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10.1 Introducció a la construcció sostenible

La construcció, en un sentit ampli del terme, afecta dues vessants sectorials: l’enginyeria civil (infraes-
tructures) i l’edificació d’immobles (residencials, industrials o terciaris). Per la seva importància és
obvi que tindran molt a veure en el conjunt d’actuacions antropogèniques que afecten el medi ambient.

Si bé les intervencions de l’home sobre el territori —amb la construcció— sempre tenen un impacte
negatiu sobre la natura, també cal afirmar que aquestes són necessàries per afrontar el desenvolupa-
ment de les societats. En un extrem de la controvèrsia sempre es pot adduir que la millor obra civil o
arquitectura és aquella que no ha reeixit, i en l’altre extrem se’ns argumentarà a favor de la seva neces-
sitat per al desenvolupament. El referent del desenvolupament sostenible, ens alerta que el dret al
desenvolupament s’ha d’exercir de manera que respongui equitativament a les necessitats ambientals i
de desenvolupament de les generacions presents i futures (vegeu cap. 1).  En aquest sentit cal constatar
que el sector de la construcció té una forta incidència en l’aplicació pràctica d’aquest concepte, no
debades la degradació del medi ambient sovint està associada al fet constructiu ja que a banda de l’im-
pacte sobre la naturalesa i el paisatge, s’utilitza bona part de l’energia i dels recursos naturals disponi-
bles al planeta.

Situant-nos en un entremig de la discussió, valorarem que efectivament hi ha en primer lloc un impacte
important sobre el medi (paisatgístic) i sobre la vegetació i la vida animal; en segon lloc cal considerar
que el fet constructiu té importants efectes en els processos productius, l’inici de l’obra i en la des-
construcció (l’enderrocament) dels materials de construcció. Els primers aspectes ja han estat tractats
en diferents capítols d’aquest llibre, per la qual cosa en aquest ens centrarem en els segons.

Per a una introducció en els conceptes bàsics que s’intersequen en els vocables de construcció i medi
ambient, caldrà que el lector reconegui, si més no aproximadament, els termes de lixiviació (substàn-
cies que es desprenen dels materials per acció de l’aigua i que per determinades composicions poden
esdevenir tòxiques); desgasificació (compostos gasosos orgànics i inorgànics i fases particulades que
desprenen els materials); emissions a l’atmosfera (substàncies que s’emeten durant els processos de
fabricació dels materials); i radiacions ionitzants (emissions de partícules subatòmiques que despre-
nen els isòtops radioactius que són presents de forma natural en les matèries primeres).

Quant als materials emprats en la construcció, cal distingir els conceptes següents:
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Matèries primeres: els materials dels quals s’obtenen els productes emprats en la construcció a través
de diferents processos de transformació; usualment s’acostumen a denominar àrids i provenen de
pedreres, això és, de l’excavació i/o mineria en indrets determinats del territori.

Matèries primeres secundàries: respon a la denominació dels materials dels quals s’han obtingut nous
productes per a la construcció a partir del reciclatge d’enderrocs. La seva inclusió en subbases de carre-
teres, en formigons, granulats per a vies, vitrificació (calcí o casc de vidre triturat), etc. Cal distingir en
aquests casos aquelles matèries primeres secundàries provinents del mateix sector de la construcció
(enderrocs) d’altres que, provenint d’uns altres sectors industrials, com ara els fangs d’estacions depura-
dores d’aigües residuals o els subproductes de processos industrials, poden esdevenir matèries aptes per
a la seva utilització directa o mitjançant transformació a la construcció.

Materials ecològics: són aquells que emprats en la construcció no atempten al principis de sostenibili-
tat global del planeta. Entre altres casos, no posen en perill la pervivència d’espècies arbòries (per
exemple, el cedre, l’eben, etc.), no esgoten riqueses minerals (per exemple, marbres o roques graníti-
ques) o no exigeixen costos energètics en la seva producció més enllà del que la seva vida útil retorna
(alguns productes d’alta tecnologia).

Materials naturals: òbviament, són els materials de construcció que no sofreixen cap tipus de transformació
fisicoquímica durant la seva manufacturació en productes per a la construcció com ara la pedra, la fusta, les
pintures i els vernissos naturals, etc. Cal alertar que sovint la propaganda comercial pot tendir a confondre
els termes de materials naturals amb materials ecològics, i en aquest sentit cal deixar ben clar que un mate-
rial natural pot esdevenir perfectament antiecològic, com és el cas de determinades fustes emprades en la
fabricació de revestiments o mobles, alguns marbres, els àrids d’origen volcànic, etc. D’altra banda, els
materials naturals poden tenir constituents tòxics, com ara isòtops radioactius naturals d’elevada activitat,
emissions gasoses provinents dels tractaments químics a què són sotmesos (vernissos, pintures, etc.).

Materials tòxics: materials que per la seva composició química, durant la fabricació, la utilització i la
desconstrucció, sigui a través dels seus lixiviats i emissions particulades o gasoses, poden generar ris-
cos per a la salut de la població (asbestos, fibres aïllants amb formaldehids, PVC, etc.). 

Actualment no disposem encara d’una avaluació internacionalment acceptada i consensuada per poder
presentar una categorització de materials de la construcció i la seva relació amb el medi ambient. Tan-
mateix alguns criteris que es poden avançar per seleccionar materials constructius i la seva sostenibili-
tat són els següents [CROW92]:
a) El cost energètic d’un material o producte s’ha de valorar a partir de la seva font, el seu ús, la seva

durabilitat i la seva deposició final. Només una anàlisi comparativa amb el mateix criteri pot per-
metre criteris de validesa a la seva elecció (això és, al cicle de vida del producte).

b) La connexió ecològica amb totes les fonts de matèria primera i energies emprades per a un material
o producte permetrà la qualificació final de disseny ecològic. L’eficiència del procés industrial
(extracció, transformació i acabat) especialment pel que fa al seu caràcter no contaminant (produc-
ció neta) són elements definidors del producte constructiu.

c) La durabilitat, el valor funcional i el coneixement del marc temporal de conservació satisfactòria
dels materials en són dades fonamentals. La durabilitat ha de prevaler enfront d’altres criteris
selectius com ara l’oportunitat o la modernitat. Cal pensar que un edifici o una infraestructura
tindrà una durada mitjana de cent anys.

d) La utilització de materials que han estat elaborats mitjançant valorització de residus, la reutilització
i el reciclatge de subproductes de la desconstrucció s’haurien de potenciar enfront dels d’origen
més convencional.

e) Els productes estandarditzats i muntats industrialment disposen generalment d’un balanç de cicle
de vida i fins i tot d’un balanç econòmic més favorable.
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f) La manca d’efectes al·lèrgics, d’emissions tòxiques, d’anomalies electromagnètiques i de minimit-
zació de la radioactivitat natural hauria d’esdevenir un criteri bàsic de selecció dels materials de
construcció.

g) Els productes elaborats emprant fonts d’energia renovables haurien de ser preferits enfront dels
elaborats amb energies fòssils, igualment, pel que fa a la seva biodegradabilitat.

Així doncs, la quantitat d’informació que cal analitzar és considerable i avui dia no sempre és a l’abast.
Per tant, el procés d’atorgar ecoetiquetes als diferents materials constructius no serà pas un procés fàcil
ni unívoc si bé cal esperar poder disposar de bases de dades que permetin en un futur proper reeixir i
poder avaluar fàcilment quins materials poden ser catalogats dins el que es pugui denominar construc-
ció ecològica o sostenible i, si més no, poder rebutjar els materials que siguin menys favorables per
preservar el medi ambient.

10.2. Impacte dels materials

Cal posar en relleu algunes de les singularitats que afecten el sector de la construcció i del producte
que genera, ja que hi ha circumstàncies que no són compartides pràcticament per cap altre sector de
l’activitat productiva.

En primer lloc cal recalcar l’antiguitat de la indústria de la construcció. El fet que aquesta s’hagi
desenvolupat en èpoques d’economies de supervivència i d’haver utilitzat materials de manera mas-
siva, ha tenyit els diferents processos productius amb dues propietats mediambientalment interessants:

a) Els materials que foren utilitzats massivament en la major part de l’obra havien de ser econòmics i
per tant majoritaris; així, o bé eren materials excedents que provenien d’altres processos productius
(conreus, ramaderia, etc.) o bé eren materials de la terra, pràcticament sense transformar encara que
sovint havien estat extrets de les runes més properes (que potser provenien de les construccions
àrabs i romàniques, si és que no provenien de les construccions i pedreres de la civilització romana,
encara existents!).

b) En segon lloc, en èpoques posteriors en les quals el cost energètic suposava una gran despesa (tant
en l’edificació com en el consum en els habitatges) es va partir de costos energètics mínims i en
qualsevol cas, en basar-se en la llenya o biomassa, de les energies renovables.

Ambdós casos acomplien allò que podem considerar el fonament o sòcol d’una construcció mediam-
biental o sostenible: el control dels residus (tant pel que fa a la minimització com a la reutilització) i el
control de la despesa energètica.

Malauradament, en els temps moderns, i especialment durant les darreres dècades (des de no fa pas
més de trenta anys) ha succeït que la pressió de la indústria dels materials, la facilitat de transport i la
promoció política de la despesa dels productes petrolers i les energies fòssils han transformat de soca-
rel aquesta indústria (que inicialment mantenia un estimable equilibri entre les necessitats de l’home i
el medi) en el que podríem qualificar com una font important de degradació del medi natural i de mal-
baratament d’energia no renovable. Per aquest motiu cal prendre les mesures necessàries perquè el
desenvolupament futur del fet constructiu es faci a partir de paràmetres de sostenibilitat, per no
col·laborar amb escreix a la degradació del medi natural.

Una altra singularitat de la construcció és la gran diversitat d’usos. Això permet veure la construcció
com una activitat industrial en la qual hi té cabuda qualsevol producte (fins i tot productes de rebuig
d’altres sectors industrials) sempre que aquests no siguin tòxics i que existeixi la tecnologia adequada
d’aplicació, com també que les característiques fisicoquímiques d’aquests siguin suficientment cons-
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Fig. 10.1. Imatge de detall d’un fragment de paret de la Cripta de la Colònia Güell a
Santa Coloma de Cervelló, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí. Podem observar la utilització de

residus emprada per tal d’aconseguir els efectes d’arquitectura orgànica que són genuïnes a l’obra
de l’esmentat arquitecte. S’observen peces de cagaferro (banda esquerra) provinents de residus de fundicions,

peces ceràmiques passades de foc o cantoneres, peces picades de ceràmiques esmaltades, etc.

tants perquè disposin de les respostes adequades a les sol·licituds de treball (en un sentit més ampli que
no pas els purament estructurals o mecànics).

Per tot això, el fet constructiu es pot veure com una important àrea de treball mediambiental en la qual
es manifesten els aspectes següents:

a) Prescripció adequada dels nous materials, en el sentit d’escollir dins del ventall de materials alter-
natius per a una mateixa funció els que són més respectuosos amb el medi ambient.

b) Reutilització dels materials reciclats de la mateixa construcció (o en forma d’elements de segon ús,
sense transformar, després d’un desmuntatge acurat —desconstrucció— o després d’haver-los reduït
un altre cop a matèria primera, com és ara el cas dels granulats d’enderrocs).

c) Eventualment, l’acollida de materials valorats en processos d’inertització procedents d’altres sec-tors
      com per exemple industrials, urbans, residus municipals, etc. (en aquest cas, per vitrificació, en matrius

cimentades o en materials ceràmics per a la construcció).

En considerar la feina de qui prescriu facultativament (l’enginyer o l’arquitecte), cal tenir en compte que
la qualificació d’un material de construcció, una solució constructiva o un objecte tant complex com un
edifici des del punt de vista del seu impacte en el medi, a priori no es pot fer basant-nos en uns pocs
paràmetres. Des de l’extracció de la matèria primera, passant per les diferents etapes de procés, muntatge,
ús, manteniment i desconstrucció, s’enregistra una gran quantitat de situacions que s’han de valorar de
manera rigorosa fins a aconseguir una certa qualificació ambiental prou fiable.
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Taula 10.1 Efectes d’impacte ambiental de diferents materials emprats en la construcció

Materials
Efecte Acidificació Contaminació Reducció Emissions Energia Residus

hivernacle atmosfèrica atmofèrica de la capa de metalls sòlids

d’ozó

Petris Formigó C C C C C C C
Ceràmica C C C C C C C
Pedra C C C C C C C

Metalls Acer B B A C B B A
Zenc A B B C B B A
Alumini A A B C A A A

Plàstics PVC B B A C B B B
Poliestirè B A A B A A B
Poliuretà A B A A B B C

Fusta Pi C C C C C C A

Els efectes d’impacte ambiental dels material estan ordenats en ordre decreixent (de la A a la C). 
Aquesta valoració qualitativa ha estat establerta a partir de les dades que figuren en l’inventari 

de dades del programa d’anàlisi de cicle de vida SIMAPRO3 
(PRÉ Consultants de la Universitat de Delft).

L’anàlisi del cicle de vida (ACV) pot donar lloc a resultats contradictoris sobre un mateix producte;
així, es fa difícil deslligar la vessant de l’economia de mercat de la pura protecció del medi. Ens refe-
rim, per exemple, a les ACV corresponents als productes derivats del PVC, PET i vidre, en les quals,
segons les fonts consultades i la metodologia d’anàlisi, es poden donar resultats prou diferents que
dificulten avui en dia la prescripció d’un material en relació amb la seva bondat ambiental.

