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0. MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ

Actualment es fa díficil trobar algú que no sigui conscient de la realitat que vivim, de l’emergència climà-
tica i les problemàtiques socials. És impossible passar per alt allò que tenim al davant i que cada dia va 
cap a pitjor. És quelcom que no pot passar inadvertit ja que ens afecta directament a nosaltres, com a 
individus que habitem el planeta Terra. Seria absurd mirar cap a un altre costat.

Així doncs, a la meva persona, com a arquitecte que em considero i entès com aquell agent capaç de donar 
una resposta a través de l’arquitectura a un context socioeconòmic, polític i climàtic, se’m fa impossible 
evadir aquests condicionants. Ben al contrari, són aquestes les dificultats a les que hem de sobreposar-nos 
mitjançant l’arquitectura. Aportar el nostre granet de sorra en aquesta dura batalla a escala global.

Al llarg del grau, sobretot en la segona meitat quan els coneixements i interessos de cadascú es van posi-
cionant i assentant, reflexionant amb mi mateix i amb les meves experiències personals vaig arribar a la 
conclusió de que l’arquitecte que jo volia ser havia de fer front a tots aquests problemes exposats abans. 
El meu ideal d’arquitecte considero que ha de donar una resposta a un moment o època, però pensant en 
un futur no gaire llunyà. La sostenibilitat ha de ser un dels pilars en tota arquitectura i qualsevol altre 
sector, sense ella a dia d’avui és difícil tenir un llarg recorregut.

Les raons que m’han dut a portar a terme aquest treball han estat diverses:

En primer lloc, per lògica i sentit comú amb el món en el que vivim. Com he dit abans, davant la pro-
blemàtica actual no podem mirar cap a un altre costat, hem d’atacar-la de cares, fer-li front i contemplar 
aquests problemes des del primer moment. Si volem garantir un bon lloc, de qualitat, en el que l’humà 
pugui viure, tots hem de ser més sostenibles amb el medi ambient.

En segon lloc, perquè aquest procés sostenible de materials, reutilització i no contaminació, malgrat que 
a vegades pugui suposar una important inversió econòmica inicial, a la llarga acaba sortint rentable. 
Acompanyant aquest procés, amb sistemes passius i d’energia renovable, està comprovat que a mig plaç 
començen els guanys en el consum per any dels habitatges. 

I en tercer lloc, perquè és una realitat, i així es reflexa cada cop més en les demandes dels clients i en la 
normativa que regula aquests aspectes. Les lleis començen a contemplar aquests punts en la seva redac-
ció, de manera que ja no serà només una cosa optativa que el disseny pot incorporar o no, sinó que més 
aviat serà una obligació a tenir en compte des de l’arrel del projecte fins a la seva culminació.
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1. TREBALL I OBJECTIUS

Tal i com revela el mateix títol, el treball es basa en un anàlisis i un petit càlcul de la petjada ecològica de 
dos projectes propis de característiques semblants, un amb fusta i l’altre amb acer, desenvolupats al llarg 
del Grau. 

Després d’una bona contextualització de la figura de l’arquitecte en el passat, present i futur, i partint 
d’aquest anàlisis i càlcul, realitzo un estudi comparatiu per tal de quantificar de manera científica el grau 
de sostenibilitat de cada projecte i extreure’n unes conclusions de caire crític.

Així doncs alguns dels objectius que se’n desprenen del treball són analitzar on som i perquè hem arribat 
aquí des d’un punt de vista arquitectònic i com podem fer front a l’emergència climàtica. Alhora conèixer 
amb més profunditat el fenòmen de la fusta i analitzar-lo qualitativament. Ser conscient dels números 
que enfronten els meus projectes i transportar-los al terreny de la sostenibilitat, per a poder veure quant 
contaminen i quins aspectes en podria millorar. I mitjançant el mètode comparatiu, saber quant més 
sostenible és un projecte depenent de la seva elecció de materials.

Entenc aquest treball com una fita que reflexa els interessos que he anat adquirint al llarg de la meva 
experiència en la formació com a arquitecte tant dintre com fora de l’escola. Són aquestes inquietuds les 
que m’han portat a elegir aquest tema, i quantificar-ho d’una manera pràctica a partir de dos projectes 
meus em va semblar el més encertat.
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2. CONTEXT I ARQUITECTURA

2.1 Passat; D’on venim?

       2.1.1 Origen demogràfic

El creixement demogràfic a l’alça és un fet innegable de l’últim segle. L’ésser humà es reprodueix i els 
avenços tecnològics i científics faciliten la seva estada i longevitat. L’increment de població és i ha estat 
imparable, i així es preveu que continuï;

Segons les Nacions Unides, l’any 1950 la població mundial s’estimava en 2.600 milions de persones. Això 
és gairebé un terç dels 7.700 milions actuals. Podem afirmar doncs que s’ha triplicat el nombre de per-
sones que viuen en el planeta en un període de només 70 anys. Recordem que la Terra té gairebé 5.000 
milions d’anys.

La rellevància d’aquestes dades demogràfiques ens ajuda a entendre l’abast de molts fets actuals i a pre-
veure la difícil aturada que podràn arribar a tenir molts d’ells. Preocupantment entre tots ells, en des-
taquen per sobre de la resta el canvi climàtic, l’emissió de gasos efecte hivernacle, l’exhauriment de 
recursos naturals, etc. Es tracta de problemes immediats, que ja estem patint de fa anys, i que afecten 
de manera totalment directa a la supervivència del planeta i l’home. Per tant, conseqüentment, podem 
afirmar que ens trobem davant d’una amenaça que actua sobre cada individu, sobre nosaltres.

