’optimització de la perfileria final de l’estructura. El fet de cercar la solució 

òptima implica l’obtenció d’una quantia d’acer menor i, conseqüentment, una reducció del 

cost total de l’estructura. Encara que en tot moment s’ha intentat considerar el fet de la 

optimització individualitzada dels perfils, en el dimensionament final de l’estructura s’ha 

hagut de prioritzar la facilitat del procés constructiu  agrupant diverses tipologies de perfils, 

minimitzant el preu per partida, però  sempre partint d’una perfileria altament optimitzada.  

Des del punt de vista mediambiental cal esmentar que, cada vegada més, el 

desenvolupament sostenible s’ha convertit en un repte clau en molts àmbits i ha pres gran 

importància en el camp de la construcció. Seguint aquesta voluntat, s’ha optat per la 

utilització de l’acer per a l’estructura que és un material que ofereix nombrosos avantatges 

per tal de fer front a la creixent preocupació de les societats industrialitzades per a la 

protecció del medi ambient.  

L’acer és un material respectuós amb el medi ambient, no només per ser completament 

reciclable, sinó perquè també té una gran durabilitat i, en comparació amb altres materials, 

exigeix quantitats relativament baixes d’energia per a la seva producció. També cal 

considerar que el mantenint de l’acer com a material constructiu no comporta grans 

despeses, ni econòmiques, ni en forma de productes secundaris, sempre partint de la base 

que l’obra hagi estat realitzada sota les consideracions establertes. 
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Per a fer una edificació sostenible s’han d’estudiar tots els processos implicats en el disseny, 

el plantejament, la construcció i la demolició, per tal de minimitzar l’impacte ambiental 

sobre el medi afectat. 

Existeix una sèrie de recomanacions que s’haurien de seguir des de l’inici del disseny 

arquitectònic, passant per la definició de la situació de l’edifici i l’obtenció de les matèries 

primes, fins al reciclatge dels residus generats. Aquestes recomanacions tenen l’objectiu de 

reduir l’impacte sobre el medi en cadascuna de les fases de la vida útil de l’edifici.  

De forma general, les recomanacions per tal de reduir al màxim l’impacte ambiental referent 

a l’execució de l’obra de l’edifici d’oficines es podrien definir en els quatre principis següents: 

-  Estalviar energia, tant en la fase constructiva com en la d’ús. 

-  Fer un ús racional dels recursos naturals, optimitzant aquests en tots els casos. 

- Protegir el medi ambient, tant el que es troba al voltant de l’obra com l’afectat de 

 forma indirecta en l’obtenció o en el transport de les matèries primeres. 

- Garantir la seguretat de les persones, així com el benestar social dels ciutadans aliens 

 a l’obra. 

 

F.2.1. Impacte ambiental durant el procés d’execució de l’obra 

 

Per tal disminuir l’impacte ambiental d’una construcció, són moltes les consideracions i els 

aspectes que poden ser contemplats. En primer lloc es poden utilitzar sistemes actius com 

l’actuació directa sobre l’energia utilitzada, les instal·lacions, etc., però també sistemes 

passius com estudiar l’entorn i l’emplaçament de la construcció, la seva orientació, el disseny 

arquitectònic, etc. 

En el cas de l’edifici d’oficines projectat, l’estudi d’aquests aspectes passius ha estat un dels 

principals temes tractats abans d’iniciar la projecció de l’estructura de l’edifici. La ubicació on 
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es situa la torre de 120 metres, va estar considerada com a òptima ja que és un nucli 

important d’edificis d’alçada considerables, totes les construccions altes superen els 100 

metres, i per tant en cap cas es trencava l’estètica del medi urbà on s’ubicava l’obra. 

Possiblement aquesta situació de l’edifici a la línia de costa, juntament amb la majestuositat 

del disseny, no només no afectarà de forma negativa a l’entorn, sinó que millorarà la silueta 

arquitectònica de la ciutat des del mar.  

Tot i que l’edifici es troba a quatre vents, les quatre façanes es troben lliures de 

construccions veïnes, la construcció ha estat orientada a l’est per tal de reduir el consum 

d’electricitat i aprofitar al màxim tant el poder lumínic com calorífic de la llum solar.   

De la mateixa manera, també es busca minimitzar els impactes directes, relacionats amb les 

fases de construcció i utilització de l’edifici; i els impactes indirectes, com pot ser l’impacte a 

llarg termini de l’edifici, l’activitat que hi tindrà lloc, el transport i l’ús dels ocupants. 

Per tal de considerar totes aquestes indicacions, en aquest apartat s’estableixen una sèrie de 

recomanacions que cal tenir en compte per tal de minimitzar l’impacte amb l’entorn a l’hora 

de considerar la construcció d’un edifici d’oficines com el que s’està estudiant. 

− Planificar i controlar la generació de residus, minimitzant i reduint adequadament les 

seves quantitats. Fomentar el reciclatge, adoptant des del principi del projecte 

criteris que facilitin el desmuntatge i la separació selectiva dels residus durant la fase 

de rehabilitació i posterior enderrocament. 