Si bé la teoria del procediment de l’ACV fou desenvolupada durant els anys setanta (marcada fona-
mentalment per criteris economicistes —per exemple, el consum d’energia— més que no pas ambien-
talistes), actualment s’està començant a aplicar en diversos camps de la indústria i s’estan esmerçant
esforços per a la seva inclusió dins la construcció, encara que amb dos obstacles importants:

a) En primer lloc hi ha una malfiança en relació a la informació disponible sobre els diferents processos.
Els mateixos fabricants, els constructors i els facultatius sovint no disposen de registres complets dels
impactes que produeix la fabricació dels diferents productes emprats en la construcció o en la seva
utilització. Aquest hauria de ser un punt d’arrencada primordial per iniciar aquests tipus d’estudis.

b) En segon lloc es produeixen dilemes que no podem respondre amb certesa. A tall d’exemple, quina
solució constructiva és ambientalment més vàlida: la construcció lleugera (que consumeixen pocs
materials però que té prestacions més elevades) amb una durabilitat baixa i que generarà residus a
curt termini, però fàcilment reciclables si bé mitjançant un consum energètic més elevat; o bé una
solució constructiva pesant tradicional, de materials molt vinculats a la terra (argiles, pedra, fusta,
formigó, etc.) de major durabilitat i que generaran un gran volum residual en l’enderroc però amb
menor consum energètic durant la producció i utilització.

Cal esperar que la recerca pugui proporcionar en un futur proper una resposta unívoca i àmpliament
acceptada d’aquests aspectes de manera que la prescripció dels materials a emprar en la construcció es
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pugui fer disposant dels coneixements necessaris i àmpliament accessibles i difosos als professionals
de la construcció. 

10.3 La construcció com a sector valoratiu de residus del mateix sector i d’altres

10.3.1 La valorització de residus del sector de la construcció

A la Unió Europea, segons dades recents, es produeix de l’ordre d’una tona de residus de la construc-
ció per habitant i any. En xifres absolutes això representa 215 milions de tones per any que es distri-
bueixen en 175 milions de tones procedents dels enderrocs i 40 milions de tones que provenen de les
noves construccions. Això és aproximadament el doble de les tones de residus que s’originen en con-
cepte dels anomenats residus municipals (vegeu Cap. 8).

Més proper a nosaltres, a l’Estat espanyol es produeixen 0,560 tones per habitant i any i 0,320 tones
per habitant i any, respectivament, d’ambdós components.

La reutilització d’aquests materials com a matèries primeres secundàries és possiblement una de les
millors alternatives per completar el cicle, atès que s’estalvia l’abocament i els seus costos associats,
que sempre són negatius en la perspectiva de la preservació del medi natural. No es tracta que simple-
ment es reincorporin als processos constructius sinó que aquesta activitat s’hauria d’inscriure en el
nous conceptes tecnològics del projecte de reciclatge, allò que tradueix el concepte anglosaxó de
design for recycling des del seu origen, és a dir, amb un disseny que inclogui la problemàtica associada
al procés final de la vida útil de la construcció i el seu enderroc (desconstrucció). Aquesta opció òbvia-
ment dependrà de la major o menor dificultat de separar les parts dels residus amb més interès i dels
costos afegits que aquesta operació pugui representar.

En efecte, les matèries primeres secundàries no són homogènies en composició tota vegada que sovint
són elements combinats de metalls, plàstics, metalls amb formigó, ceràmiques amb formigó, guix amb
formigó, etc. Pensar per endavant aquesta problemàtica (la desconstrucció dels nostres projectes) serà
un aspecte bàsic ja que esdevindrà en el futur una tasca obligatòria associada a tot projecte d’engi-
nyeria o arquitectura.

Les tècniques de transformació dels residus de la construcció en matèries primeres secundàries es dife-
rencien considerablement de les emprades per obtenir les matèries primeres convencionals i de vega-
des poden encarir el procés, encara que en aquests costos no s’acostumen a incloure els beneficis
mediambientals i socials que la seva pràctica comporta.

El procés d’obtenció de matèries primeres secundàries inclou la identificació (a) i la separació (b) dels
materials:

a) Identificació, que es pot fer a ull o per mitjans automatitzats. Així, per exemple, el criteri de selec-
ció del vidre de color es pot dur a terme per inspecció visual o per tècniques làser que identifiquen
el blanc, el verd i el marró.

b) Separació de matèries com ara el paper, els plàstics i els tèxtils que, un cop identificats, poden ser
separats per tècniques en sec de tipus pneumàtic, per tamisat o per flotació (via humida).

En general, els indicadors poden ser el color, la densitat o les propietats magnètiques dels residus. En
el procés de separació de contaminants lleugers de l’enderroc per obtenir granulats secundaris, la pro-
pietat més emprada és la densitat. Cal fer constar que aquest criteri és força relatiu, ja que a la pràctica
provoca el refús de materials que d’altra banda serien ben aprofitables.
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La separació de metalls ferromagnètics ofereix un tipus de residu triat i amb un mercat segur. La
demanda de granulats per a diferents tipus de solucions constructives es va estenent. Holanda i Ale-
manya en són països capdavanters en la mesura que l’extracció d’àrids es va dificultant com a mesura
de prevenció paisatgística i ambiental. Així, en les àrees on la demanda creix i les fonts minven es va
generant un mercat altrament inexistent, i es generen bones condicions per al reciclatge d’enderrocs
processats (figura 10.2).

Al Regne Unit s’introdueix un 10% de materials reciclats d’enderroc en la producció total d’àrids.
Holanda permet l’ús d’un 20% d’àrid reciclat (de característiques de qualitat certificada) a totes les
seves diferents categories de formigó. Així, un exemple de maximització d’aquest reciclatge el trobem
a l’edifici del BRE a Garston (Regne Unit), el qual ha estat construït amb un formigó en el qual el
100% del granulat superior a 4 mm procedeix d’un edifici d’oficines de 12 plantes de Sufolk que va
permetre l’obtenció de 1.500 m 3 de l’esmentada matèria primera secundària.

La producció d’àrid reciclat comprèn:

a) Selecció.
b) Emmagatzemament.
c) Eliminació de contaminants.
d) Separació magnètica de metalls.
e) Emmatxucament i garbellament.
f) Rentat/flotació.
g) Eliminació pneumàtica.

Diversos països disposen de normes de qualitat i recomanacions pròpies. Entre totes elles citem l’ela-
borada per la Reunió Internacional de Laboratoris d’Assaigs de Materials [RILEM94]  com a base
reglamentària de la proposta de Norma Europea que està elaborant el Comitè CEN (Comitè Europeu
de Normativa).

Probablement, en l’actualitat la contribució quantitativament més important dels residus de la cons-
trucció fins ara està en el camp de les subbases de carreteres i els rebliments. Ambdós són assequibles
econòmicament i reuneixen els requeriments de qualitat. Tanmateix, la millor valorització dels granu-
lats precedents d’enderroc seria la seva inclusió en formigons.

La quantitat dels materials de reciclatge està lligada pel seu origen en la desconstrucció o demolició
d’edificis [GEHO97]. 

La RILEM Recommendation per a l’aplicació en el formigó està basada en les experiències d’Ho-
landa, Dinamarca i el Japó, i proposa una divisió en tres tipus d’àrids, d’acord amb la seva composició:

a) Tipus I: residus predominantment d’origen ceràmic.
b) Tipus II: residus amb predomini del formigó.
c) Tipus III: una mescla formada per un mínim 80% de granulats naturals i no superior a un 10% del

material tipus I o  bé no superior al 20% de materials tipus II.

Cada matèria primera secundària dels anteriors tipus estarà, però, subjecta a un límits contaminants
basats en el coneixement científic disponible, imposats amb la finalitat d’harmonitzar les normes
almenys d’àmbit europeu.

Per cada tipus es defineixen les seves aplicacions adients, en termes d’acceptabilitat ambiental i tipus
de resistència, d’acord amb l’Eurocode 2. A tall d’exemple esmentem que el tipus III no disposa de cap
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límit de resistència per a la seva aplicació mentre que per als classificats com a tipus I (destinats a for-
migons) se’ls sol·licita de 16 a 20 Mpa.

Alguns paràmetres com ara l’absorció d’aigua i el procés de pastat, que s’interrelacionen entre ells,
resten encara en procés de discussió per les diferents comissions d’estudi d’àmbit Europeu.

En l’aplicació de carreteres es consideren aptes per a una aplicació com a capa de rodament els mate-
rials descrits de tipus II i III quan aquesta és de formigó. En subbases, concepte que inclou el que a
casa nostra s’anomenen bases, els tipus I, II i III s’accepten sense limitacions per a materials no lligats
i per a materials lligats amb productes cimentats, però els materials de tipus I són expressament exclo-
sos per a materials lligats hidràulicament. S’hi inclou la possibilitat d’aplicar mescles asfàltiques reci-
clades com a àrids per als tipus no lligat i lligat amb productes cimentats. No hi ha encara una norma
CEN aprovada, però sí que hi ha recomanacions d’aquesta Comissió que distingeixen els conceptes
següents:

a) Propietats intrínseques.
b) Propietats de manufactura.
c) Propietats addicionals, específiques per a certes aplicacions o condicions ambientals.

Un exemple de propietat intrínseca és la resistència a la fragmentació, segons l’anomenat assaig Los
Ángeles [AENC90].

Un exemple de propietat de manufactura el constitueixen les granulometries resultants, i un exemple
de propietat específica o addicional és la geladicitat, això és, el comportament del material en els cicles
de gel i desgel. Els requeriments exigits aleshores depenen de la classificació climàtica on s’han 
d’aplicar els residus, els quals es classifiquen de tres tipus: moderats, severs i molt severs.

Una altra de les especificacions que concorren a la possible aplicació dels residus com a matèries pri-
meres secundàries és el seu comportament enfront de la lixiviació, que en aquest cas s’han d’adequar a
allò que regulin les legislacions nacionals o estatals i en el futur a aquelles d’àmbit comunitari que
siguin legislades. Pel que fa al sector de la construcció cal remarcar que els elements contaminants que
acostumen a tenir més incidència són els compostos aromàtics polinucleats i els sulfats.

En el marc de la Unió Europea s’ha creat una xarxa d’experts (Thematic Network) sobre l’ús dels mate-
rials reciclats com a àrids a la indústria de la construcció sota els auspicis del Programa Brite-Euram III,
en la qual participa la Secció de Materials del Departament d’Enginyeria de la Construcció de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, com una de les cinc institucions responsables del programa. L’objectiu
d’aquesta xarxa és contribuir a la introducció en l’àmbit europeu de normatives i codis de bona pràctica
relacionats amb el reciclatge i la valorització de residus a la construcció així com coordinar els esforços
de recerca, desenvolupament i divulgació de l’ús d’aquestes matèries primeres secundàries.

Els materials procedents del reciclatge in situ, o posteriorment, de mescles bituminoses mereixen una
consideració a part. En el primer cas, el reciclatge in situ es va impulsar amb empenta a partir de l’any
1975, i els protagonistes principals van ser les tècniques de fressat i de procés en calent [MORI97]
però avui en dia són les tècniques de procés en fred, per raons mediambientals, les que tendeixen a pre-
valer pel fet que deterioren en menor mesura les substàncies bituminoses. Els processos in situ
inclouen:

a) Extracció mecànica (escarificació).
b) Homogeneïtzació i barreja amb rejovenidors, i emulsió asfàltica.
c) Extensió.
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Les tres etapes les fa una mateixa màquina. Una posterior compactació i un curat previ a l’extensió de la
capa de rodament completen el procés. Habitualment, aquest procés va destinat a la construcció de
capes de base i/o de regularització. Al marge de les raons coincidents per tots els residus de la construc-
ció, en el cas de les mescles bituminoses reciclades, les motivacions principals han estat les següents:

a) La prioritat dels treballs de conservació, manteniment i reconstrucció de les xarxes viàries a
Europa.

b) El manteniment aproximat de l’alçada de la rasant amb el reciclatge, aspecte que crea seriosos pro-
blemes en túnels, obres de fàbrica i vies urbanes i que amb els recreixements successius afecta les
limitacions del gàlib, el recreixement de voreres, andanes, barreres de seguretat, etc.

c) La competitivitat econòmica del procés en fred enfront dels procediments tradicionals d’estendre
dues capes de nova fabricació.

Els esforços tecnològics que actualment promou la Unió Europea en aquest camp es concentren en la
millora de la maquinària recicladora i la qualitat de les emulsions. A Catalunya s’ha dut a terme la
construcció d’un tram de 32 km reciclat en fred, en la qual la nostra Universitat ha contribuït de
manera preferent pel que fa als estudis de laboratori.

Finalment, cal esmentar l’existència de l’European Waste Catalogue, de codi 17 00 00, que des de
1993 edita la Unió Europea, on es publiquen i classifiquen tots els residus de la construcció, fins i tot
els provinents de les xarxes viàries. S’hi dedica una especial atenció als residus que presenten una
especial toxicitat i un difícil reciclatge com ara els derivats dels polivinils (PVC), asbestos i materials
aïllants que els contenen [CURW86].
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Fig. 10.2 Sistema de control múltiple dels processos de reciclatge dels materials de la construcció. 
Cal fer especial atenció a la bondat ambiental del producte reciclat per al potencial usuari (emissions 

de gasos i partícules, lixiviats, olors, etc.) i especialment als processos de producció industrial 
(emissions gasoses durant processos tèrmics, risc epidemiològic, etc.).
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10.3.2 La valorització de residus d’altres sectors en la construcció

El sector de la construcció disposa d’una gran capacitat per absorbir matèries primeres secundàries per
les elevades quantitats necessàries de productes de la construcció que cada any calen. En aquest sentit,
a més de la capacitat de reciclar els residus propis, el sector té una gran disponibilitat d’emprar residus
d’altres sectors en els diferents processos productius.