Quan la població mundial rondava els 3.000 milions, aproximadament uns 50-70 anys enrere, cap d’aquests 
problemes i amenaçes eren presents, ni molt menys se’n tenia consciència. En aquells moments l’escas-
setat de recursos naturals no era ni essencial ni primordial. Lògicament, amb menys persones el consum 
era molt menor i els desfets també. Però hem anat creixent, i el sistema de producció lineal, així com el 
model de desenvolupament que abans podia tenir una certa viabilitat ha deixat de tenir-la i ha deixat de 
ser sostenible per l’economia, però encara més pel planeta i l’home.

       2.1.2 L’arquitecte del passat

Fins a finals del segle XX, el context de l’arquitecte era molt diferent al que ens podem trobar avui. I con-
seqüentment això es reflexava en l’arquitectura. Les preocupacions dels arquitectes eren unes altres de 

Font:  Nacions Unides
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les que són avui, així com els criteris de disseny, materials, construcció i multitud d’altres coses.
L’arquitectura creixia, avançava, descobria i es desenvolupava en paral·lel a la societat.

L’arquitecte de la segona meitat del segle XX i principis del XXI construïa amb unes restriccions diferents 
a les actuals. El sector de l’edificació seguia en creixement positiu, les grans promocions d’habitatges es 
feien en multitud i a gran escala. El mercat era ben ampli i l’arquitecte en sortia afavorit. L’oferta era im-
portant i es va construïr molt. Tant per allò bo, com allò dolent. Durant aquests temps tot el creixement 
anava acompanyat d’una bona esperança econòmica. Però a la vegada la qualitat de l’arquitectura se’n 
podia veure ressentida. La seriació de la mateixa i les grans promocions afavorien aquests petits desajus-
tos, era qüestió d’estadística.

Tota aquesta bonança en diferents sectors acabaria desencadenant una gran depressió econòmica a nivell 
estatal que es reflexaria en crisis bancària, bombolla immobiliària i un gran atur.

La figura de l’arquitecte sempre s’adapta i creix amb el que té a l’abast. L’arquitecte pre-crisis no tenia 
grans restriccions pressupostàries perquè els temps acompanyaven. El mateix però, tenia més dificultats 
constructives i tecnològiques amb l’execució d’algunes operacions ja que l’avenç de la tectònica és sem-
pre constant, continu i lineal. En aquells moments encara gairebé cap tipus de disseny passiu es contem-
plava en els projectes, això va ser quelcom que va començar a sorgir juntament amb les preocupacions de 
la salut del planeta i la seva emergència.

2.2 Present: On som?

        2.2.1 Crisis climàtica mundial         

Sense allargar-me en aquest apartat que gairebé tothom actualment coneix de manera més o menys pro-
pera, em disposaré a citar i quantificar algunes de les conseqüències del canvi climàtic, per tal de ser-ne 
conscients.

La multitud de problemes que comporta són alguns com: l’escassetat d’aigua, reducció de biodiversitat, 
destrucció de microclimes/habitats, contaminació atmosfèrica, destrucció de la capa d’ozó, contamina-
ció de l’aigua, dessertització ecològica, extinció d’espècies, augment de residus... Tot això contribueix a 
l’efecte hivernacle, que provoca inundacions cada cop més freqüents, onades de calor, récords de tempe-
ratura, pluges torrencials, sequeres, huracans, desglaç de pols i glaciars, augments del nivell del mar, etc. 

Com podem veure és una cadena, un peix que es mossega la cua, i quan alterem aquesta naturalesa biolò-
gica que durant tants anys s’ha dut a terme sense l’home pel mig, és quan començem a tenir els malde-
caps que tenim avui.

Altres dades significatives, de caràcter més quantitatiu, que ens poden ajudar a percebre la magnitud de 
tot plegat:

  - El mes de Gener del 2020 ha estat el més càlid mai registrat en la Terra

  - L’any 2019, es van produïr 33 gigatonelades (33.000.000.000 Tonelades) d’emissions de de diòxid de 
carboni en el sector de l’energia.

  - Espanya es troba entre els vint-i-cinc països amb més emissions de CO2 procedents de combustibles 
fòssils.

  - La meitat de la població mundial té una greu manca d’estructures de sanejament i més de 1.500 milions 
de persones tenen problemes d’accés a aigua potable. 
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  - Únicament no patiràn problemes d’abastiment d’aigua els següents països: Alaska, Amèrica Llatina, 
Canadà, nord d’Europa, Àfrica central, Russia y Oceania.

  - Cada dia més de 150 espècies desapareixen, això suposa un quantitat d’entre 18.000 i 55.000 cada any. 
A aquest ritme entre un 25% i 40% de les espècies que habiten a l’Àfrica podrien desaparèixer per l’any 
2085.

  - La temperatura global podria augmentar 1,5ºC entre l’any 2030 i 2052.

  - S’estàn produïnt moviments migratoris deguts al canvi climàtic.

  - El nivell del mar podria augmentar entre 0,43 i 0,84 metres l’any 2100.

                               
1

3

5

Fonts:
1. Intermón Oxfam
2, 3, 4 i 5. McGraw Hill
6. Agència de la Construcció 
Sostenible
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        2.2.2 Quin paper hi juga la construcció?

