
Projecte de Sant Cugat del Vallès. Comparació medi ambiental 

 

En els següent document s'exposa si els fonaments prefabricats són més respectuosos amb el medi 

ambient que els fonaments convencionals o construïts in situ. Per aquest fi, s'ha seleccionat un 

edifici altament industrialitzat construït a Catalunya i s'ha estudiat la seva fonamentació. També s'ha 

seleccionat un sistema de fonamentació prefabricat que es pogués construir en aquest edifici. S'ha 

seleccionat una part significativa de la fonamentació per fer aquest estudi. S'han fet comparacions 

energètiques, d'emissions de CO2  i residus entre la part de fonamentació prefabricada i la 

convencional. S'ha utilitzat el banc de la construcció (BEDEC - 2015) de l'ITeC. Per fer les 

comparacions energètiques i d'emissions de CO2 s’han tingut en compte el cost energètic i emissions 

de CO2 a l’atmosfera dels materials i dels processos d'execució́ emprats en cada partida. I per fer les 

comparacions de residus, s’han tingut en compte els residus d’obra i d’embalatge que genera cada 

partida. S'han analitzat les dades obtingudes i se n'han tret conclusions. 

 

Si es considera només la part de fonamentació seleccionada de Sant Cugat, la versió prefabricada 

necessitaria un 34% menys d’energia i es reduirien les emissions de CO2 de l’ordre d’un 48% en la 

seva construcció.  

 

Si es prefabriqués la fonamentació, hi haurien menys moviments de terres. Això suposaria un estalvi 

de -3994,61 MJ i -1102,15 kg de CO2.  Però les partides que tindrien més repercussió en la obra 

serien les relacionades amb la construcció de les sabates contínues. Aquestes haguessin suposat un 

estalvi de -45712,42 MJ i -7593,44 kg de CO2. Això és degut a que les sabates construïdes in situ 

estan sobredimensionades i porten incorporades unes llosetes prefabricades que no són necessàries, 

com s’ha comentat anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Comparació energètica de les fonamentacions (MJ) (Sant Cugat). Gràfic 1. Comparació 

energètica de les fonamentacions (MJ) (Sant Cugat). 

 

Sant Cugat 

Foundations energetic comparison (MJ)  

Construction items Prefab. In situ 

Earthworks  Excavation 1664,35 1826,23 

Transport 2555,69 6388,41 

Foundations Continuous 

footing A 

33126,20 57686,94 

Continuous 

footing B 

42492,36 63644,03 

Tie beams 11449,31 8123,77 

Total 91287,90 137669,39 
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Taula 2. Comparació de les emissions de CO2 (kg) (Sant Cugat). Gràfic 2. Comparació de les 

emissions de CO2 (kg) (Sant Cugat). 

 

Pel què fa referència a les riostes, en prefabricar-les, s’haguessin necessitat +3325,54 MJ més 

respecte les riostes construïdes in situ i també s’haguessin generat +159,82 kg més de CO2. 

Això és degut a que un metre cúbic de formigó prefabricat d’aquest projecte necessitaria més 

energia per construir-se respecte el construït in situ. I també generaria més CO2. 

 

El projecte construït in situ generaria un 59% més de residus de terres i roques que no contenen 

substàncies perilloses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3. Comparació dels residus de les fonamentacions (kg) (Sant Cugat). Gràfic 3. Comparació 

dels residus de les fonamentacions (kg) (Sant Cugat).  

 

 

 

 

Sant Cugat 

Foundations CO2 emissions comparison (kg)  

Construction items Prefab. In situ 

Earthworks  Excavation 434,66 476,92 

Transport 667,50 1668,53 

Foundations Continuous 

footing A 

3077,35 6607,97 

Continuous 

footing B 

3853,79 7916,61 

Tie beams 1122,49 962,66 

Total 9155,78 17632,69 

Sant Cugat 

Foundations wastes comparison (kg)  

Types Prefab. In situ 

Earth and stones that 

do not contain 

hazardous substances 

22704,000 54976,000 

Total 22704,000 54976,000 
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