A continuació, i a tall descriptiu, citem algunes aplicacions possibles:

a) Les sorres de foneria es poden emprar en la construcció de maons, morters, formigons i mescles
bituminoses. En aquest cas cal vigilar la presència de metalls pesants i fenols.

b) Els residus de mineria són una font important de granulats com a materials secundaris per a la pre-
paració de subbases de carreteres i ferrocarrils.

c) El sulfat càlcic com l’anhidrita, hemihidratat o guix és un residu que s’origina en molts processos
químics de fabricació, que es pot reciclar en processos productius de guix, ciments i fosfoguix.

d) Els residus de sofre permeten obtenir ciments especials i aglomerats asfàltics, d’un inqüestionable
valor econòmic i de durabilitat.

e) Els residus de la fusta, això és, la brossa que suposa un 40% dels arbres i els procedents de la neteja
i manteniment dels boscos, així com les esclòfies de fruits secs, cereals, etc., permeten obtenir bri-
quetes aglomerades com a combustible i també elaborar peces aïllants tèrmiques i acústiques per a
l’aplicació en sostres i blocs constructius.

f) Els residus dels plàstics, escumes, etc. poden ser reincorporats en els processos productius origi-
nals, igual que els vidres de diferent procedència (envasos, embolcalls, etc.). L’obtenció de para-
ments aïllants, pantalles acústiques, etc., són una alternativa experimentada a la vegada que és
força interessant l’ús del polietilè i poliestirè a les mescles bituminoses, que milloren la seva
resistència a la flexotracció. En el cas del PVC en pols, permet obtenir aglomerats amb brea resis-
tents als olis i són excel·lents per a la construcció de parades d’autobusos, parcs urbans, etc.

g) Els llots o fangs d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes, industrials i fins i tot de plan-
tes de potabilització d’aigua poden ser valorats per dues vies. L’una és la seva estabilització amb
ciments i addicions específiques per crear un lligant que permet obtenir bases i subbases de carrete-
res i fins i tot alguns productes prefabricats. L’altra via és com a materials ceràmics per a la cons-
trucció, i donen lloc a nous productes com ara les ceràmiques aïllants, les argiles expansives per a
formigons alleugerats, etc. En aquest cas caldria establir la tecnologia apropiada per evitar emis-
sions gasoses que suposin un risc per a la salut ambiental. Cal esmentar en aquest sentit que el
Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya ha elaborat
diferents projectes que actualment són ja en fase industrial, sota la denominació de Projecte Eco-
brik i Projecte Carpowder.

h) Escòries d’incineració d’escombraries. Les fraccions més grans dels residus d’incineració de 
residus municipals poden ser utilitzades com a substitut d’àrids naturals en diverses aplicacions
constructives, molt especialment en cunetes. A Holanda el 95% de les escòries d’incineració són
reutilitzades, prèvia separació de ferralla i tamisat, per extreure fraccions superiors a 40mm, en
rebliments, bases per a carreteres i com a àrids en mescles bituminoses. 

i) Les escòries de l’obtenció de l’acer en  forn elèctric presenten un important potencial d’utilització,
tant en carreteres com en formigons.

j) Els pneumàtics vells triturats a grandàries inferiors a 1 mm poden representar una addició que en la
quantitat de 1,5-2% pot millorar moltes propietats de les mescles asfàltiques. Aquesta pràctica és
comú a alguns països.

A tall informatiu, cal esmentar l’existència de la Borsa de Subproductes de Catalunya i l’ Oficina de
Promoció dels Productes Reciclats (OPPR) que, sota els auspicis del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació
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i l’Institut Cerdà, respectivament, promouen i difonen els productes elaborats mitjançant l’ús de resi-
dus en nous materials especialment adreçats a la construcció. 
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Legislació i normatives aplicables

Directiva CE 91/156 que tracta de la prevenció i de la reducció dels residus, així com d’intensificar el
seu reciclatge, la seva recuperació i reutilització. Entre els residus considerats com a prioritaris consten
els procedents de les activitats de la construcció en general, tant pel que fa als de noves construccions,
com als de rehabilitació, reforma i demolició. En el grup de residus de la construcció s’imposa, com en
altres, la conveniència del reciclatge i de la reutilització dels residus, tant pel que fa a la protecció del
medi ambient com a l’estalvi de matèries primeres.

Decret 34/1996 de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya pel qual s’elabora el Catàleg de
Residus de Catalunya entre els quals hi ha els residus de la construcció. Segons el seu origen es classi-
fiquen en grups, que en el nostre cas correspondrien al grup 17: residus de construcció, demolició i
dragatge, malgrat que estan catalogats en altres grups residus que tenen a veure amb el procés cons-
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tructiu com ara vernissos, pintures, material elèctric, fibres aïllants etc. El Catàleg dóna informació
sobre la gestió correcta de cada residu en funció de l’índex de perillositat de cadascun.

Decret 833/1975 de valors de qualitat d’aire exigibles en processos industrials segons les diferents
activitats sectorials industrials en vigor, el qual, malgrat la seva antiguitat es troba encara en vigor tot i
haver estat sotmès a diferents actualitzacions en alguns dels paràmetres per tal d’adequar-los a les
directives europees que s’han anant establint posteriorment.

Directiva 88/609/CEE sobre límits d’emissió a l’atmosfera de determinats agents contaminants proce-
dents de grans instal·lacions de combustió (> 50 MW) que afectaria la producció de materials de cons-
trucció dels sector de la ceràmica i la indústria del ciment.

Decret 201/1994 del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya pel qual es regulen
els enderrocs i altres residus de la construcció.

Decret 323/1994 del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya pel qual es regulen
les instal·lacions d’incineració de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera (DOGC núm.
1986, de 16.12.1994, pàg. 8200-8205).

NEN 7435 (1993), Determination of the release of inorganic constituents from construction materials
and stabilized waste products i NEN 7341 (1993), Determination of leaching characteristics of inorga-
nic components from granular (wastes) materials, NNI (Delft, Holanda) que componen un recull de
normatives i metodologies aplicables als fenòmens de lixiviació dels materials de construcció en la
seva posada en obra i durant la desconstrucció. Malgrat que aquesta normativa només és vigent a
Holanda, properament s’aprovarà una directiva europea inspirada en aquesta i que a mitjà termini afec-
tarà els materials de construcció del nostre país.

ACIGH (1995), TLV - Valors límits per a substàncies químiques i agents físics, American Conference
of Governamental Industrial Hygienist, versió en castellà publicada per la Conselleria de Treballs i
Assumptes Socials de la Generalitat Valenciana, en la qual s’indiquen els índexs de toxicitat de les
substàncies a l’atmosfera i els índexs d’olor, que afecten les emissions de compostos gasosos durant la
producció, posada en obra i destrucció tèrmica dels materials de construcció. Malgrat que no consti-
tueix una norma d’obligat compliment, serveix com a referència per avaluar els riscos de salut i
higiene laboral del personal sotmès a l’acció de més de 160 substàncies catalogades en aquesta taula,
moltes de les quals tenen a veure amb els materials de construcció.
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11 Arquitectura i medi ambient

Antoni Caballero Mestres; Dept. de Construccions Arquitectòniques II
Fernando Ramos Galino; Dept. de Construccions Arquitectòniques I

Rafael Serra Florensa; Dept. de Construccions Arquitectòniques I

11.1 Introducció

L’home, en la seva acció sobre el medi que l’envolta i en ocupar el territori amb el seu hàbitat habi-
tual, introdueix canvis sensibles en aquest medi que es manifesten especialment amb l’aparició de for-
mes construïdes (l’arquitectura). Podem entendre així l’arquitectura com un dels diferents nivells o
escales en què les comunitats humanes han estructurat les seves tècniques de control del seu entorn,
que han anat des del vestit (arquitectura sobre el cos) fins a les més grans aglomeracions urbanes.
D’aquesta manera, tal com Geddes i Branford diuen en considerar que “la ciutat és l’òrgan especialit-
zat de la transmissió social”, podríem dir que l’edifici ho és de la manifestació i la transmissió fami-
liar o de grup, i que el vestit ho seria de la manifestació personal.

Però si l’arquitectura vol controlar i millorar l’entorn més immediat de les persones, sense oblidar que
a la nostra societat aquestes persones passen més de les dues terceres parts del temps dins d’espais inte-
riors, la seva acció no és ni ha estat normalment positiva per a les condicions de l’entorn, sigui quina
sigui l’escala a la qual contemplem aquest entorn.

En la conformació de l’ambient l’arquitectura hi juga un paper essencial, no solament perquè els edificis for-
men una part important de l’entorn quotidià de les persones, sinó que també perquè reflecteix i polaritza una
gran varietat de fets complementaris: el caràcter i els recursos de l’entorn natural, la tradició i l’estat de les
arts industrials, els processos d’organització social, les creences i les aspiracions de les comunitats, etc.

En aquesta acció sobre l’ambient l’arquitectura actua a molts nivells diferents, des de l’escala indivi-
dual fins a la planetària, i la seva acció pot ser favorable o desfavorable segons el nivell que es tracti
i, fins i tot, es poden produir efectes contradictoris en aquestes accions. En tot cas, l’anàlisi que aquí
es presenta se centra en l’acció de l’arquitectura en l’entorn immediat, tot i que no volem (ni podem)
oblidar altres escales de repercussió, encara que estiguin tractades en altres capítols del llibre.

El problema que ens plantegem consisteix, doncs, a aprendre a dissenyar ambients per viure en socie-
tat sense perdre el contacte amb altres dimensions i tipus d’entorn, amb altres espècies vegetals i ani-
mals, amb la natura en el seu sentit més ampli.

Així com entenem que els components bàsics d’un sistema natural són la matèria, l’energia i la infor-
mació, així com els seus fluxos i la seva complexitat i estructuració defineixen la seva qualitat, en el
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cas de l’arquitectura implantada en el seu entorn propi caldrà entendre i treballar també amb aquests
components bàsics. Considerant el binomi arquitectura - medi ambient, la concepció d’això com una
realitat social dinàmica ha de ser la base del procediment de planificació arquitectònica. Amb aquesta
visió es proposa considerar l’edifici en el seu entorn com a part del medi ambient, i no com a element
o sistema contraposat al medi natural.

11.2 El paper de l’edifici en el medi ambient

Pot ser estimulant entendre l’arquitectura com un element més dels ecosistemes naturals en els quals
cal que estigui integrada. Seguint l’analogia proposada per l’ecòleg Salvador Rueda [RUEDA96] pot-
ser els edificis poden acomplir en àrees urbanes el mateix paper que té un arbre en un bosc. Captació
i transformació de l’energia radiant, depuració i regeneració (de l’aigua i de l’aire), regulació dels
nivell hídrics, transformació dels compostos minerals en orgànics, etc., i, sobretot, l’hàbitat d’espècies
animals que enriqueixen la complexitat de l’estructura de l’ecosistema. Sense voler fer un paral·lelis-
me total, una part d’aquestes funcions les podrien fer els edificis de les nostres agrupacions, en comp-
tes d’acomplir el paper passiu, destructiu i contaminant que ara fan.

L’arquitectura podria fàcilment aprofitar les energies: electromagnètica, tèrmica i mecànica..., presents
al voltant seu, encara que sempre hauria de saber protegir-se contra les energies no desitjades. El seu
paper, però, no cal que estigui limitat a obtenir unes millors condicions energètiques en el seu interior.
Sense que això deixi de ser important, l’arquitectura també pot acomplir accions positives sobre el seu
entorn, millorar el microclima, regular les accions del vent i de la pluja i, sobretot, generar condicions
de relació cultural i d’enriquiment de la complexitat que millorin l’estat informatiu dels ecosistemes
urbans. 

Entenent així els edificis, el seu disseny pot oferir nous sistemes per fer sostenibles les nostres ciutats.
En tot això ha de quedar clar que l’arquitectura no ha d’intentar recuperar models del passat, tot i que
en el seu moment fossin ambientalment correctes. Ni les condicions socials i econòmiques ni les habi-
litats tècniques d’avui són les que eren i qualsevol imitació estaria condemnada al fracàs. El que cal és
recuperar l’actitud de valoració (no d’oposició) del medi i actuar, amb els mitjans d’avui, per aconse-
guir una suau i profitosa integració en aquest medi.

Perquè, per bo o per dolent, la nostra construcció ha canviat. El temps de la que podíem anomenar
construcció crustàcia ha donat pas al dels vertebrats. Així la paret ha deixat de ser carcassa protecto-
ra i estructura alhora per convertir-se en pell. Aquesta nova forma de tancar l’espai interior i de sepa-
rar-nos de l’entorn fa perdre qualitats que tenia la construcció anterior, la inèrcia tèrmica i l’aïllament
acústic entre altres, però per contra permet assolir noves possibilitats que abans eren inexistents. 

Cal, doncs, repensar la pell de l’arquitectura i aprofitar aquest fet per explotar les seves possibilitats
d’actuar com a filtre de les energies presents a l’entorn. Els nous sistemes d’aïllament tèrmic i la difu-
sió econòmica del vidre, per si sols, ens han de permetre donar a la pell dels edificis la complexitat que
la relació flexible amb les condicions de l’entorn li demanen, cosa especialment necessària en el cas
de climes complexos com és ara el mediterrani. D’altra banda, la construcció amb esquelet intern obre
tot un seguit de noves possibilitats a l’articulació dels espais interns, amb la repercussió corresponent
sobre la flexibilitat dels ambients, les adaptacions als canvis que es poden presentar en l’ús al llarg de
la vida de l’edifici, etc.