El sector de la construcció és un dels grans responsables de l’efecte hivernacle i un dels principals agents 
emissors de CO2. Segons el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, actualment aquesta 
influència es pot estimar en un 30-40% de les emissions totals globals. Ens trobem davant de gairebé la 
meitat, pocs de nosaltres dimensionem o quantifiquem el paper que juguem en el futur del planeta, però 
podem veure que cal posar-hi un remei, o si més no reduïr-ho de manera dràstica.

La contaminació que té lloc en l’edificació es deu principalment per un costat a l’adeqüació tèrmica i lu-
mínica dels espais, i per l’altre costat a la producció, manteniment i demolició dels materials i productes.

Alguns dels elements més perillosos pel medi ambient que es desprenen de les anteriors operacions són 
els compostos orgànics volàtils provinents de pintures, els perfluorocarbonis provinents de la producció 
d’alumini i els hidrofluorocarbonis a vegades utilitzats en materials aïllants.

        2.2.3 L’arquitecte del present

Les dimensions que agafa el paper de l’arquitecte després de veure els números anteriors és quelcom que pocs 
nosaltres a dia d’avui en som conscients.

L’arquitecte del present, post-crisis, viu en un món laboral complicat on el mercat es decanta cap a les grans 
firmes i els petits autònoms queden a molta distància d’ells. L’arquitecte actual no disposa de grans promocions 
ni de grans pressupostos, s’ha d’adaptar al context que tenim al davant... I aquesta és la seva missió.  
Dintre de l’escala en la que cada arquitecte es trobi, tots hem de voler buscar un mateix objectiu i aquest és fer 
front a l’emergència global i donar resposta als problemes socials derivats a través de l’arquitectura. Reutilitzar 
tot allò possible, reduïr l’emissió de gasos de CO2 en el procés de construcció, edificar amb materials sosteni-
bles, utilitzar i aplicar energies de fonts renovables, buscar sistemes passius, etc.

Podríem trobar un munt de punts en el que l’arquitecte actual ha d’incidir, però de manera general, hem de 
construïr de manera més sostenible, sinó és millor que no construïm. Es tracta d’una imperatiu arquitectònica, 
d’una obligació de l’arquitecte que poc a poc es va reflexant cada cop més en les normatives vigents.

Els números de contaminació que mou la construcció són molt elevats, massa. Ens podríem arribar a con-
siderar els responsables de gairebé la meitat d’emissions de CO2 a l’atmosfera, cosa que ens dona gran part 
de culpabilitat al sector. I això és una cosa que cap de nosaltres volem, i hem de donar solucions al futur més 
immediat.

2.3 Futur: Cap a on anem?

       2.3.1 La rellevància de la fusta com a material constructor

La fusta pot ser considerada com el material del s. XXI ja que les seves propietats tal i com s’explicarà amb 
més detall en l’apartat 3.2.2, l’han fet esdevenir i agafar la dimensió que té avui.
Encara cal un cert desenvolupament, sobretot en els països poc productors de fusta, però amb els anys 
s’anirà perfeccionant, tecnificant i millorant en tots els sentits.

Es tracta d’un material molt sotenible amb el medi ambient, provinent d’una font natural renovable i que 
a més d’emmagatzemar CO2 i emetre’n molt poc, es pot reutilitzar fàcilment. Per aquestes característi-
ques i moltes d’altres és i serà segurament el material per excel·lència durant molts anys en el món de la 
construcció.
A la vegada però, la producció de fusta massiva pot portar a desforestacions de grans masses de bosc, és 
per això que s’ha d’anar amb compte i regular bé tot l’ecosistema que la genera.
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       2.3.2 L’arquitecte del futur

L’arquitecte del futur, no molt llunyà, segurament disposarà d’uns altres inputs socials i econòmics però 
la sostenibilitat i l’emergència climàtica restaràn per sempre, van venir per quedar-se.
Seguint amb unes pautes amables pel medi ambient, molt probablement ja no estarem parlant de reduïr 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i l’ús de combustibles fòssils, sinó d’extreure’ls de l’atmosfera. L’ar-
quitecte en l’edificació,  en paral·lel amb els avenços tecnològics, donarà solució al problema de l’emer-
gència climàtica i el context social; el problema de les ciutats, viure en altura i densitat, possibles futures 
pandèmies, refugiats, etc.

La incertesa regna però l’arquitecte, a diferència d’un enginyer, és aquell agent capaç d’analitzar el con-
text socioeconòmic, polític i climàtic i donar una resposta adequada per aquell moment. Com sempre ha 
fet, i s’anirà adaptant als nous temps que vinguin, sempre en favor de l’arquitectura i la vida al nostre 
planeta.
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3. RECERCA I INVESTIGACIÓ

3.1 Què és la petjada ecològica?

La petjada ecològica és un concepte general que s’aplica per referir-nos a al conjunt d’impactes que en 
aquest cas la societat humana exerceix sobre el seu entorn. Es consideren tant els recursos necessaris 
com les residus generats pel manteniment del model de consum de la mateixa societat. A grans trets, 
podem dir que es tracta d’un indicador de sostenibilitat.

Per entendre-ho d’una millor manera, si ho traslladéssim al sector econòmic es tractaria del conegut PIB, 
Producte Interior Brut.