 

− Gestionar de la manera més eficaç els residus originats en obra, disposant aquests 

residus en les millors condicions de revalorització i reutilització.   

 

− Incentivar en la mateixa obra l’ús dels residus generats, ja sigui en el reompliment de 

pous com en l’elaboració de murs i elements de fonamentació. 
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− Analitzar i conèixer en la seva totalitat la procedència de tot material utilitzat en obra 

i els procediments usats en la seva obtenció. No s’acceptaran materials que hagin 

perjudicat al medi ambient per sobre dels límits establerts a la normativa del 

Ministeri del Medi Ambient. 

 

− Optar per materials que siguin durables i requereixin menor manteniment. Es 

prioritzarà que siguin reutilitzables o reciclables si és possible, preferiblement 

procedents de recursos renovables, evitant materials tòxics i perillosos, fent ús eficaç 

de materials no renovables. 

 

− Minimitzar el consum d’aigua en els diferents processos constructius en obra. En els 

casos que sigui possible es fomentarà l’ús d’aigües no potables i obtingudes de 

nivells freàtics. 

 

− Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies mitjançant 

l’abocament de residus d’obra, ja siguin líquids o sòlids. Per a cada tipologia de residu 

es tindrà el seu receptacle adequat. 

 

− Programar els volums de terres excavats per tal de definir un determinat pla de 

transport de residus inerts al corresponent abocador, prèviament definit, gestionant 

així els abocadors o les deixalleries en el cas que siguin necessàries. 

 

− Elegir adequadament processos constructius que redueixin el consum d’energia, la 

quantitat de residus obtinguts, en definitiva, que s’opti per tecnologies menys 

perjudicials pel medi ambient. 

 

− Considerar tots els elements per a encofrats tant de per la fonamentació com pels 

murs i escales, reutilitzables tant en la mateixa obra com en posteriors construccions.  
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− Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en emulsions, betums, 

projeccions de proteccions ignifugues o de protecció de l’estructura metàl·lica. 

 

− Disminuir la pols generada en l’obra en els processos d’excavació, circulació de 

maquinària, o simplement en els materials que el vent pot arrossegar.  

 

− Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, olors; considerant que l’edifici tot i 

que no es troba envoltat per vivendes, existeixen construccions habitades pròximes i 

susceptibles a ser afectades. 

 

− Mantenir les condicions de seguretat a l’obra prevenint l’accidentalitat deguda a 

l’increment de la circulació de la maquinària i altres vehicles tant a l’interior com a 

l’exterior de l’obra.  

 

− Utilitzar vegetació autòctona per al replantament i la decoració del terreny situat al 

voltant de l’edifici, amb el seu corresponent sistema de reg mitjançant l’acumulació 

d’aigua de pluja. 

 

− Utilitzar en tots els processos possibles energies renovables, reduir el consum de 

fonts no renovables, disminuir les emissions de CO2 i substàncies tòxiques que 

afecten en un alt grau a l’atmosfera. 

 

 

F.2.2. Característiques mediambientals dels materials 

 

Tal i com s’ha comentat amb anterioritat, en l’estructura de l’edifici d’oficines s’ha optat per 

l’acer laminat com a material principal. L’acer és un material que ofereix nombrosos 

avantatges per tal reduir l’impacte envers el medi ambient, els aspectes més importants que 
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han afavorit l’elecció d’aquest material en el present projecte, des d’un punt de vista 

mediambiental,  són els que es destaquen a continuació: 

− L’acer és un material natural, la matèria primera del qual, el ferro, és un material que es 

troba en abundància a l’escorça terrestre. A més, és un material homogeni que no emet 

cap substància perjudicial pel medi ambient. 

 

− Al llarg dels anys els fabricants d’acer han buscat l’estalvi energètic durant tot el seu 

procés de producció. A principis de la dècada del seixanta, la producció d’acer consumia 

quasi un 50% més d’energia i d’aigua que en l’actualitat 

 

− Com ja s’ha dit, l’acer és un dels materials més reciclables i reciclats del món. Pot ser 

reciclat indefinidament un 100% sense que suposi la pèrdua de les seves qualitats. El 

reciclatge no només suposa un estalvi dels recursos naturals, sinó també una reducció 

dels costos de producció. 

 A més, la producció a través del reciclatge és més barata i implica un menor consum 

 d’energia que en la fundició d’acer a partir del mineral base. Més de la meitat de l’acer 

 produït a la Unió Europea, així com el 40% de la producció mundial s’obté a partir d’acer 

 reciclat. Aquesta opció s’incrementa anualment garantint la protecció dels recursos i del 

 medi ambient. 

− Pel què fa a les emissions de CO2, l’optimització del procés de producció també ha 

permès la seva reducció a la meitat i la reutilització dels gasos residuals per a la 

producció d’energies.  

 Quasi la meitat de l’acer produït al món, en l’actualitat, es fabrica en aceries elèctriques 

 que treballen exclusivament amb ferralla reciclada com a matèria primera, les quals no 

 generen emissions de CO2. 
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Aquest punt és un dels més representatius dels avantatges que ofereix l’acer respecte a 

la utilització d’estructures de formigó armat. La producció del formigó armat implica 

una quantitat molt important d’emissions de CO2 durant la seva fabricació.  