Encara que el càlcul ajustat i la visió arquitectònica intel·ligent han de tendir a emprar la menor quan-
titat possible de material (l’excés de dimensió o de pes com a signe de deficiència tècnica), això no vol
dir l’estalvi inútil de l’espai, que en darrer terme és la suprema riquesa de l’arquitectura i la garantia
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de la seva flexibilitat. Però el mateix raonament és pot aplicar a l’ús de l’energia, on cal utilitzar sàvia-
ment els recursos amb economia i rigor, però sense perdre mai la riquesa de l’espai energètic, que rau
en la seva variació temporal i espacial. Aquest caràcter bàsic de les energies a l’arquitectura el podem
aconseguir fàcilment i econòmicament utilitzant les energies naturals presents a l’entorn en lloc de les
manipulades per la societat, provinents sobretot de fonts no renovables. 

Consegüentment, cal proscriure els espais artificialment condicionats (al fred o a la calor, lumínica-
ment...) sempre que aquest condicionament es pugui fer amb sistemes naturals, cosa que es pot demos-
trar que és possible per les nostres condicions climàtiques i culturals.

11.3 El disseny arquitectònic ambientalment correcte

Amb l’elecció dels materials i els processos constructius adequats, a partir del coneixement del seu cost
real mediambiental, estarem en disposició de plantejar, en el disseny, les solucions més adequades. Per
fer això caldrà considerar cinc temes principals de disseny arquitectònic, més un conjunt de sistemes
especials de possible incorporació als edificis per obtenir un millor funcionament en aspectes especí-
fics [COCH94; SERRA93; WRIG83].

11.3.1 Els cinc temes de disseny

a) La ubicació: aquest és el tema més decisiu pel que fa al comportament energètic de l’arquitectura. En
aquest sentit caldrà considerar els aspectes següents: la situació topogràfica en depressió o en pro-
minència, en pla o en terreny inclinat, incloent-hi l’orientació de les vessants en el darrer cas, la proxi-
mitat a grans masses d’aigua, la relació amb la vegetació i el tipus de teixit urbà on s’implanta l’edifici.

b) La correcció de l’entorn: els aspectes sobre els quals es pot actuar en aquest tema són la creació o
supressió de barreres construïdes o del mateix terreny circumdant (al vent, al sol, al soroll...); l’addi-
ció o la supressió d’elements o sistemes de vegetació; la dessecació d’estanys o la creació de super-
fícies d’aigua, etc. També cal considerar com es poden generar —al mateix edifici que es dissenya 
o a altres edificis de l’entorn pròxim— condicions microclimàtiques específiques molt diferents, cosa
d’especial importància en entorns urbans.

c) La forma general de l’edifici: referint-nos ara concretament al disseny de l’edifici, el tema més
important és la seva forma, o sigui, la disposició dels seus volums a l’espai i en relació amb 
l’orientació. Són aspectes importants d’aquest tema: la compacitat general, que a la pràctica ens
relaciona el volum de l’edifici amb la seva superfície de contacte amb l’exterior; la porositat
(presència de patis), l’esveltesa o l’alçada relativa de l’edifici en relació amb la seva mida i més
concretament el tipus de forma i la seva orientació.

d) La pell de l’edifici: és el tema on més explícitament s’entenen els conceptes de la relació entre l’ar-
quitectura i el seu entorn. Els tancaments, separadors entre l’espai interior i l’exterior, són barreres,
connectors i filtres a les diferents energies que ens envolten i, com a tals, el seu disseny en relació
amb la seva orientació és crític per l’espai interior i el seu comportament ambiental. Cal considerar
tot un seguit d’aspectes, com són ara els següents: la transparència i la perforació dels tancaments,
el seu pes (inèrcia de la pell) i aïllament, si estan assentats al terreny o adossats a altres edificis 
i, fins i tot, el seu color i la seva rugositat.

e) L’interior de l’edifici: fa referència a les condicions topogràfiques i constructives dels espais
interns. La disposició dels espais en sentit horitzontal i vertical, així com les connexions entre ells
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i la seva relació amb l’exterior són aspectes que s’han de tenir presents a l’hora de fer el disseny,
per la seva influència en el repartiment i la difusió de les energies pels espais interiors. D’altra
banda, els elements constructius i els acabats interiors són aspectes que es concreten en un pes 
interior (condicionant de la inèrcia interna) i una reflexió de les superfícies interiors, entre altres
factors del funcionament ambiental intern.

11.3.2 Els sistemes especials

Són conjunts de components i elements que s’incorporen al disseny dels edificis amb la finalitat con-
creta de millorar aspectes específics del seu funcionament energètic, més enllà del que es pot aconse-
guir amb els cinc temes generals de disseny que anteriorment s’han tractat. Segons la seva intenció
principal es poden distingir sistemes de condicionament climàtic, lumínic i acústic.

11.3.2.1 Els sistemes climàtics

Tenen com a missió millorar les condicions tèrmiques i de l’aire als espais interiors. Utilitzant les ener-
gies naturals a l’hivern es poden escalfar els edificis amb sistemes captadors i es pot evitar el sobrees-
calfament d’estiu amb sistemes de protecció a la radiació i combatre’l amb sistemes de ventilació i
tractament de l’aire, alhora que es controlen les condicions higièniques amb aquesta ventilació i, final-
ment amb sistemes d’inèrcia es poden estabilitzar en qualsevol època de l’any les seves condicions
enfront de les variacions que pugui haver-hi en els guanys i les pèrdues d’energia [BOTT84;
MAZRI83].

a) Sistemes captadors: conjunts de components d’un edifici que tenen com a funció captar l’ener-
gia de la radiació solar i transferir-la a l’interior en forma de calor. S’anomenen normalment “sis-
temes passius d’energia solar” per diferenciar-los dels “sistemes actius d’energia solar”, que són
els que consumeixen energies auxiliars per millorar el rendiment. Es classifiquen de la manera
següent:
a.1) Sistemes captadors directes: l’energia radiant penetra directament a l’ambient interior que es
vol condicionar.
a.2) Sistemes captadors semidirectes: sistemes en els quals s’interposa un espai que capta l’ener-
gia solar entre l’ambient interior i l’exterior.
a.3) Sistemes captadors indirectes: la captació es fa mitjançant un element acumulador que fa de
magatzem d’energia, i que després cedeix la calor a l’interior. Existeixen diferents sistemes: mur
hivernacle, mur Trombe, coberta d’aigua, dipòsit de grava interior, etc.
a.4) Sistemes captadors independents: la captació de l’energia radiant, la seva acumulació i la cessió a
l’ambient interior que es vol condicionar es fa amb components que són independents entre ells.

b) Sistemes de protecció a la radiació: els elements, components o conjunts de components que pro-
tegeixen la pell dels edificis contra l’excés de radiació solar, que sempre és indesitjable en temps
càlid. Són aquests:
b.1) Ombracles: sistemes que creen espais ombrejats que s’interposen entre l’ambient exterior i els
espais interiors. 
b.2) Elements protectors de la pell: dispositius incorporats exteriorment a la pell d’un edifici, que
tenen com a missió detenir part de la radiació que incideix a la façana i a les obertures. Com a
exemples hi ha els ràfecs, els elements voladissos, les persianes, els tendals, així com la mateixa
vegetació.

c) Sistemes de ventilació i tractament de l’aire: són components o conjunts de components d’un edi-
fici que tenen com a missió, d’una banda, afavorir el pas de l’aire pel seu interior —per tant, la
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Fig. 11.1 D’esquerra a dreta i de dalt a baix: captació directa per finestres; captació semidirecta 
amb hivernacle; captació indirecta amb mur Trombe; captació per sistema independent.

Fig. 11.2 Ombracle
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renovació d’aquest aire—, i de l’altra, tractar-lo per millorar-ne les condicions de temperatura i
humitat. Els sistemes poden ser:

c.1) Sistemes generadors de moviment d’aire: forcen el pas de l’aire —i per tant el seu moviment—,
per l’interior de l’edifici, per l’efecte de depressions o sobrepressions d’aire. Entre aquests sistemes
trobem el de ventilació encreuada, l’efecte xemeneia, la cambra solar, els aspiradors estàtics i les
torres de vent.
c.2) Sistemes de tractament d’aire: són components d’un edifici que fan que un determinat cabal
d’aire es posi en contacte amb superfícies que tinguin unes condicions més favorables i que, com
a resultat, millorin les seves condicions inicials. Exemples d’aquests sistemes són els de refrigera-
ció evaporativa, les torres evaporatives, els patis i la ventilació amb conductes subterranis.

d) Sistemes d’inèrcia: són parts o components d’un edifici que actuen estabilitzant la temperatura inte-
rior davant les oscil·lacions de les condicions exteriors. Es poden classificar en:

d.1) Sistemes d’inèrcia subterranis: resulten de soterrar o excavar l’edifici, totalment o parcial-
ment, i aprofiten la inèrcia tèrmica dels gruixos importants de terra. 
d.2) Sistemes d’inèrcia interior: formats per elements de gran capacitat tèrmica col·locats a l’inte-
rior de l’edifici. Actuen amortint les oscil·lacions de temperatura produïdes per guany5s i pèrdues
irregulars.

158 Medi ambient i tecnologia

Fig. 11.3 D’esquerra a dreta i de dalt a baix: sistema d’extracció d’aire per efecte xemeneia; 
sistema d’extracció d’aire per cambra solar; sistema evaporatiu en un pati; 

sistema de ventilació amb conductes subterranis.
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d.3) Sistemes d’inèrcia en cobertes: són els que disposen de gran capacitat d’acumulació tèrmica a
la coberta de l’edifici.

11.3.2.2 Els sistemes lumínics

Permeten aconseguir un bon funcionament visual a l’interior dels edificis mitjançant l’aprofitament de
la llum natural. En general es tracta d’evitar l’ús diürn de sistemes d’il·luminació artificial, la qual cosa
suposa, d’una banda, fer servir sistemes de conducció de llum cap a zones internes separades de la pell
i, de l’altra, millorar el repartiment i les condicions de visió a les zones perifèriques. Entre els compo-
nents d’il·luminació natural distingim els components de conducció de la llum, els components de pas
de la llum i els elements de control [BAKER93; ROGO97; SALA85].

a) Els components de conducció: són els components d’un edifici que condueixen i distribueixen la
llum natural des de l’exterior cap a zones interiors de l’edifici. Poden ser espais de llum perifèrics
(galeries, hivernacles i porxos) o interiors (patis, conductes d’il·luminació, conductes de sòl, etc.).

Fig. 11.4 Conducte d’il·luminació.

b) Els components de pas de la llum: dispositius que hi ha en els edificis que estan dissenyats per dei-
xar passar la llum a través seu, des d’un determinat ambient lumínic fins a un altre. Poden ser late-
rals (finestres, balcons, murs translúcids i murs cortina), zenitals (lluernes, cobertes en dent de
serra, sostres translúcids, claraboies, cúpules i llanternes) o globals (membrana). 

c) Els elements de control: són aquells dispositius particulars dissenyats especialment per fer penetrar
i/o controlar el pas de la llum natural per un component de pas. Entre aquests trobem les superfí-
cies separadores (tancaments convencionals, tractats, geomètrics i actius), les pantalles flexibles
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(tendals i cortines), les pantalles rígides (ràfecs, aletes, reflectors i prestatges de llum), els filtres
solars (persianes, lamel·les i gelosies) i els obstructors solars (porticons).

11.3.2.3 Els sistemes acústics

Els sistemes acústics són els components d’un edifici que tenen com a funció principal la millora del
seu comportament acústic, i que actuen sobre els sons externs o interns de l’edifici sense que els cal-
gui cap mena d’energia artificial perquè funcionin. 

Els sistemes de control acústic es poden classificar en quatre categories: sistemes de protecció acústi-
ca, sistemes de correcció acústica, sistemes generadors de sons i sistemes transmissors de sons.

Els sistemes acústics han de completar l’acció dels altres sistemes en el condicionament ambiental de 
l’espai interior, però dins la nostra cultura el so s’ha convertit (com passa amb l’olor) pràcticament en un
element indesitjable que cal combatre amb barreres. Fins i tot estem perdent altres avantatges de contacte
possibles amb l’exterior (per raó del soroll que fan, és el cas dels aparells de condicionament d’aire a 
l’estiu a les nostres ciutats). Per tot això s’hauria de repensar l’acústica de l’arquitectura en sentit positiu i
integrar, juntament als sistemes de protecció acústica, d’altres que generessin condicions de so agradable.

11.4 Bioclimatisme a l’arquitectura

Una visió integral de l’arquitectura en relació amb el medi ambient pressuposa entendre tots els nivells
d’interacció que ha de tenir amb els seus habitants (el bios) i amb el clima on està situada. Aquesta
concepció bioclimàtica recull tots els conceptes exposats anteriorment de relacions energètiques 
edifici-entorn i els orienta cap a la concepció d’uns ambients que donin resposta a les necessitats vitals
i personals dels qui els ocupa.

En aquest estadi resulta pràctic considerar l’arquitectura com a part dels ecosistemes naturals, però a
més, l’edifici es pot analitzar com un sistema propi, com a element biòtic de l’ecosistema urbà. En
aquest sistema (l’edifici) cal organitzar les funcions d’ ingesta: radiació (llum i calor), aigua, so, aire,
energies manipulades (electricitat, gas...) i, sobretot, informació. De la mateixa manera, cal entendre i
organitzar les funcions de creació orgàniques i inorgàniques: aigües brutes, aire contaminat, escom-
braries i altres residus sòlids, calor, so i, especialment, informació.