La petjada ecològica, té per objectiu establir, definir i avaluar l’impacte sobre la Terra d’un determinat 
model o forma de vida, és a dir el grau de sostenibilitat. Som els principals responsables de la contamina-
ció del planeta i aquest n’és l’indicador per constatar-la.

Existeixen diferents paràmetres per quantificar-la, ja que existeixen diferents camps en els que podem 
considerar que la petjada ecòlogica té efectes. En l’apartat 2.3 s’explicaràn més extensament, però de 
manera breu i general són els següents:

 - L’energia necessària per a produïr qualsevol bé o servei
 - El consum d’aigua que té 
 - L’emissió de gasos d’efecte hivernacle com el CO2
 - Els residus que genera

Val a dir, però, que alguns paràmetres són desestimats per la seva dificultat per a quantificar-los. Un 
exemple d’ells, en són l’impacte a nivell de contaminació de sòls i d’aigua.

Un altre concepte que en deriva és la biocapacitat d’un territori, el qual es defineix com la superfície 
biològicament productiva disponible. La diferència entre petjada ecològica (demanda de recursos) i 
biocapacitat (disponibilitat de recursos) és el que es coneix com a dèficit ecològic.

Font: www.ecointeligencia.com
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3.2 Materials d’estudi; origen i breu descripció

          3.2.1 Acer
         
Anomenem acer a aquell material compost per una aleació de Ferro i Carboni. Encara que dins l’arquitectu-
ra el considerem un material modern, ja que no va ser fins al segle XVII que es va començar a utilitzar en la 
construcció com a material complementari, és un material que en l’antiguitat ja s’havia fet servir eventualment. 
Durant molt temps, ha estat emprat per a elements d’arriostrament i fixació, motius ornamentals, tancaments 
o proteccions, i maquinàries. Així que es tracta d’un material de gran edat amb poc recorregut dins l’edificació, 
però que sens dubte ha esdevinguts un dels principals materials en l’arquitectura moderna.

Les seves propietats més importants són la conformabilitat i durabilitat, la resistència a la tracció i una bona 
conductivitat tèrmica. I també la resistència a la corrosió pels acers inoxidables. Encara que es tracta d’un ma-
terial considerat “no combustible”, el fet que sigui un bon conductor tèrmic fa que de manera paradoxal s’hagi 
de protegir contra els incendis. 

Malgrat que es troba en abundància, i la seva extracció es realitza en més de 50 països, les reserves dismi-
nueixen ràpidament i recordem que no estem davant d’un recurs renovable. Sovint la seva extracció es pro-
dueix en grans masses, que a vegades pot arribar a afectar ecosistemes complets, així com els seus cicles d’aigua 
corresponents.  L’extracció d’una tona de mineral de Ferro, pot produïr de 5 a 6 tones de residus de materials.

Durant la seva producció en grans forns l’ús d’aigua per la refrigeració és equivalent a la quantitat que faria ser-
vir una petita població. Alhora es desprenen grans quantitats de diòxid de carboni, diòxid de sulfur, composts 
de fluors i pols. 

          3.2.2 Fusta

Probablmenet es tracta del primer material emprat per a la construcció juntament amb la pedra.

És un material extret de la biosfera, que durant el seu procés de “fabricació” utilitza energia solar, de ma-
nera que no genera cap tipus de petjada ecològica ja que es tracta d’una energia infinitament renovable i 
no fòssil. A més, és absolutament reciclable i reutilitzable.

La fusta és un material molt lleuger amb una relació elevada entre resistència i pes. Aquesta relació en 
tracció i compressió és similar a la de l’acer. Degut a la lleugeresa que la caracteritza, el seu transport i 
sobretot posada en obra són d’una molt alta velocitat, cosa que afavoreix els costos i temps de construc-
ció. A més, es tracta d’una construcció majoritàriament en sec, cosa qu redueix el consum d’aigua.

Encara que és un material combustible i inflamable, la fusta té un comportament predictible que sens 
dubte actua positivament. És un material que al llarg de la història ha fet front a tot tipus de temperatu-
res i incendis, així com exposicions, de manera que ha desenvolupat característiques favorables i de pro-
tecció envers a ells, com tot ésser viu faria per assegurar la seva supervivència. En el cas del foc, quan es 
produeix el primer contacte es genera una pel·lícula de carboni aïllant que incrementa la seva protecció 
natural.

El cicle de vida de la fusta és extremament llarg i positiu. Ja en la seva conformació se n’aprofita qualsevol 
sobrant del que se’n deriven diferents taulers com contraxapats. Es tracta d’un material altament reci-
clable i reutilitzable, després de la seva vida útil segueix sent apte per a utilitzar en altres construccions. 
I en el pitjor dels casos, si la fusta no pogués ser reaprofitada, cal recordar que es tracta d’un material 
biodegradable i no contaminant.
Encara que té un bon comportament higroscòpic, és a dir, una bona regulació de la humitat interior, s’ha 
de tenir molt en compte el segellat de les juntes i la impermeabilització de la fusta. Precisament per això, 
a la vegada la humitat és un dels seus principals problemes i font de patologies futures.
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3.3 Breu introducció als indicadors d’eficiència ambiental que es tenen en compte en l’estudi com-
paratiu com a punts d’anàlisis:

     3.3.1 Energia emmagatzemada: 

S’entén com la petjada energètica, és tota aquella energia que ha estat requerida en els diferents proces-
sos per a la producció del producte final. La quantitat que es necessita per la fabricació i subministre del 
producte desde la seva extracció fins la seva demolició.
El sumatori d’aquest aspecte engloba totes les fases del material, desde l’extracció de la matèria prima en 
el medi ambient, transport, fabricació, muntatge, instal·lació i demolició. 
En el nostre cas, a l’estar davant d’uns casos d’estudi d’obra nova, aquesta energia emmagatzemada serà 
la que computi desde la seva producció fins la posada en obra, és per això que no contemplarem la demo-
licio. Però si que tindrem en compte un factor semblant més endavant.