− Les propietats naturals de l’acer (ductilitat, relació resistència/pes, duresa) li ofereixen 

un alt nivell de resistència a efectes imprevistos. L’alta resistència de l’acer permet crear 

estructures molt més lleugeres que en el cas del formigó i que suposin un millor 

aprofitament de la llum natural. 

 

− La vida útil de qualsevol edifici o estructura no és il·limitada. Independentment de com 

es duguin a terme, les demolicions produeixen soroll, pols, contaminació i altres efectes 

perjudicials pel medi ambient. Aquests problemes s’eviten amb els edificis realitzats 

d’acer, ja que es desmunten de manera fàcil, segura i neta i, a més, permeten realitzar 

un enderroc selectiu. 

Esmentar també que el cost de desmuntatge i el seu posterior remuntatge és 

generalment inferior al d’un edifici de nova construcció. En el cas projectat, les unions 

de l’estructura de l’edifici consten en la seva majoria amb unions cargolades que 

facilitarien el desmuntatge de manera més senzilla i eficaç possible. 

 

− L’acer permet avançar de forma més eficient durant el projecte de construcció, ja que la 

majoria de components es fabriquen fora de l’obra i en un ambient controlat. 

 D’aquesta manera, es redueixen els temps de muntatge i es minimitzen les molèsties 

 que han de patir els veïns. Les obres, per tant, són més silencioses i lliures de 

 materials residuals. 

 Al poder ser entregats els elements d’acer en el moment en que es necessiten pel 

 seu muntatge, es reduirà tota aquella mà d’obra implicada en l’emmagatzemament 

 del material. A més, l’estalvi de temps implica la reducció en el nombre de 

 desplaçaments que hauran de realitzar els treballadors encarregats de l’execució 

 de l’obra i, per tant, també es rebaixen les emissions derivades d’aquests. 
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 Addicionalment, l’estalvi de temps permet reduir els costos de la inversió i amortitzar 

 les càrregues financeres més ràpidament. 

− Finalment, com ja s’ha comentat a l’apartat sobre el manteniment de l’estructura en 

la Memòria del present projecte, les estructures d’acer amb un bon manteniment 

són molt perdurables, sempre i quan s’incorporin tots els sistemes de prevenció i 

protecció definits en el plec de condicions. 

Tot i que ja s’ha anat analitzant al llarg d’aquest Annex F, l’acer ha estat el material pel que 

s’ha optat a l’hora de realitzar l’estructura de l’edifici en comptes del formigó armat. 

El formigó és un dels principals materials utilitzats en la construcció. Tot i tenir bones 

característiques tècniques i ser un recurs abundant, la seva implantació a la construcció 

implica un transport que provoca una important despesa energètica. A més s’emet una 

important quantitat de CO2 durant la seva producció i en l’execució de l’estructura, on és 

difícil millorar l’eficiència energètica.  

Considerant totes aquestes contraindicacions pel que fa a l’impacte ambiental del formigó, 

juntament amb les característiques de la construcció, on per les plantes inferiors les 

sol·licitacions prenen valors molt significatius i per consegüent els pilars requerits serien de 

dimensions molt superiors als d’acer, es va descartar l’ús del formigó armat com a material 

principal de l’estructura de l’edifici de gran alçada analitzat. 

Tenint en compte tots aquests criteris s’ha considerat idònia la utilització de l’acer laminat 

com a material base per a l’estructura de la torre de gran alçada projectada. 

 

F.2.3. Gestió dels residus 

La gestió dels residus depèn de cada material. En l’obra projectada, la gran participació de 

materials de diverses tipologies fa que la gestió i classificació dels residus prengui una 

rellevància considerable, imprescindible per a un bon reciclatge o reutilització. En la següent 

taula s’especifiquen els principals materials emprats i la seva possible posterior utilització. 
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Material Tipologia de reciclatge 

Acer i altres metalls • Reutilitzar fins que sigui possible 

• Reciclar per a crear nous productes 

Terres d’excavació • Reutilitzar en el planejament del propi solar 

• Utilitzar per a crear nous espais paisatgístics 

Asfalt • Reciclar com a asfalt 

• Reciclar com a material de reompliment 

Formigó • Reciclar com a grava en altres formigons 

• Reciclar com a grava pel revestiment de 

carreteres o per reomplir forats 

• Reciclar com a granulat drenant per jardins 

Fusta • Reciclar per a nous productes d’obra 

• Reciclar er a crear conglomerats 

Vidres • Reciclar per a crear nous productes 

Embalatges • Reutilitzar si es possible amb la mateixa funció 

• Reciclar per a crear nous productes 

Pintures i altres 

productes químics 

• Utilitzar el producte fins a l’acabament del 

recipient 

• Reciclar en deixalleries quan sigui necessari 

Accessoris constructius • Reutilitzar en obra o en obres posteriors 

Elements no 

constructius 

• Reutilitzar en obra fins que sigui possible 

• Reciclar correctament per a crear nos productes 
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