El bon comportament bioclimàtic de l’arquitectura ha de passar per entendre i optimitzar, en relació
amb l’edifici, els cicles de matèria, energia i informació abans esmentats. La recuperació dels elements
reutilitzables en cicles tancats i l’ús adequat dels diferents tipus possibles d’aquests elements segons
l’ús al qual estan destinats pot millorar moltíssim, no tan sols pel que fa a la qualitat del mateix edifi-
ci, sinó també a la del seu entorn pròxim i llunyà. Com que el consum d’energia és un dels indicadors
més importants de la qualitat i la sostenibilitat de l’entorn, caldrà analitzar acuradament aquest apartat
[SERRA89; SZOLO78].

11.5 Energia i arquitectura

La forma material de l’arquitectura influeix sobre el seu comportament energètic, però no és l’únic fac-
tor determinant del consum d’energia associat a l’hàbitat humà. Com que es dóna la circumstància que
el consum en els edificis és una part important del consum total de les nostres societats, caldria esbri-
nar com es pot reduir aquest consum, ara per ara utilitzador d’energies fòssils gairebé de manera única.
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L’equilibri ecològic a petita i gran escala depèn directament de l’ús de l’energia i així la incidència de
l’arquitectura és cada cop més important per al bon comportament dels ecosistemes humans.

Els nostres edificis consumeixen força energia amb finalitats ambientals, calefacció a l’hivern i, sovint
(en edificis de treball) condicionament d’aire a l’estiu i il·luminació elèctrica de nit i també de dia en
certs casos abans esmentats. El primer d’ells, la calefacció, que és tan important en climes més freds
(fins al 60% del consum domèstic), és menys important en climes mediterranis, però a més, en aquests
climes, solucions arquitectòniques ben resoltes poden fer-nos prescindir totalment del consum amb
aquesta finalitat. El mateix succeeix amb els consums de refrigeració i il·luminació diürna, que es
podrien evitar totalment mitjançant l’aplicació de tècniques passives avui força conegudes, encara que
per fer això caldria canviar moltes tendències i molts costums socials.

Altres tipus de consums que cal considerar són els d’aigua calenta sanitària (als habitatges dels nos-
tres climes similars als de calefacció i també eliminables amb l’aprofitament de la radiació solar); els
de cuina, que depenen molt dels hàbits i els costums i els d’electrodomèstics, més importants per la
potència que demanen en moments concrets que pel seu consum total; els aparells informàtics i de
comunicació, amb consums relativament baixos però amb una alta ocupació temporal i, finalment,
altres consums secundaris que tenen una incidència encara menor.

Podem concloure que els fluxos energètics utilitzats a l’arquitectura del nostre entorn es podrien mini-
mitzar en gran mesura. No és excessivament optimista suposar que el consum actual d’energies fòssils
pot ser comparable a l’energia que el mateix edifici podria obtenir directament del seu entorn
[ISAL97].

11.6 La qualitat ambiental dels espais arquitectònics

Seria erroni plantejar la relació de l’arquitectura amb el medi ambient només en termes d’estalvi 
d’energia, de contaminació ambiental de l’aire i de l’aigua, o de consum de materials esgotables o de
difícil integració en el medi al final de la seva vida útil. Tots aquests aspectes només són la visió 
passiva i defensiva del problema global i, tot i que són críticament importants, cal fer un pas enrere i
valorar la qüestió des del que considerem que són els seus principis: l’arquitectura com a generadora
d’espais habitables que de manera fisiològica i psicològica afavoreixin el desenvolupament social 
i individual de l’home.

Amb aquesta perspectiva entenem que la qualitat ambiental dels espais arquitectònics és un valor
important, que caldria prendre com a referència de totes les actuacions abans esmentades. Aquesta qua-
litat està referida a la seva adequació fisiològica als usuaris, tant des del punt de vista de la salut (que
inclou efectes físics, tel·lúrics, electromagnètics, etc.) com des del punt de vista del confort (hidrotèr-
mic, lumínic, acústic i de qualitat de l’aire). Però a més de l’adequació fisiològica, potser és més impor-
tant l’adequació psicològica. Entenem que la qualitat ambiental interior ha d’afavorir la percepció
humana i amb ella la comunicació entre les persones i, alhora, la comunicació entre aquestes i el seu
entorn (informació i cultura de l’ecosistema). Cada vegada és més evident que la qualitat ambiental
depèn en gran mesura del nivell perceptiu i, fins i tot, en parlar de confort, la percepció és el factor més
crític de l’adequació de l’ambient als seus usuaris.

Afavorir la percepció i la comunicació dins de l’arquitectura i amb el seu entorn és l’actitud principal
que cal incorporar al disseny dels nostres edificis. Avui en dia ja ha quedat àmpliament demostrat que
els entorns artificials, cada vegada més freqüents en els moderns edificis tancats i condicionats amb
sistemes mecànics, són incòmodes i perjudicials per a la salut i la comunicació humanes. Només cal
analitzar els casos d’edificis anomenats “malalts” i comprovar com intervenen una sèrie de factors con-
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junts, alguns analitzables físicament o fisiològicament, d’altres de tipus psicològic, que impedeixen
l’existència de les qualitats abans esmentades.

Cal, doncs, incorporar a l’arquitectura facilitat perceptiva, comunicació amb l’entorn i variabilitat en
el temps i l’espai per poder defensar un medi ambient més favorable [OLGY98].

11.7 El control de l’arquitectura

Estudiant els sistemes vius veiem que les relacions de l’home amb l’entorn són fonamentalment bes-
canvis energètics, en què és necessari un control permanent degut al fet que es tendeix a mantenir unes
condicions interiors estables davant un entorn canviant [COCH96; SERRA96]. 

De la mateixa manera, també podríem entendre la relació d’un edifici amb el seu entorn variable, enca-
ra que en aquest cas ens haurem de referir a sistemes mecànics o mecanismes artificials, en comptes
de parlar de sistemes biològics.

Així, sabem que la radiació solar no té les mateixes qualitats a la matinada, al migdia o a la tarda, ni a
l’estiu o a l’hivern, ni en un dia núvol o clar, com no tenen les mateixes qualitats i necessitats sonores una
música rock que una música de cambra o una conferència. Igualment, una sala pensada per a un nombre
determinat de persones no sempre estarà ocupada al 100%, o l’acció del vent i de les temperatures sobre
una façana canviarà d’un moment a l’altre del dia sense que hi hagi un ritme conegut previsible, etc.

Les variables són moltes i la seva combinació arriba a ser incontrolable; per això seria absurd pensar
a dissenyar espais que fossin idonis a cadascuna de les possibles combinacions, sinó que hem de pen-
sar en dissenyar-los de manera que siguin capaços d’adaptar-se fàcilment a la variabilitat lògica dels
fenòmens energètics.

Considerant el cas del control ambiental com una part important del problema veurem que aquesta
adaptació a les variables per mantenir unes condicions de control determinades es pot realitzar mit-
jançant mecanismes de control i regulació, que es poden classificar globalment en dues categories: pas-
sius o actius.

Els sistemes de control als edificis acompleixen diferents tipus de funcions, que substitueixen accions rea-
litzades per l’home. Aquesta substitució es fa per nivells successius. Així, en aquest sentit cal assenyalar
abans de res que qualsevol sistema mecànic té únicament la funció d’estalviar un esforç físic als usuaris
(ascensors que estalvien pujar escales, fontaneria que ens evita pujar l’aigua, etc.); igualment els sistemes
automàtics (sistemes de control obert) també estalvien esforç físic i, a més, un esforç mental (presa de deci-
sions) com pot ser el cas de portes, persianes que s’obren o es tanquen, o llums que s’encenen o s’apaguen
a unes hores determinades; finalment, els sistemes cibernètics, que a part d’estalviar un cert esforç físic (nor-
malment poc) i mental (molt més) exerceixen funcions que podríem anomenar de secretariat permanent. 

En un sistema d’aquesta mena es detecten efectes amb sensors de tot tipus, es decideix a la central de
control l’acció més convenient que cal executar i s’exerceixen accions sobre els processos amb els
components de comandament. 

Tot això és el que es pot fer en el camp, molt ample i canviant, de temes relacionats amb l’ocupació
humana de l’arquitectura. Fins ara, als apartats anteriors hem considerat especialment el tema del 
control ambiental, però existeixen molts altres sistemes i components dels edificis susceptibles de ser
controlats d’aquesta manera. En una aproximació incompleta podem diferenciar: temes ambientals, de
seguretat, de comunicació i de gestió de serveis.
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a) Control dels sistemes ambientals (llum, so, clima, ventilació, etc.)

En aquest cas el control es fa sobre unes condicions d’energia de l’ambient interior que estan rela-
cionades directament amb el confort dels ocupants. Els sistemes de control poden actuar sobre els
sistemes naturals i artificials de control lumínic, tèrmic i acústic (actuen obrint i tancant una persia-
na, encenent o apagant un radiador de calefacció, etc.).

Tractant-se de processos complexos, amb moltes variables imprevisibles que actuen sobre els resultats
(clima, usuaris, etc.), el control es fa a partir d’un efecte detectat, amb informació addicional per a la presa
de decisions sobre altres causes o variables. Per exemple, un control de calefacció es pot fer únicament
amb un sensor tèrmic al local que es vol mantenir en condicions de confort, però normalment s’utilitza
també un sensor de temperatura exterior per preveure millor les necessitats del futur immediat i també es
pot fer servir un sensor de presència humana per estalviar energia en cas que el local no estigui ocupat.

En general són processos que segueixen ritmes de variació lents i que permeten una resposta còmoda
del sistema de control però, d’altra banda, la manca d’uniformitat ambiental en els espais arquitectò-
nics sovint fa que el grau de satisfacció dels usuaris sigui baix.

Cal tenir present, a més, que el confort ambiental en general i el tèrmic en particular depenen en gran
mesura de condicions particulars, fisiològiques i psicològiques dels usuaris. Amb unes condicions
ambientals determinades, encara que estiguin controlades, sempre pot succeir que una part dels ocu-
pants de l’espai no percebin confort.

b) Control dels sistemes de seguretat (incendi, intrusisme, fuites de líquids o gasos, etc.)

Són sistemes de control permanent que rarament entren en servei. Per això és molt important que
siguin fiables i que se’n faci una revisió periòdica. La seva funció és detectar l’inici d’un procés peri-
llós amb la màxima rapidesa i generar respostes immediates (alarmes, barreres, etc.) que evitin l’ex-
tensió del risc combatent-lo en el seu origen.

c) Control dels sistemes d’informació i comunicació (xarxes d’àudio, vídeo, informàtica, videotext,
telèfon, registres, consums, etc.)

Compleixen un servei informatiu i, si els sistemes de seguretat detecten una situació d’emergència, els
complementen emetent el senyal d’alarma que convé. Permeten que hi hagi comunicació automàtica 
o semiautomàtica mitjançant xarxes telefòniques o d’altres tipus de sistemes de comunicació i es poden
combinar, i creen un servei de secretariat útil als usuaris per la seva disponibilitat permanent. Són 
sistemes de traçat complex i que demanen una gran flexibilitat de funcionament. Normalment estan
informatitzats i permeten que hi hagi programes diferents segons les necessitats de funcionament i de
registre del procés que es controla.

d) Gestió de serveis (programació, electrodomèstics, rec automàtic, cuina, etc.)

Encara més variats i canviants que els anteriors, permeten suplir l’acció humana i, en molts casos, eco-
nomitzar recursos energètics o materials, recollir informació sobre consums, etc.

A més de totes les consideracions fetes fins ara, no s’ha d’oblidar que els mateixos sistemes de con-
trol, per la seva pròpia estructura tècnica, són baixos consumidors d’energia. Aquest és un avantatge
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que cal no malmetre amb l’ús irreflexiu de sistemes artificials de control ambiental i de servei. En
aquest cas, paradoxalment, el control actiu hauria d’afavorir l’ús de sistemes passius de control
ambiental.

Darrerament es parla de les noves possibilitats a l’arquitectura. Sovint se senten expressions com ara
“edificis intel·ligents” o “smart buildings”, “habitatges domòtics”, etc. Sembla que es tracta d’aprofi-
tar tècniques informatitzades de control, més o menys sofisticades, per regular el funcionament de les
instal·lacions o els equips dels edificis d’acord amb un programa global coordinat. 

Però malauradament els exemples que es presenten adjectivats com a edificis intel·ligents únicament
són reproduccions mimètiques dels estils o pseudoestils arquitectònics ja existents, amb l’afegit d’uns
controls limitats, i es continua amagant, es podria dir que vergonyosament, l’existència dels sistemes
tècnics que es controlen i, per descomptat, dels components de control. 

L’electrònica d’avui en dia permet desenvolupar dispositius, components i circuits que controlen fun-
cions d’alt grau de complexitat, la qual cosa creiem que no s’ha explotat encara prou en aplicacions
d’estalvi energètic aprofitant els agents del medi natural.