     3.3.2 Ús d’aigua: 

Entès com el consum d’aigua al llarg de la vida del producte, desde les fases inicials com l’extracció fins 
la seva demolició. 
D’igual manera que amb l’indicador ambiental anterior, no s’han tingut en compte la demolició al trac-
tar-se de projectes d’obra nova. Posant-nos en el pitjor dels casos, tampoc s’ha tingut en compte el pos-
sible reciclatge o purificació de l’aigua, cosa que podria contribuïr sosteniblement a la reducció de la 
petjada ecològica del material. També cal esmentar que gran quantitat del consum d’aigua, sobretot quan 
intervenen processos químics com en el cas de l’acer, és difícil de recuperar-la per a nou ús.

Com a font primària de vida i recurs finit en la natura, l’aigua és un dels grans problemes als que la hu-
manitat ha de fer front juntament amb el canvi climàtic. No és un tema menor ni molt menys, i en països 
com Gran Bretanya i Estats Units, el Codi Tècnic de l’Edificació ja contempla normatives d’eficiència i 
sotenibilitat d’aquest recurs tan preuat.

     3.3.3 Impacte bàsic: 

És el concepte més proper al que convencionalment s’entén com a petjada ecològica. És un dels indica-
dors més fidels i immediats per a tenir una referència de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que pot 
arribar a tenir el material. Amb altres paraules, és la quantitat de CO2 que emet el producte. El càlcul s’ha 
fet en base a la producció convencional amb combustibles fòssils i electricitat de la taula municipal de 
països OCDE.
En certs processos en l’indústria de la fusta, s’utilitza la biomassa com a productora d’energia (més sote-
nible amb el medi ambient). Aquest aspecte no es reflecteix en les dades estimades.

     3.3.4 CO2 emmagatzemat: 

Es tracta d’un indicador propi i exclusivament de productes vegetals, ja que només aquests són els que 
gaudeixen de la capacitat d’emmagatzemar Diòxid de carboni en el seu interior. És una de les millors 
qualitats de la fusta ja que es tracta d’un impacte negatiu sobre la petjada ecològica del producte. En el 
millor dels casos, si gairebé tot l’edifici estigués íntegrament construït amb fusta, estem parlant de que 
aquest impacte negatiu de CO2 podria compensar i mantenir en negatiu el còmput global de l’emissió de 
gasos de l’edifici. En altres paraules, el nostre edifici no estaria contaminant gens pel que fa a diòxid de 
carboni, ben al contrari.
Així doncs, aquest indicador quantifica l’efecte d’emmagatzematge de CO2 que es produeix en productes 
vegetals com la fusta.
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     3.3.5 CO2 alliberat: 

Indicador ambiental conseqüent amb el punt anterior. De manera lògica, només aquells materials amb 
propietats emmagatzemadores de diòxid de carboni són els que un cop se’ls incinera, generen un residu i 
alliberen una petita part de la mateixa. Aquest és un aspecte que només es tindria en compte en el pitjor 
dels casos; l’incinerat. Val a dir que a dia d’avui molts materials de la construcció ja s’estàn començant a 
reutilitzar i trobar una segona vida.

     3.3.6 Categoria del residu: 

El residu generat pel producte al fi de la seva vida es classifica segons el risc que suposa pel medi ambient 
i si és el cas, quants anys comportarà la seva descomposició final.

A. Incineració sense purificació/compostatge 
B. Incineració sense purificació 
C. Abocador 
D. Vertiment ordinari 
E. Vertiment especial
F. Vertiment estrictament controlat
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  3.4 Presentació de casos d’estudi

          3.4.1 Tesla Motors Spain
          

punts d’anàlisi PROJECTE

ubicació BARCELONA

programa/ús EDIFICI ADMINISTRATIU

petjada 2.292,68 m²

alçada 7,82 m

material ACER

sistema estructural PÒRTICS UNIDIRECCIONALS

llums 16 m

tipus de coberta BIGUETES D’ACER PENJADES DELS PÒRTICS PRINCIPALS

volum d’aire edifici 16.659,67 m³

En l’anterior taula s’ha ignorat la subestructura que pugui precisar cada projecte per a forjat amb les respectives solucions constructives, 
quedant-nos únicament amb l’esquelet que forma el volum complet del projecte, tant el ple com el buit.
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Càlculs

PROJECTE dades específiques

volum material 55,35 m³

pes total *¹ 431.730 kg = 431,73 T

energia emmagatzemada *² 10.793.250 MJ

ús d’aigua *³ 1.467.882.000 L

impacte bàsic *⁴ 949.806 kg CO₂ = 949,8 T CO₂
CO₂ emmagatzemat*⁵ -

CO₂ alliberat*⁶ -

categoria del residu D

*¹ - Pes total = Volum material x Densitat material

Pes total = 55,35 m³ x 7.800 kg/m³ = 431.730 kg = 431,73 T

*² - Energia emmagatzemada = Pes total x Energia emmagatzemada material

Energia emmagatzemada = 431.730 kg x 25 MJ/kg = 10.793.250 MJ

*³ - Ús d’aigua = Pes total x Ús d’aigua material 

Ús d’aigua = 431.730 kg x 3.400 L/kg = 1.467.882.000 L ≈ 1.500.000.000 dm³ = 1.500.000 m³

