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SSSS’estima que es ’estima que es ’estima que es ’estima que es 

podripodripodripodrienenenen    

estalviar unestalviar unestalviar unestalviar uneseseses    

450 milions de 450 milions de 450 milions de 450 milions de 

tonetonetonetonessss    de CO2 si de CO2 si de CO2 si de CO2 si 

tots elstots elstots elstots els    edificis edificis edificis edificis 

s’adaptessin a s’adaptessin a s’adaptessin a s’adaptessin a 

les normes les normes les normes les normes 

vigents de vigents de vigents de vigents de 

producció i producció i producció i producció i 

d’eficiència d’eficiència d’eficiència d’eficiència 

energètica.energètica.energètica.energètica.        

Disminuir l’impacte ambiental que produeix 
la industria de la construcció és un dels 
reptes del segle XXI quant a 
desenvolupament sostenible.  
 
La revolució industrial va disparar l’activitat 
del sector i en va canviar les tècniques de 
producció, que es basaven en la utilització 
de productes procedents de l’entorn més 
immediat, adaptades al clima i a la 
topografia de lloc.  
 
El resultat d’aquest canvi s’ha traduït en: 
 
� La utilització de matèries primeres 

ubicades a grans distancies del centres 
de producció. 

� L’esgotament dels recursos naturals 
més propers. 

� L’elaboració de nous materials. 
� El tractament d’una gran quantitat de 

residus de construcció i demolició, amb 
el cost energètic que això suposa.   

 
Aquests fets han provocat que actualment 
a la Unió Europea els edificis siguin els 
responsables del 40% del consum 
energètic, del 50% dels recursos 
naturals , del 50% del consum 
d’aigua  i del 35% dels residus 
generats . 

Així, si bé és cert que el processat de 
matèries primeres i la fabricació de 
materials generen un cost energètic i 
mediambiental elevat, convé destacar que  
els processos constructius formen part del 
desenvolupament econòmic dels països i, 
per tant, no s’aturaran; en tot cas, es 
podran desaccelerar. Això fa necessari 
cercar alternatives tant en l’ús com 
en el disseny o la tipologia dels 
materials i processos de 
construcció, per tal que aquests 
repercuteixin en un increment de 
l’eficiència dels edificis i dels 
sistemes de producció . 
 
Els diferents àmbits que formen part del 
sector (l’arquitectura, l’urbanisme o 
l’edificació, entre altres) no s’han 
mantingut al marge d’aquesta situació i 
han desenvolupat noves formes 
d’organització que han generat nous 
perfils professionals que estan reinventant 
el futur del sector de la construcció. Per 
exemple, incidint en la rehabilitació 
d’habitatges i barris, en l’estalvi energètic, 
en la gestió del patrimoni de les empreses 
i l’ús dels seus espais, en la infografia, etc. 
 
En aquest sentit, la reorientació i evolució 
de l’activitat constructiva cap a una 
construcció més sostenible i més 
respectuosa amb el medi ambient és una 
oportunitat que les empreses i els /les 
professionals del sector no haurien de 
desaprofitar. 
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Alguns  exemples Alguns  exemples Alguns  exemples Alguns  exemples 

d’edificis d’edificis d’edificis d’edificis 

construïts amb construïts amb construïts amb construïts amb 
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permeten permeten permeten permeten 

aaaaprofitar millor profitar millor profitar millor profitar millor 
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l’escalfor del sol. l’escalfor del sol. l’escalfor del sol. l’escalfor del sol.     
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La construcció sostenible abasta  no 
només l’elecció de materials 
amb menys impacte sobre el 
medi ambient i la gestió de 
processos constructius més 
eficients  sinó que es refereix també 
al disseny , a la projecció , a 
l’entorn urbà   i el seu 
desenvolupament, a l’adequada 
gestió i reutilització dels 
recursos naturals , a la 
conservació de l’energia , a la 
planificació , o al canvi en la 
usabilitat dels edificis . És a dir, 
analitza tot el cicle de vida del procés 
productiu, des del disseny 
arquitectònic, passant per l’obtenció 
de matèries primeres, fins que 
aquestes retornen al medi en forma 
de residu.  
 
La construcció sostenible 
canvia  alguns dels paràmetres 
que abans es tenien en compte 
en un procés complet de 
producció . Els paràmetres d’una 
actuació constructiva sostenible es 
defineixen de la següent manera: 
   
� Correcta integració amb l’ambient 

físic i geogràfic de l’entorn. 
� Adequada elecció dels materials i 

dels processos constructius. 
� Gestió eficient de l’aigua i 

l’energia. 
� Planificació i control de la 

generació de residus. 
� Eficiència qualitat-cost. 
 