Per això, els arquitectes, si no ens volem trobar una vegada més fora de joc de la cultura on vivim, hau-
ríem d’acceptar el paper actiu que la tècnica actual pot tenir en l’arquitectura. Caldria replantejar d’una
vegada el concepte de forma construïda i incorporar l’espai energètic al vocabulari arquitectònic, apro-
fitar les possibilitats integrals dels sistemes de control amb una definició dinàmica dels ambients i,
sobretot, deslliurar-nos del tractament ideològic, que només ens permet treballar amb la geometria de
la matèria.
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12 Medi ambient, urbanisme, ordenació del territori i paisatge

Rosa Barba Casanovas; Dept. d’Urbanisme i Ordenació del Territori
Manuel Herce Vallejo; Dept. d’Infraestructura del Transport i del Territori

12.1 Principals implicacions ambientals de la construcció de la ciutat

La ciutat és l’espai més artificialitzat per l’home. En aquest sentit, el mateix procés d’urbanització sig-
nifica un elevat impacte sobre el medi natural i una transformació important de les seves característi-
ques inicials.

Així, els efectes que qualsevol actuació de construcció d’infraestructures pot tenir sobre la conformació
del territori, el medi biòtic o el clima, tenen una traducció altament matisada en el medi urbà. Les actua-
cions a la ciutat no tenen per això menys importància mediambiental, sinó que les característiques de
l’entorn, la fragilitat del mateix medi i el repertori de mesures d’adequació que cal aplicar són diferents.

Urbanitzar significa adequar el territori perquè pugui albergar usos urbans, perquè pugui formar una ciutat.
Per fer això s’altera la topografia amb la finalitat que l’espai agrícola s’adeqüi als requeriments de l’edifi-
cació; així, es transformen les seves infraestructures de reg, el drenatge i l’accés als carrers, el clavegueram
i les xarxes de subministrament de serveis urbanístics que caracteritzen l’espai urbà. En urbanitzar es
transforma el relleu, se suprimeix la capa vegetal, s’altera la infiltració de l’aigua al subsòl i l’escolament
superficial, s’expulsen la fauna i la flora, i fins i tot es transforma el microclima d’un espai. Probablement,
aquests efectes es manifesten amb diferents graus segons la intensitat d’urbanització i les formes organit-
zatives del teixit urbà, però l’impacte ambiental de l’esmentada activitat és, en qualsevol cas, molt gran.

Hi ha dos nivells d’anàlisi dels impactes de la construcció d’una ciutat. El primer afecta la manera en
què la construcció d’una ciutat, gran consumidora de recursos de tota mena, atempta contra el principi
de sostenibilitat. En aquest debat és on s’inscriuen les discussions sobre transport públic versus la ciu-
tat de l’automòbil, el control del consum d’aigua i energia, el reciclatge de residus i altres temes que
també són importants.

El segon nivell d’anàlisi ambiental es refereix als models d’organització i de construcció dels serveis
urbanístics que formen la ciutat, és a dir, el tractament dels espais públics i la seva pavimentació, les
xarxes de recollida d’aigua i el seu tractament, les xarxes d’energia i enllumenat, l’articulació de siste-
mes d’espais verds i la sostenibilitat dels ecosistemes que propicien, etc.

Aquests dos nivells d’anàlisi són independents, però impliquen tècniques d’aproximació i anàlisi
diverses. El primer nivell és el més tractat, i hi ha una bibliografia abundant, mentre que el segon és
més especialitzat tècnicament, i la seva divulgació bibliogràfica és més escassa.
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D’altra banda, hi ha una altra manera d’entendre i interpretar el procés d’urbanització. És el paisat-
gisme, en el qual es consideren integradament les transformacions i les seves conseqüències en la defi-
nició de l’espai com a territori públic i col·lectiu, des de la referència als aspectes paisatgístics que
enllacen el que és natural i el que és construït. 

12.2 L’organització de la ciutat i l’impacte global 

El tema de fons del debat sobre la forma d’organitzar la ciutat afecta la utilització de recursos territo-
rials i energètics. La base de la ciutat és la comunicació, les interaccions de tot tipus que es produeixen
entre les diferents activitats urbanes i que són l’essència mateixa del creixement urbà. Els avantatges
d’interrelació i proximitat es resumeixen sota la denominació d’economies d’aglomeració. Les despe-
ses que la ciutat implica es poden agrupar, des del punt de vista mediambiental, de diverses maneres,
però segurament la més útil és la que les agrupa de la manera següent:

a) Costos energètics. Consum de combustibles, electricitat i matèries primeres tractades (aigua, gas,
etc.).

b) Costos ambientals. Efectes directes i indirectes sobre l’atmosfera (emissions), l’aigua (contami-
nants), el sòl i el subsòl (filtracions, dipòsits d’escombraries), afeccions als medis biòtic i social
(soroll, vibracions, olors, camps electromagnètics…) que poden induir fins i tot canvis microclimà-
tics (sobreescalfament, etc.).

L’anàlisi ambiental de l’organització de la ciutat pretén millorar el balanç entre els beneficis d’aglome-
ració i els costos que implica. Per això, se centra en els temes fonamentals següents:

a) Polítiques de substitució progressiva del transport privat pel transport col·lectiu les quals pretenen
assolir un descens del consum de combustible. També s’estudia substituir els motors de benzina i
gasoil per altres de combustibles més nets (gasos liquats, electricitat…). Aquestes polítiques també
inclouen la disminució dels nivells de contaminació de l’aire produïts per les emissions dels motors
(CO, HC, NOX, Pb, SO2).

b) Polítiques que tendeixen a recuperar espais públics per a l’ús col·lectiu i els espais de vianants, amb
la finalitat de fomentar els recorreguts a peu i els mitjans de transport alternatius no contaminants
(ciclovies). A més, fomenten que l’espai públic sigui atractiu, i es potencien els espais amb arbres i
els corredors verds a l’interior de la ciutat, com a font d’oxigenació i de reforçament dels ecosiste-
mes naturals integrats al medi urbà.

c) Polítiques d’estalvi energètic, tant mitjançant mesures de restricció del consum privat com d’im-
pulsar tècniques constructives i d’explotació que millorin l’eficiència de la despesa. En aquesta
línia s’inscriuen la utilització de fonts d’energia renovable (fonamentalment solar) en edificis
públics, les xarxes d’enllumenat i equipaments i l’aprofitament de l’energia tèrmica que una ciutat
produeix (en el tractament dels seus residus).

d) Polítiques de limitació de la producció de residus sòlids, del reciclatge d’una part i del tractament
no contaminant ni improductiu de la resta. En aquesta línia s’inscriuen les xarxes de recollida
selectiva i les plantes de classificació, el suport als abocadors controlats i les seves plantes de trac-
tament de lixiviats, així com la disminució progressiva d’incineradores (de baix rendiment energè-
tic i elevats nivells d’emissions) (vegeu el capítol 8).

És evident que aquestes polítiques pretenen, d’una banda, mitigar els impactes socials i ambientals que
es produeixen sobre l’espai urbà, i de l’altra, reduir els enormes costos energètics i ambientals que per
a les nostres societats suposen les polítiques urbanes de malbaratament del sòl, l’energia i el medi
ambient. Els conceptes que es tenen en compte a l’hora d’avaluar l’èxit d’aquestes polítiques afecten,
doncs, tant els costos socials (soroll, accidents, malalties, pèrdues de temps, etc.), els energètics (con-
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sum de carburants, electricitat, aigua, etc.) com de caire ambiental (contaminació de l’aire, l’aigua, el
subsòl, paisatge, etc.). 

La principal dificultat metodològica dels estudis d’impacte en aquests àmbits és la comparació de
variables amb indicadors d’avaluació molt dispersos. Així, hi ha diferents línies metodològiques
d’anàlisi, els extrems de les quals se centren en la quantificació en termes econòmics (estudis cost-
benefici) i en l’elaboració de matrius de descripció d’impactes i d’avaluació qualitativa de la seva
intensitat.

12.3 La construcció de la urbanització i els impactes que s’han de considerar

El segon nivell d’anàlisi ambiental de la ciutat se situa en el pla de les tècniques constructives i d’ex-
plotació del suport urbanístic, és a dir, dels serveis infraestructurals que l’abasten.

La urbanització es pot abordar ambientalment a partir d’algunes relacions primordials. Assumint el
risc que tota selecció suposa, es pot dir que les principals relacions se situen en els plans d’anàlisi
següents:

a) L’alteració del subsòl i dels seus components de vegetació, edafologia, etc., quin tipus de sòl en
resulta i com aquest es relaciona amb l’ecosistema en què s’inscriu.

b) L’alteració del cicle de l’aigua, tant en relació amb el drenatge natural de superfície, com en les
components d’infiltració (en quantitat i qualitat) o de devolució a les lleres naturals (rius, costes,
etc.).

c) El tipus de consum energètic que el manteniment i l’explotació dels espais públics requereix (cir-
culació, enllumenat, arborització, neteja, etc.).

d) Les conseqüències i els impactes dels corredors de pas d’energia (electricitat, gas…) per la ciutat, i
en quina mesura són eficaços en el subministrament de serveis a les edificacions.

Hi ha una bibliografia temàtica molt àmplia sobre cadascun d’aquests aspectes. Aquesta bibliografia
difereix de la convencional sobre estudis d’impacte ambiental en què no s’ocupa tant de la catalogació
d’impactes i l’establiment de mesures correctores, com de l’aplicació de tècniques alternatives de
construcció i manteniment dels serveis, amb la finalitat de disminuir-ne els efectes ambientals nega-
tius. Aquesta bibliografia es troba sovint inclosa en la literatura tècnica sobre pavimentació, arbratge,
clavegueram i depuració de les aigües, enllumenat, xarxes d’abastament d’aigua i energia, etc.

D’aquest ampli catàleg de tècniques de millora de l’impacte i eficiència ambiental dels serveis es pot
extreure una primera aproximació de les pautes d’evolució que marquen tots i cadascun dels plans
d’anàlisi abans esmentats.

12.3.1 Sòl i pavimentació

El procés d’urbanització comporta, en general, una desaparició de la capa edàfica, que se substitueix
per paviments superficials d’estructura densa i pràcticament impermeable. Tant és així, que la vegeta-
ció parcial que sobre l’espai pavimentat es planeja necessita sovint unes condicions de drenatge espe-
cífiques davant l’elevada impermeabilitat del sòl en què s’inscriu.

Recuperar la permeabilitat del sòl i la seva capacitat d’emmagatzemar humitat són objectius que prete-
nen, d’una banda, facilitar la formació de vegetació i del seu manteniment amb una menor aportació
d’aigua i, de l’altra, col·laborar a millorar la recàrrega dels aqüífers superficials. Cal afegir que l’adop-
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ció de paviments porosos i l’increment de superfície de capa vegetal disminueixen els fenòmens de
reflexió lumínica, que contribueixen al sobreescalfament de les grans aglomeracions urbanes.

Malgrat tot, les correccions de la permeabilitat del sòl i la riquesa de la capa edàfica no són els únics
objectius de la correcció d’impactes presents en l’anàlisi.

No sempre els paviments porosos o bé els conformats per peces premoldejades són els menys sorollo-
sos davant els elevats nivells de trànsit, ni els més adequats per a determinants tipus de circulació. A
més, el tema es torna encara més complex quan apareixen qüestions de manteniment, i en aquest sentit
es pot parlar més d’adequació del tipus de pavimentació als requeriments de les funcions urbanes, que
merament de correcció dels impactes de la pavimentació.

12.3.2 Infraestructures del cicle de l’aigua a la ciutat

Els impactes sobre els quals es pretén actuar tenen a veure tant amb la correcció del consum d’aigua
com amb la seva qualitat, el tractament dels abocaments i la seva reutilització. També tenen a veure
amb la disminució de l’escolament superficial de les aigües i la necessitat de canalització. Per això, la
gamma d’impactes i les tècniques de millora de les infraestructures relacionades amb l’aigua a la ciutat
és molt àmplia. Com a aproximació, distingirem entre infraestructures d’abastament, infraestructures
de sanejament i canalització i infraestructures de tractament i abocament d’aigües servides.

Les xarxes d’abastament d’aigua presenten determinats tipus d’impactes associats al tipus de materials
que constitueixen els conductes, i els seus possibles efectes sobre la salut humana. Igualment, presen-
ten problemes derivats de les pèrdues en les instal·lacions, en la mesura que afecten en primer lloc el
seu desaprofitament, però també el manteniment dels serveis i els edificis.

Un tipus específic de xarxa és la xarxa de reg, que representa un elevat nivell de consum a les nostres
ciutats. En aquest sentit, és cada vegada major la tendència a utilitzar espècies d’arbres més resistents a
l’ambient urbà, així com la construcció d’escocells i espais de recollida d’aigua de pluja per a la seva
conducció a altres parterres i zones d’arbrat.

Els problemes ambientals més greus de les infraestructures de l’aigua en la ciutat tenen a veure amb la
xarxa de clavegueram; són els derivats de la contaminació directa de les aigües, fonamentalment pels usos
industrials i domèstics, però també, per la brutícia provocada per olis, combustibles i altres productes pre-
sents en la pavimentació. Els temes de recollida, tractament i abocament d’aigües constitueixen una branca
complexa de l’urbanisme, i es tracten, en part, en altres capítols d’aquest llibre (vegeu el capítol 3).

Però cal deixar constància de la importància cabdal que estan assolint determinats aspectes ambientals
relacionats amb el clavegueram i amb el tractament d’aigües negres. 

El primer d’aquests temes és el relacionat amb els abocaments industrials i les reaccions químiques
sobre els conductes, corrosió, infiltracions al subsòl i fins i tot emissions aèries. A més, en aquests
temes s’inscriu tota la tecnologia de nous materials, així com del control de l’abocament i l’explotació.