*⁴ - Impacte bàsic = Pes total x Impacte bàsic material

Impacte bàsic = 431.730 kg x 2.2 kg CO₂/kg = 949.806 kg CO₂ = 949,8 T CO₂ 

*⁵ - CO₂ Emmagatzemat = Pes total x CO₂ Emmagatzemat material

*⁶ - CO₂ Alliberat= Pes total x CO₂ Alliberat material

ACER dades generals

densitat 7.800 kg/m³

energia emmagatzemada 25 MJ/kg

ús d’aigua 3.400 L/kg

impacte bàsic 2.2 kg CO₂/kg

CO₂ emmagatzemat -

CO₂ alliberat -

categoria del residu D

En l’anterior taula no s’ha tingut en compte el transport en cap de les fases de producció. Es tracta d’una variable molt heterògenica que 
depèn de molts factors externs. A la vegada, en vista d’un futur proper, es pensa el transport com un mitjà elèctric i per tant, no contami-
nant.
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3.4.2 Estació de bombers a Oslo

punts d’anàlisi PROJECTE

ubicació OSLO

programa/ús PARC de BOMBERS

petjada 1428 m²

alçada VARIABLE (de 6 a 11m)

material FUSTA LAMINADA

sistema estructural PÒRTICS UNIDIRECCIONALS BÍFIDS

llums 18.5m i 13.9m

tipus de coberta  BIGUES I RIOSTRES DE GRAN CANTELL UNITARI EN AMBDUES DI-
RECCIONS

volum d’aire edifici 11.819,7 m³

En l’anterior taula s’ha ignorat la subestructura que pugui precisar cada projecte per a forjat amb les respectives solucions constructives, 
quedant-nos únicament amb l’esquelet que forma el volum complet del projecte, tant el ple com el buit.
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Càlculs

PROJECTE dades específiques

volum material 136,6 m³

pes total *¹ 75.130 kg = 75 T

energia emmagatzemada *² 1.577.730 MJ

ús d’aigua *³ 24.792.900 L

impacte bàsic *⁴ 52.591 kg CO₂ = 52,6 T CO₂
CO₂ emmagatzemat*⁵ -61.982,25 kg CO₂ = -61,98 T CO₂

CO₂ alliberat*⁶ 3.756 kg CO₂ = 3,76 T CO₂
categoria del residu B/C

*¹ - Pes total = Volum material x Densitat material

Pes total = 136,6 m³ x 550 kg/m³ = 75.130 kg = 75 T

*² - Energia emmagatzemada = Pes total x Energia emmagatzemada material

Energia emmagatzemada = 75.130 kg x 21 MJ/kg = 1.577.730 MJ

*³ - Ús d’aigua = Pes total x Ús d’aigua material 

Ús d’aigua = 75.130 kg x 330 L/kg = 24.792.900 L ≈ 25.000.000 dm³ = 25.000 m³

*⁴ - Impacte bàsic = Pes total x Impacte bàsic material

Impacte bàsic = 75.130 kg x 700 g CO₂/kg = 52.591.000 g CO₂ = 52.591 kg CO₂ = 52,6 T CO₂

*⁵ - CO₂ Emmagatzemat = Pes total x CO₂ Emmagatzemat material

CO₂ Emmagatzemat = 75.130 kg x (-825) g CO₂/kg = -61.982.250 g CO₂ 
= -61.982,25 kg CO₂ = -61,98 T CO₂

*⁶ - CO₂ Alliberat= Pes total x CO₂ Alliberat material

CO₂ Alliberat = 75.130 kg x 50 g CO₂/kg = 3.756.000 g CO₂ = 3.756 kg CO₂ = 3,76 T CO₂

FUSTA LAMINADA dades generals

densitat 550 kg/m³

energia emmagatzemada 21 MJ/kg

ús d’aigua 330 L/kg

impacte bàsic 700 g CO₂/kg

CO₂ emmagatzemat - 825 g CO₂/kg

CO₂ alliberat + 50 g CO₂/kg

categoria del residu B/C

En l’anterior taula no s’ha tingut en compte el transport en cap de les fases de producció. Es tracta d’una variable molt heterògenica que 
depèn de molts factors externs. A la vegada, en vista d’un futur proper, es pensa el transport com un mitjà elèctric i per tant, no contami-
nant.
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3.5 Creuament de comparables

     3.5.1 Comparació total

GENERAL TESLA MOTORS (ACER) PARC BOMBERS (FUSTA)

volum projecte 16.659,67 m³ 11.819,7 m³

pes total 431,73 T 75 T

energia emmagatzemada 10.793.250 MJ 1.577.730 MJ

ús d’aigua 1.467.882.000 L 24.792.900 L

impacte bàsic 949.806 kg CO₂ 52.591 kg CO₂

CO₂ emmagatzemat - - 61.982,25 kg CO₂
CO₂ alliberat - 3.756 kg CO₂
balanç CO2 + 949.806 kg CO₂ - 5.635,25 kg CO₂