Les empreses del sector estan 
identificant noves oportunitats en la 
construcció sostenible que els poden 
permetre recuperar-se de la situació 
actual i diversificar el seu negoci. 

Així, les empreses de construcció 
cada vegada prenen més 
consciència sobre la petjada 
ecològica que deixa el sector al 
planeta i, a més de complir amb la 
normativa mediambiental i amb el 
codi tècnic d’edificació, desenvolupen 
polítiques de responsabilitat social 
amb l’objectiu d’aconseguir segells 
que les posicionen com empreses 
mediambientalment sostenibles.  És 
el cas, per exemple, del segell 
europeu Q sostenible ; aquest 
segell consta d’una sèrie de criteris 
de sostenibilitat que s’avaluen 
mitjançant una puntuació; si 
s’acompleixen els criteris 
s’aconsegueixen punts de 
sostenibilitat que conformen el segell 
i identifiquen el grau de sostenibilitat 
de l’empresa.  
 
No obstant, des del punt de vista de 
cost-benefici encara és difícil 
construir edificis mediambientalment 
sostenibles si es compara amb els 
que no són. De fet, una gran part 
dels edificis catalogats com a 
sostenibles es correspon amb edificis 
singulars, majoritàriament propietat 
de les administracions nacionals o 
locals amb grans pressupostos 
assignats, en el que l’important és, a 
més de la sostenibilitat, el disseny. 
És el cas, per exemple, de l’edifici 
Guggenheim Bilbao o el CaixaForum 
de Madrid. 
 
Malgrat això també s’han realitzat 
construccions d’habitatges amb 
criteris sostenibles, com per exemple, 
del projecte dels edificis de protecció 
oficial construïts per Ferrovial al barri 
de San Fermín de Madrid, projecte 
escollit com a Green Building 
ChallengeG. 
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Existeix molta Existeix molta Existeix molta Existeix molta 
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o la construcció o la construcció o la construcció o la construcció 

sostenible. sostenible. sostenible. sostenible. 

Alguns exemples Alguns exemples Alguns exemples Alguns exemples 

es troben  en es troben  en es troben  en es troben  en 

blogs elaborats blogs elaborats blogs elaborats blogs elaborats 

per professionals per professionals per professionals per professionals 

del sector que del sector que del sector que del sector que 

permeten permeten permeten permeten 

conèixer la opinió conèixer la opinió conèixer la opinió conèixer la opinió 

experta i experta i experta i experta i 

amateur sobre el amateur sobre el amateur sobre el amateur sobre el 

futur i les futur i les futur i les futur i les 

tendències de la tendències de la tendències de la tendències de la 

construcció construcció construcció construcció 

sostenible. sostenible. sostenible. sostenible. 

Alguns són:Alguns són:Alguns són:Alguns són:    

El blog verdEl blog verdEl blog verdEl blog verd    

EcoEcoEcoEco----construccióconstruccióconstruccióconstrucció    

Arquitectura Arquitectura Arquitectura Arquitectura 

verdaverdaverdaverda    
    

    

    

    
    

    

Els i les professionals del sector, 
especialment els d’alta i mitjana 
qualificació ja no es poden permetre 
la llicència de dissenyar i construir 
sense tenir en compte paràmetres 
econòmics i mediambientals a la 
vegada. En aquest sentit, s’han 
incrementat les exigències quant a 
eficiència dels recursos naturals i 
humans que s’han d’utilitzar en les 
activitats constructives. 
 
Per poder incrementar l’eficiència cal 
que els/les professionals de la 
construcció, tant els d’obra nova com 
els d’enginyeria civil i rehabilitació, 
sàpiguen aplicar tècniques industrials 
innovadores pel que fa al disseny i a 
l’execució de l’obra. Per exemple, 
tècniques de control numèric; de 
muntatge de les construccions; o 
sistemes de gestió de processos. 
 
La nova preocupació del/la 
professional de la construcció, a més 
de la consecució dels objectius de 
costos i terminis tradicionals, passarà 
a centrar-se en la seguretat de les 
persones i en la qualitat i el respecte 
pel medi ambient. 
 
 

De fet, el Pla Bolonya, que ha 
reestructurat el sistema d’educació 
superior, ha modificat 
substancialment alguns dels 
continguts dels estudis universitaris 
associats al sector, que s’han 
vinculat a adquirir coneixements 
en direcció i economia de la 
construcció, sostenibilitat i 
eficiència energètica,  gestió de 
la seguretat i salut, i qualitat i 
medi ambient . En aquest sentit, 
els i les professionals que s’hagin 
format abans del canvi en el sistema 
educatiu caldrà que actualitzin els 
seus coneixements i els orientin cap 
a aquests nous àmbits. 
 

Cofinançat per: 
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