El segon té a veure amb la creixent utilització de sistemes semiseparatius de clavegueram, en el sentit
d’aprofitar part de l’aigua de pluja per a la neteja i que també admeten el transvasament a conduccions
de drenatge de l’aigua de pluja, d’aigües amb una certa dilució, amb la problemàtica que això implica
per a l’abocament d’aquestes dilucions a lleres públiques. En relació amb això s’estan desenvolupant
tècniques de correcció de l’aigua en àrees d’estancament, fins i tot amb llits bacterians, previs a l’abo-
cament o a la reutilització per a reg.
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El tercer, i potser el que assoleix cada cop més importància, s’inscriu en la línia de la reutilització d’ai-
gües tractades (òbviament no potables) per a usos de reg, neteja i, fins i tot, tractaments o processos
industrials.

Per exposar les tècniques i els sistemes de tractament i depuració d’aigües, caldria ampliar l’extensió
d’aquest llibre. Malgrat això, és necessari deixar constància dels enormes impactes ambientals que
suposen les mateixes instal·lacions de depuració. 

Les olors, vibracions, determinades emissions atmosfèriques i, sobretot, la producció dels grans
volums de fangs provinents dels tractament biològic, agreugen els problemes abans del tractament
d’escombraries i residus sòlids de la ciutat.

12.3.3 Les infraestructures de subministrament d’energia

Les infraestructures de subministrament d’energia a la ciutat són de diversos tipus. Les fonamentals
són les de distribució d’energia elèctrica i gas. 

Aquestes xarxes de distribució d’energia poden ser aèries o subterrànies. El desplegament i les
instal·lacions estan regulats pels reglaments d’alta i de baixa tensió, pel Reglament general d’escome-
ses elèctriques i les corresponents instruccions complementàries.

En principi, les instal·lacions aèries són les que causen majors pertorbacions ambientals, i òbviament,
la intensitat d’aquests impactes depenen del tipus d’instal·lació i de la seva tensió.

Entre aquests impactes, els més importants són els que tenen a veure amb la seguretat de persones i
edificis (per als quals es reglamenten les diferents distàncies de seguretat). Cal esmentar els efectes
encara no ben estudiats que la creació de camps electromagnètics tenen sobre persones i activitats.

Per això, la tendència internacional és la supressió de les instal·lacions elèctriques aèries en medi urbà,
i l’estricta observança de les condicions de distància i manteniment de les instal·lacions soterrades.

El soterrament de les línies elèctriques a les nostres ciutats no és una feina fàcil econòmicament, espe-
cialment per a tensions superiors a 110 kV, que necessiten conduccions amb proteccions especials,
com per exemple una càmera d’oli. A més, les instal·lacions de tensió mitjana i tensió alta estableixen
servituds sobre els usos del sòl proper (sobre el gas i l’aigua fonamentalment), i també sobre els tipus
d’usos i vegetació que es poden plantar sobre elles. Els mecanismes de senyalització tenen, respecte
d’això, un valor important.

Un altre tema específicament destacat és el que fa referència a les instal·lacions de l’enllumenat
públic. Els factors de risc són evidentment petits, per la tensió que s’utilitza, però cada cop s’avança
més en la tecnologia d’estalvi energètic. Les làmpades de vapor de sodi constitueixen un avenç pel
que fa al consum i la durabilitat. Tanmateix, cada vegada són més freqüents les instal·lacions automa-
titzades de control de consum als quadres de comandament i maniobra. Finalment, el camp de major
novetat ambiental és la utilització de panells de cèl·lules fotovoltaiques en lluminàries individuals o
en grups.

En relació amb les xarxes de gas, cal esmentar que se’n regula la construcció amb el Reglament de xar-
xes i escomeses de combustibles gasosos, i per instruccions tècniques complementàries per cada cate-
goria de pressió de servei. Aquest reglament recull totes les possibles mesures i nivells de seguretat per
tal d’evitar fuites, ruptures per falta de protecció amb determinats serveis i moviments del terreny, així
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com la producció d’espurnes per arcs voltaics. El compliment de totes aquestes condicions (ajustades a
les normes UNE 60.302 i UNE 60.305) garanteix la inexistència de riscos per explosions, emanacions
i filtracions. En el passat, aquests dos últims tipus d’emissions, amb la utilització d’instal·lacions de
menor seguretat, amb tingut certa importància en el medi urbà, amb afectacions a la contaminació del
subsòl i la creació de bosses d’aire tòxic en cambres i conductes subterranis d’aquest o d’altres serveis.
Aquests impactes, que cal considerar, han disminuït enormement des que s’utilitzen canonades de
polietilè soldades, però cal, no obstant això, controlar-los d’una manera especial.

12.4 Medi ambient, ordenació del territori i paisatge

12.4.1 La urbanització del territori

Fer ciutat significa una modificació important dels factors ambientals d’un enclavament a través de la
construcció d’infrastructures i de la implantació de nous usos en el sòl. Això és la urbanització del
territori. Des del punt de vista ambiental, aquest procés provoca el que els ecòlegs anomenen escapar
al determinisme de la natura construint els nostres territoris humanitzats. També des d’aquest punt de
vista, d’aquesta manera es garanteix la supervivència de l’espècie humana, fonamentalment gràcies al
transport d’energia canalitzat per aquestes infraestructures. 

Ara bé, si es pensa en la consecució d’un espai humanitzat s’han d’avaluar els resultats d’aquestes
transformacions en el marc físic però també en el marc social que les promou i les rep, i considerar
les conseqüències que tenen en la definició de l’espai com a territori públic i col·lectiu. Substituir el
transport vertical d’energia que caracteritza el món natural pel transport horitzontal que permet la
urbanització s’ha d’acompanyar de la referència als aspectes paisatgístics que enllacen allò natural i
allò construït en l’escenari de la vida humana sobre la Terra. Acumular informació, fixar la cultura en
l’espai i construir el fet urbà és, pel que fa al medi ambient, una modificació del cicle natural, evi-
dentment, ja que afecta els sistemes biòtics i abiòtics existents en un lloc i el balanç energètic entre
ells, però alhora només té sentit en la mesura que permet construir un millor espai per a les pobla-
cions que l’habiten. Hem de considerar que art, ciència i tècniques haurien d’enllaçar per entendre i
configurar el millor marc de la vida humana. 

Considerem aquesta raó de la urbanització: la que es justifica en la necessitat de la població d’ade-
quar el medi per proveir-se dels productes i espais per a la supervivència i, entre ells, l’aixopluc.
Tant nòmades com sedentaris, els habitants de la Terra dissenyen cases, les construeixen i alhora, o
remodelen el bosc per assegurar la subsistència, o es desplacen pel bosc o pel desert com encara fan
algunes societats, per garantir-la. Des del neolític aquesta és l’opció de l’espècie humana, que no pot
renunciar a acumular la cultura per generar en el seu entorn un espai productiu i, per tant, crear ciu-
tats. 

Conscienciats com a habitants d’aquest planeta, a aquell balanç energètic que l’ecologia presenta hem
de sumar-hi la cultura i, en ella, la comunicació i la informació acumulada en la consecució de l’espai
social, incloent-hi la imatge que ofereix. Els aspectes visuals de les intervencions són, doncs, un ele-
ment essencial tant per reconèixer els valors de cada lloc, com per garantir la qualitat de l’espai públic
necessari per al bon funcionament de la ciutat. 

Caldrà referir aleshores als aspectes paisatgístics de les intervencions ambientals. Si entenem per pai-
satge la consideració dels aspectes estètics i visuals del que ens envolta, se’ns fa evident que per a la
societat d’avui aquesta és una qüestió que en cap cas deixarem en darrer lloc.
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12.4.2 Evolució de la relació ciutat-camp

La funció de l’estètica en el món modern, com diuen alguns pensadors, és inqüestionable, com ho és la
voluntat reconeguda d’harmonitzar la presència humana amb el que l’envolta. La referència a la natura
és alguna cosa més que la protecció d’espècies en vies d’extinció: és la llarga història de la referència a
un món ideal que es recrea en els jardins i en els parcs que la ciutat reclama per millorar les seves qua-
litats com a espai simbòlic i social. 

Però, quina ciutat? Sembla prou clar que a mitjans del segle XIX, quan l’enginyer Ildefons Cerdà va
escriure la seva Teoría general de la urbanización, el seu món era un món de camps i ciutats, nascuts
de la industrialització, amb grans problemes, fins i tot pel que fa a la higiene, perquè es poguessin sos-
tenir; amb un gran problema en relació amb la seva capacitat per accedir a la cultura i a la informació.

Aleshores inventaren els carrers amples, amb voreres i transport públic per accedir a la ciutat, amb cla-
vegueres per eliminar les aigües de la pluja i les aigües residuals, amb llum de gas per il·luminar els
carrers, amb transport d’aigua potable a les cases, etc. Més endavant la ciutat va millorar amb els parcs
urbans, els equipaments escolars, etc., tot això que avui la ciutat garanteix i fa propi. Mentrestant, als
inicis del segle XX, E. Howard va pensar en la ciutat jardí per buscar una manera de garantir la gestió
de territoris amplis on el món rural i el món urbà es fonien. La caseta i l’hortet a casa i encara més la
manera de construir una sociedad cívica; la ciudad jardín, com Cebrià Montoliu va concebre el 1913,
en són exemples. 

La gran ciutat que dóna peu a la urbanització és una ciutat que reconeix i confia en l’existència del
camp, d’allò rural i que incorpora la indústria com a pròpia. 

En canvi, la situació actual és diferent: camp i ciutat s’enllacen inevitablement en les suburbis i les
perifèries que acullen espais oblidats pel conreu o tan altament industialitzats, per indústries de
manufactura o d’explotació agrària i ramadera, que difícilment se sostenen sense una aportació signi-
ficativa d’energies, en forma de nutrients, transport de matèries primeres, etc. Aquesta situació també
inclou els espais que es naturalitzen, territori d’antics camps de conreu, abandonats per la dificultat
de la seva gestió, per la modificació de les tècniques, el cost de la mà d’obra, separats pels talls que
provoquen les grans infraestructures. Sabem per exemple que a l’Estat espanyol hi ha més boscos ara
que en el segle XVI, però no sabem com gestionar-los, i d’aquí els incendis que cada estiu arrasen
extensions importants i posen en perill els camps i fins i tot les àrees urbanes. Recordem els espais
que protegim de la transformació, és a dir, els parcs naturals, que paradoxalment el turisme comença
a usar com parcs temàtics i en els quals comença a ser inevitable controlar-hi l’accés per evitar la
degradació. 

Actualment són necessàries les grans infraestructures viàries i de transport que acosten el camp a la
ciutat i els sistemes de comunicació que ens fan parlar de la telepolis. El treball a distància en la ciutat
dispersa i el turisme són processos sobre el sòl que situen activitats fins ara no considerades en l’orde-
nació territorial, però que comencem a tenir en compte per fer sostenibles els territoris que ha disse-
nyat una agricultura històrica que, per si mateixa, ja no es pot mantenir. Són territoris que apreciem per
la seva bellesa i en els quals els valors naturals es complementen amb les qualitats estètiques.

El territori d’avui ja no és el del camp i la ciutat, sinó el del mosaic d’usos que l’un al costat de l’altre
competeixen per subsistir. Ciutats denses i compactes, però també ciutats extenses només residencials,
centres comercials, parcs temàtics, hortes transformades en indústries del camp o espais de la segona
residència. El sòl acull un seguit de processos que inevitablement entrecreuen els factors biòtics i
antròpics per donar-nos un territori complex. Des de l’ecologia, detectem la disminució de la biodiver-
sitat, canvis en el clima, modificacions en el sistema hidrològic (que no ho oblidem: garanteix la vida),
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erosió i dificultats en la gestió del bosc, etc.; tensions urbanes sobre el reducte del que s’anomena
natural i que sols és l’espai on domina la vegetació i la fauna.

Inevitablement cal considerar les dificultats actuals per distingir entre el que és natural i el que és artifi-
cial, ja que, com hem vist, en els espais naturalitzats de les perifèries urbanes o en el territori de l’agri-
cultura no són ja les formes la que indiquen la diferència. Fins fa poc descobrir un quadrat en el bosc era
signe de petjada humana, però en els territoris que veiem des dels satèl·lits, espais naturals i artificials es
fonen i dibuixen figures orgàniques. Les cartografies digitals i d’infrarojos ens permeten observar, desa-
fiant les lleis de la perspectiva i la simbologia del color, el que no veiem des del terra i amb la nostra
visió natural. Ens expliquen altres arguments sobre el paisatge, diferents dels anteriors però que ens
apropen a les reflexions que presenten les lectures científiques de l’ecologia. Són tecnologies que, a
més, permeten avaluar les conseqüències de les intervencions que les tècniques d’avui fan possibles.

Des de la cimera de Rio som conscients que la natura que la ciutat del XIX reclamava per a la seva
millora, la natura que podia resoldre els conflictes de la urbanització, ha deixat de ser una garantia de
capacitat il·limitada. La natura ha esdevingut un entorn fràgil que s’ha de gestionar per garantir l’esde-
venidor. Per tot això cal tenir en compte que la urbanització ens ha portat a considerar com a necessari
avaluar l’impacte que cada operació de transformació té en el medi que l’acull. A la clàssica descripció
de l’ecologia que parla de confrontació entre espècies i dels equilibris precaris que la constant transfor-
mació del mon manté en el seu interior, cal oposar la necessitat d’una complicitat inevitable si pensem
en la permanència de l’home sobre la Terra. Cal pensar ens els valors del natural i de la humanització
que es volen protegir i considerar els impactes, ja que no pot haver-hi actuacions innocents respecte
del medi.