     3.5.2 Comparació per unitat de volum

PER UNITAT DE VOLUM TESLA MOTORS (ACER) PARC BOMBERS (FUSTA)

volum material 3,32 dm³ acer/m³ 11,56 dm³ fusta/m³

pes total 25,91 kg acer/m³ 6,36 kg fusta/m³

energia emmagatzemada 647,87 MJ/m³ 133,48 MJ/m³

ús d’aigua 88.109,9 L/m³ 2.097 L/m³

impacte bàsic 57,01 kg CO₂/m³ 4,45 kg CO₂/m³

CO₂ emmagatzemat - - 5,24 kg CO₂/m³

CO₂ alliberat - 0,32 kg CO₂/m³

balanç CO₂ + 57,01 kg CO₂/m³ - 0,47 kg CO₂/m³

categoria del residu D B/C
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4. CONCLUSIONS

     4.1 Gràfics totals

Els següents gràfics s’han elaborat amb les dades obtingudes en la comparació total (3.5.1) i partint 
d’uns estàndards de referència de consum energètic, d’aigua i emissions de CO2:

  - Per a l’energia emmagatzemada s’ha tingut com a referència l’energia produïda per un cotxe diésel 
de 55L de dipòsit, amb un consum de 35,86 MJ/L. 
  - Pel consum d’aigua s’ha tingut en compte com a unitat de referència el volum del propi projecte. Així 
com també el consum diari mig per un europeu de 150L. 
  - En el cas de les emissions de CO2 s’ha tingut en compte el mateix tipus de cotxe diésel amb una emis-
sió de 2,471 kg CO2/L.

TESLA MOTORS (ACER) PARC BOMBERS (FUSTA)

ENERGIA

10.793.250 MJ

5.473 
COTXES DIÉSEL

1.577.730 MJ 

             

800 
COTXES DIÉSEL

CONSUM 
D’AIGUA

1.467.882.000 L

x 88,1 
VOLUMS

9.785.000 
PERSONES

24.792.900 L

x 2,1 
VOLUMS

 
165.286 

PERSONES
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EMISSIÓ 
CO2

949.806 kg CO₂

6.989 
COTXES DIÉSEL

52.591 kg CO₂

387 
COTXES DIÉSEL

RETENCIÓ 
CO2 -

-61.982 kg CO₂

- 456 
COTXES DIÉSEL

CO2 ALLIBE-
RAT DEMO-

LICIÓ
-

3.756 kg CO₂

28
COTXES DIÉSEL

BALANÇ CO2

949.806 kg CO₂

 + 6.989 
COTXES DIÉSEL

- 5.635,25 kg CO₂

- 41
COTXES DIÉSEL
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     4.2 Conclusions quantitatives

Les següents conclusions s’han extret principalment de la comparació per unitat de volum (3.5.2), més 
científica i concreta, a diferència de la comparació total que disposa d’un caire més general.

  - Per a la producció de fusta d’un edifici com el Parc de bombers el seu consum d’energia és gairebé 5 
vegades inferior que per a la producció d’acer per un edifici com el de Tesla.

÷ 5
647,87 MJ/m³         ----------→        133,48 MJ/m³

  - Per a la producció de fusta d’un edifici com el Parc de bombers el seu consum d’aigua és fins a 45 
vegades inferior que per la producció d’acer per un edifici com el de Tesla. No s’ha tingut en compte la 
seva purificació o reciclatge posterior.

÷ 45
88.109,9 L/m³      ----------→        2.097 L/m³

   

  - Per a la producció de fusta d’un edifici com el Parc de bombers la seva emissió de gasos d’efecte 
hivernacle és gairebé 13 vegades inferior que per a la producció d’acer per un edifici com el de Tesla. 

÷ 13
57,01 kg CO₂/m³     ----------→     4,45 kg CO₂/m³

  - La fusta, com a element vegetal, posseeix un efecte d’emmagatzematge de CO₂. De manera que el seu 
balanç de gasos efecte hivernacle, no només és nul·l sinó que pot arribar a ser negatiu. Actua com un 
retardant en l’efecte hivernacle, sempre i quan no es demoleixi. En el millor dels casos pot provocar que 
la petjada ecològica de tot l’edifici tingui un balanç negatiu, malgrat tenir elements que no estiguin fa-
bricats íntegrament amb fusta.

El balanç d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per la producció de fusta d’un edifici com el Parc de 
Bombers és negatiu, arribant a ser 122 vegades inferior que per a la producció d’acer per un edifici 
com el de Tesla.

÷ 122
+ 57,01 kg CO₂/m³       ----------→       - 0,47 kg CO₂/m³

  - La fusta compta amb un grau de reciclatge i reutilització molt més elevat que l’acer. Gràcies a 
aquest aspecte, utòpicament, podríem arribar a dir que si en un futur tot el material de construcció fos 
en fusta, arribaria un moment que no s’hauria de produïr-ne més. 

D         <       B/C
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Altres conclusions fora del quadre:

  - El temps de muntatge de la fusta, tot i que el de l’acer també és bastant ràpid, és superior ja que es 
tracta de fixacions i no soldadures. I el de desmuntatge encara ho és més, i més pràctic, pels mateixos 
motius.

  - D’altra banda, aquestes fixacions es produeixen amb certs metalls que, en molta menor quantitat, 
la seva producció emet una certa petjada ecològica i afegeix dificultats en el seu posterior reciclatge o 
reutilització. En canvi amb l’acer no es produeix, ja que la unió entre els seus components és el mateix 
material.

4.3 Possibles millores pels casos d’estudi

Un cop finalitzat l’anàlisi i haver-ne extret certs punts conclusoris, a partir de les dades podem establir 
alguns criteris generals de millora per al disseny dels casos d’estudi. Sent conscient de la magnitud dels 
números que toquen els nostres projectes des d’un bon principi, podem adoptar-los com a criteri per a 
projectar.

Per a aquest estudi, que s’ha realitzat a partir d’uns amidaments acotats pertanyents a l’esquelet volumè-
tric que conformen els projectes, podem treure una conclusió directa: la reducció de material. Aquest 
estalvi comportaria un estudi comparatiu, que ens permetria decidir amb un criteri ecològic entre el 
volum de material utilitzat per a grans llums o el mateix utilitzat per a llums més petites. Sempre i quan 
no confronti la funcionalitat del projecte és un punt molt important a tenir en compte.

D’altres aspectes millorables és la reutilització, tant dels materials constructors com dels moviments de 
terres. Sempre que sigui possible i sempre que mantigui unes bones propietats, hauríem de proposar l’ús 
de materials o productes ja utilitzats. La fusta en aquest sentit té un alt grau de reutilització ja que les 
seves unions són fixacions, i tant el seu muntatge com desmuntatge és relativament senzill enfront de les 
soldadures que comporta l’acer.

I per últim el reciclatge, tenir en compte en l’elecció del projecte materials com per exemple panells OSB 
que es fabriquen a partir de sobres residuals en el procés de producció. La fusta en general presenta unes 
qualitats que la doten d’alt grau en reciclatge i és que es tracta d’un material orgànic i de residu amable 
amb el medi ambient. De manera que davant la impossibilitat de reutilització es podria optar per un futur 
reciclatge.

4.4 Reflexions qualitatives i personals:

És evident que combatre el canvi climàtic són paraules majors, i cal una coordinació a nivell mundial de 
molts factors. Només des del sector de l’edificació no salvarem el planeta de l’efecte hivernacle o l’escas-
setat d’aigua, però si que el podem millorar o almenys contribuïr a no empitjorar-lo. 
Buscar solucions i aconseguir aquests objectius és el deure primordial de l’arquitecte actual i del futur.
Com a arquitectes ens hem de situar en el paradigma i adaptar-nos com sempre hem fet. És clar que 
també les lleis i el codis tècnis han d’amparar aquestes mesures, ja que sense una coordinació a diferents 
nivells i escales serà ben difícil avançar.

Tal i com hem vist amb els resultats de l’anàlisi, la fusta pot ser un dels grans components en aquest futur 
immediat. Juntament amb la terra compactada, són materials que ens proporciona el planeta, de molt 
baixa petjada ecològica i que la seva producció no requereix gaire més que la seva conformació i algún 
tractament protector. Des de l’edificació estaríem contribuïnt a un important retard de l’efecte hiverna-
cle.
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Actualment a nivell estatal i local tenim un problema de fusta, de boscos. Molta de la construcció que s’es-
ta produïnt aquests dies es tracta de fusta importada de països com Àustria i Suïssa. Països com aquests 
de gran tradició constructiva amb fusta, disposen de grans masses forestals que abasteixen bona part 
d’Europa. El fet d’importar materials, no només eleva el preu del producte, sinó que també n’eleva la seva 
petjada ecològica ja que molt probablement el motor del mitjà de transport emprat estarà produïnt grans 
emissions de CO2.
Entre els anterior països i el nostre, a part de les latituds i altura dels boscos, cosa important a l’hora de 
la seva producció, se’n diferencia el concepte. En el nostre país el bosc sempre s’ha entès com un lloc na-
tural i no com un bosc industrial, com es fa a Àustria o Suïssa. Amb el boom que està tenint la fusta avui 
en dia, les primeres empreses de producció de boscos i fusta estàn eclosionant paral·lelament.

Una cosa és ben clara, com a punt de partida la primera estratègia per a la indústria de la construcció és la 
reducció de l’ús de primeres matèries. La gran reducció d’aquestes, que són les que directament afecten a 
la Terra, a l’ecosistema i la sostenibilitat, provocarà un tall, una reducció en el cicle de vida dels materials 
(vegi’s l’esquema adjunt). En vermell discontinu observem el cicle de vida que s’estaria eliminant, en el 
qual s’inclou el vertiment, moltes vegades de gran caire contaminant. El cicle total seguiria sent circular, 
però més acotat, i molt més sostenible i amable amb el medi ambient perquè la principal operació que 
ataca el planeta estaria sent compensada amb un alt reciclatge i re-utilització de materials. Per a això, cal 
un bon ús de materials sostenibles, i una gran consciència social.

Com a reflexió personal, i a nivell de conclusió general qualitativa, hem de construïr més sosteniblement 
perquè sinó directament és millor que no construïm. L’emergència és real i immediata. Ja no serà mai més 
un problema futur, és una necessitat actual i no ens podem amagar. Hem de construïr amb la biosfera, la 
litosfera ha de deixar de ser una opció.  Allò que el Terra ens dona sempre serà més eficaç, però sobretot 
sostenible ja que s’autoregenera per si mateix. Es tracta de fer una mirada enrere en les construccions 
vernaculars i antigues, un retorn al passat però amb una consciència tecnològica actual.

Cicle de vida dels materials
Font: Elaboració pròpia
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