Si sostenibilitat vol dir desenvolupament en la mesura i de la manera adequada perquè no es compro-
meti l’esdevenidor de les generacions futures, això es concreta en els aspectes següents:
a) No esgotar els recursos renovables, i tampoc el paisatge que ens parla de la qualitat de vida.
b) Buscar altres fonts, particularment d’energia, per als recursos naturals limitats. 
c) No produir residus que no puguin ser reciclats.

I tot això de manera que es pugui garantir la participació de tots els pobles i grups socials en un món
cada vegada més globalitzat.

12.4.3 La gestió del paisatge

La necessitat urgent de gestionar el canvi, que de manera inevitable comporta la vida en el medi dels
éssers humans i en els éssers humans, però també de les altres espècies i ens els recursos, es basa en la
possibilitat d’una avaluació cada cop més acurada de les conseqüències de cada modificació, voluntà-
ria o no. La ciència i les tècniques poden aclarir, i han d’ajudar a fer-ho, amb quines variables es pot
comptar en relació amb la sostenibilitat. Les arts ajuden a interpretar els valors socials i col·lectius que
cada cultura manifesta. L’avaluació de l’impacte ambiental de tota transformació té aquest paper:
informar de les conseqüències directes i indirectes de qualsevol canvi i, per tant, donar les dades per
poder prendre l’opció socialment i globalment més adequada. 

Això és important ja que molts dels nous usos i de les noves infraestructures que canvien la situació
preexistent tenen efectes en dos nivells: immediats i avaluables fàcilment en els aspectes que contro-
lem visualment, i modificacions que poden ser distants en el temps i l’espai. 

L’origen de qualsevol contaminació moltes vegades no és evident, ni per quantitat és imputable a una
sola causa. A més, sovint es produeix a certa distància de qui rep les conseqüències, i en un altre temps.
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La localització d’una central nuclear, l’efecte hivernacle o els forats en la capa d’ozó en són exemples
clars; les ja ineludibles consideracions sobre la hidrologia, superficial i subterrània, els problemes dels
incendis i l’erosió, presenten arguments específics que convé explicar i que demanen de nou la planifi-
cació, és a dir, el que reclama l’aplicació de l’Agenda 21. Introduir metodologies de projectació i anà-
lisi de les realitats territorials que comportin el coneixement dels processos en curs sobre el medi que
alguns cops el lesionen de manera no evident, és tan necessari com conèixer les conseqüències de les
noves propostes per evitar, en la mesura que sigui possible, repetir els errors.

L’avaluació de l’impacte ambiental

Així doncs, i d’una manera més concreta, per l’eficàcia de l’avaluació de l’impacte sobre el medi cal
considerar tant els factors genèrics com els més propers. Per tant, a més dels factors ambientals s’haurà
de considerar les variables antropològiques, culturals, socials i polítiques que en definitiva estan al
voltant de la construcció del fet urbà. Cal dir que en la pràctica de la urbanització es produeixen frega-
ments, que comporten que la crítica al model més estès actualment, el d’una urbanització basada en un
gran dispendi energètic, s’hagi de fer en els marges del que és factible dins d’un marc cultural i socio-
econòmic. És a dir, per exemple, tot i que coneixem la problemàtica de contaminació que generen els
vehicles rodats, poca gent està conscienciada o senzillament poca gent pot deixar el cotxe. També la
gestió dels costos de la urbanització, o la necessitat de rendibilitzar inversions sobre el sòl, aturen mol-
tes vegades intencions de millora, les quals, sense aquests factors, òbviament serien més senzilles. 

Ara bé, com passa per tantes altres qüestions, prevenir és millor que curar i molts dels problemes
ambientals serien més senzills i barats de resoldre si es plantegessin des de la localització de les activi-
tats. És a dir, des de la planificació dels usos i les xarxes sobre el sòl, i desenvolupant projectes que
considerin globalment el paisatge entès com entorn. La biodiversitat, l’erosió, la manca d’aigua... són
aspectes que un bon urbanisme i un bon paisatgisme haurien de garantir.

Avui dia sabem, o millor dit, podem saber les condicions ambientals que podem interferir en la implan-
tació d’un ús o d’una infraestructura en un lloc. I localitzar bé no solament és més econòmic, sinó que
pot permetre generar un valor afegit. Un paisatge pot millorar amb una arquitectura, però també pot
evitar la degradació o almenys un cost excessiu, per exemple en la fonamentació, amb un bon
emplaçament. De la mateixa manera, els processos de millora de teixits urbans, sòls o àrees degrada-
des es poden convertir en motor de transformacions que van més enllà del seu efecte directe. Un bon
espai públic millora la imatge urbana, l’espai social i l’economia de la ciutat en conjunt. 

Per tant en l’ordenació territorial és essencial la localització dels usos, la potenciació i la introducció
de models més sostenibles, a través del control de la densitat i la forma d’ocupació. La disposició de
les xarxes de vehicles, d’aigües, d’electricitat, etc., serà una de les conseqüències immediates per
millorar i transformar els sòls.

Les variables paisatgístiques

L’altre punt essencial en els aspectes de la millora ambiental de la urbanització és el tractament de les
variables paisatgístiques. És a dir, les relacionades amb un àmbit o sistema territorial que acull una
modificació. Es parla a vegades dels pagesos com paisatgistes involuntaris i del paisatge urbà com un
dels aspectes del medi que reconeixem visualment. Val la pena recordar, però, que els aspectes visuals
es refereixen a realitats materials, és a dir, que la imatge és un valor cultural, però que els paisatges no
estan fets, no serveixen per mirar, tot i que pel que fa al turisme ho sembli.
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Per tant, dir que si bé la localització és una variable necessària, també el projecte dels elements que
constitueixen el que anomenem espai obert és igualment essencial. En el paisatgisme es tracta de fer
que el territori, l’entorn, o el medi aculli les modificacions de les infraestructures, perquè aquest treba-
lli en complicitat amb elles.

Amb un bon urbanisme i amb un bon paisatgisme podem acostar-nos al que podríem anomenar bones
pràctiques en el desenvolupament de les edificacions, de la urbanització i de la construcció en el pai-
satge. Per això cal recordar que si les intervencions comporten modificacions en el sòl, totes les opera-
cions retornen al medi. Per tant qualsevol intervenció té conseqüències que cal avaluar i aprofitar.

En aquest marc podem identificar dos supòsits:

a) Intervencions en una localització preestablerta

El primer es refereix a intervencions que es desenvolupen en una localització preestablerta. És a dir,
projectes en els que les condicions ambientals del medi en què la intervenció se situa poden o haurien
de ser conegudes i no són modificables més enllà del que el mateix projecte permet.

La millora en aquest cas es refereix a les possibilitats que l’entorn social li demana. Cal fer esment que
s’hi hauria de fer realitat l’aforisme següent: pensa globalment i actua localment, és a dir, aplicar en
cada lloc una reflexió prou àmplia perquè arribi al coneixement de les conseqüències ambientals d’una
intervenció concreta. Això vol dir avaluar els afectes directes i indirectes:

a.1) sobre les terres i les aigües superficials i subterrànies,
a.2) sobre els valors de la fauna i la flora,
a.3) sobre la contaminació acústica i de l’aire, sobre els vents,
a.4) sobre la imatge visual d’un lloc,
a.5) sobre els residus orgànics i inorgànics que genera,
a.6) sobre les energies que consumeix,
a.7) sobre el valor social que cada intervenció té per formar l’entorn.

Com a conseqüència d’això cada intervenció en concret, i en la hipòtesi que l’emplaçament i les condi-
cions de l’entorn no són modificables, hauria de respondre ambientalment a les condicions que el lloc
li imposa, i interioritzar-les i actuar de manera que l’impacte i el cost ambiental es minimitzin. L’edi-
fici o l’ordenació com a màquina ambiental ha de respondre a aquestes consideracions i recordar a
més que els temes de medi no es poden resoldre en un sol moment del temps. 

Per tant, l’adequació dels mitjans de gestió i de les tecnologies usades en relació amb el marc socioe-
conòmic i cultural, així com el manteniment, també s’haurien de tenir en compte de cara a produir no
sols una resposta adequada ambientalment, és a dir, que minimitzi el cost energètic, sinó també ade-
quada en relació amb el seu impacte en els medis físic i social.

b) L’ordenació del sòl

La hipòtesi següent és la que es refereix a l’ordenació del sòl. Aquí les preguntes sobre l’adequació
d’un ús en un emplaçament i sobre les modificacions que comporta l’ordenació sobre el medi físic són
inevitables.

Que certes localitzacions són més adequades que altres segons l’ús és una idea fàcil d’entendre. No
interferir en un curs d’aigua, triar l’orientació adequada quant a l’orientació al sol, situar-se en un lloc
on els vents impedeixin inversions tèrmiques, modificar el mínim possible el perfil de terreny, triar la
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densitat adequada, actuar acuradament en la formació de les entitats espacials i en el control dels flu-
xos (circulatoris, energètics, etc.), donar valor i significació al lloc especialment pel que fa a la recupe-
ració d’espais degradats, etc. són arguments que cal considerar especialment en relació a l’ordenació
territorial.

Bibliografia

[BLOW93] BLOWERS, A. (1993). Planning for a sustainable environment. Londres. Earthscan
Publications.

[BOUR95] BOURDON, D.; ADAMS, H. (1995). Designing the Earth. The Human Impulse to
shape nature. Nova York. Harry N. Abrams, Inc.

[BEAR89] BEARDSLEY, J. (1989). Earthworks and Beyond. Contemporary Art in the Landscape.
Nova York. Abbeville Press.

[CCE90] COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1990). Libro verde sobre el
medio ambiente urbano. Brussel·les.

[CNU93] CONFERÈNCIA DE LES NACIONS UNIDES PER AL MEDI AMBIENT I EL
DESENVOLUPAMENT (1993). Guia de l’Agenda 21 . Edició en català. Barcelona.
Generalitat de Catalunya.

[CORN96] CORNER, J.; MACLEAN, A. (1996). Taking Measures Across the American Lands-
cape. New Haven i Londres. Yale University Press.

[DIVE94] DIVERSOS AUTORS. (1994). Strategies for National Sustainable Development. Lon-
dres. Earthscan Publications, in association with IUCN and IIED.

[DRAM96] DRAMSTAD, W.; OLSON, J.; FORMAN, R.T.T. (1996). Landscape Ecology Princi-
ples in Landscape Architecture. Washington D.C. GSD / Island Press. 

[FOLCH88] FOLCH, R. et al. (1988). Natura, ús o abús (Llibre blanc de la gestió de la natura als
Països Catalans). Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. Ed. Barcino, 2a
ed. 

[FORM97] FORMAN, R. (1997). Land Mosaics. The Ecology of Landscapes and Regions. Cam-
bridge. Cambridge University Press. 

[GIRAR92] GIRARDET, H. (1992). Ciudades. Alternativas para la vida urbana sostenible. Madrid.
Celeste. 

[GONZ81] GONZÁLEZ, F. (1981). Ecología y Paisaje. Madrid. H. Blume Ediciones.
[HERN95] HERNÁNDEZ, S. (1995). Ecología para ingenieros. Madrid. Colegio de Ingenieros de

Caminos.
[MARG86] MARGALEF, R. Ecologia. Barcelona. Omega Ed. 
[MCHA92] McHARG, I. (1992). Design with Nature. Nova York. John Wiley & Sons, Inc. 
[MOP90a] MOPTMA (1990). Actuaciones en infraestructuras para la gestión de residuos sólidos

urbanos. Madrid. MOPTMA.
[MOP90b] MOPTMA (1990). Inversión en transporte público y calidad de vida en las ciudades.

Madrid. MOPTMA.
[MOP93a] MOPTMA (1993). Naturaleza en las ciudades. Madrid. MOPTMA.
[MOP93b] MOPTMA (1993). Los problemas del transporte metropolitano. Madrid. MOPTMA.
[MOP95] MOPTMA (1995). El ruido del tráfico urbano y interurbano. Madrid. MOPTMA.
[NORB81] NORBERG, C. (1981). Genius Loci. Milà. Electa Editrice. 
[PEREZ90] PÉREZ, F. (1990). “Medidas correctoras del ruido de rodadura”. Jornades tècniques

sobre contaminació acústica. Barcelona. Diputació de Barcelona.
[REES96] REES, W. (1996). Civilizing terrains. Mountains, Mounds and Mesas. Los Angeles.

William stout Publishers. 
[RUEDA97] RUEDA, S. (1997). Ecologia urbana. Barcelona. Beta Editorial.
[SEON94] SEONAEZ, M. (1994). La influencia del medio ambiente. Ed. Mundi Premsa.

12  Medi ambient, urbanisme, ordenació del territori i paisatge 175

Medi ambient(12)  4/12/98 13:46  P�gina 175

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 



[WREDE94] WREDE, S.; ADAMS, W.H. (ed.) (1994). Denatured Visions. Landscape and Culture in
the Twentieth Century. Nova York. MOMA, 2a impr. 

Legislació

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT (1993). Legislació ambiental de Catalunya. Barcelona.
Generalitat de Catalunya.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT (1996). Pla d’espais d’interès natural . Barcelona. Generali-
tat de Catalunya

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (1994). Modelo de
ordenanza municipal de protección ambiental. Madrid. MOPTMA, Serie monografías. 

CARCELLER, X.; PÉREZ LAMAS, C. (1993). Legislació urbanística a Catalunya. Barcelona. Edi-
cions UPC, Aula d’Arquitectura, núm. 3.

176 Medi ambient i tecnologia

Medi ambient(12)  4/12/98 13:46  P�gina 176

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 


