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Una reducció dràstica de l’impacte ambiental relacionat 
a tot el cicle de vida d’un edifici és possible i al mateix 
temps assequible en termes econòmics

El projecte LIMA
La definició d’un estàndard  d’impacte ambiental mínim

FIguRa 01. vISTa ExTERIOR dEl PROTOTIP d’ESTàndaRd lIma al CamPuS dE la SallE, unIvERSITaT RamOn llull

■■■ El projecte LIMA –Low Impact Medi-
terranean Architecture–, guanyador del 
Premi Medi Ambient 2009 de la Generali-
tat de Catalunya, és una iniciativa lidera-
da per Sabaté Associats, que agrupa un 
consorci d’una quarantena d’empreses 
nacionals i internacionals relacionades 

al sector de l’edificació. El seu objectiu 
principal consisteix a demostrar que una 
reducció dràstica de l’impacte ambiental 
relacionat a tot el cicle de vida d’un edifici 
és possible i al mateix temps assequible 
en termes econòmics. Un primer prototip 
d’aquest nou estàndard va ser construït 
i presentat al Saló Construmat l’abril 
de 2009, a Barcelona, i posteriorment 
transportat al Campus de la Universitat 
Ramon Llull, on es verificarà el seu com-

SaaS
Sabaté associats arquitectura i Sostenibilitat

portament, principalment energètic, 
durant un any en condicions estandardit-
zades d’ús i un segon any en condicions 
d’ús real d’ocupació per persones. El 
projecte de monitorització compta amb 
el suport econòmic de l’Obra social - Fun-
dació La Caixa. L’oficina per a la implan-
tació del Pla de Barris “Espai Taller 
Barceloneta” és un primer edifici públic 
construït en aquest estàndard, situada 

entre els carrers Balboa i Ginebra, de la 
Barceloneta.

Projecte LIMA
El concepte de l’estàndard LIMA es 
basa en una visió holística de l’impacte 
ambiental associat a l’edificació, tenint 
en compte els quatre factors: matèria, 
energia, aigua i biohabitabilitat, la rela-
ció entre l’arquitectura i la salut. Els 
diferents indicadors ambientals quanti-

ficables es comptabilitzen en una anàlisi 
de cicle de vida d’edifici, assumit amb 60 
anys, que –per exemple– permet relacio-
nar “l’energia incorporada” a l’extracció 
de matèria primera i conformació dels 
materials de construcció i el seu impacte 
ambiental en forma d’emissions de diòxid 
de carbó amb les emissions resultants del 
consum d’energia durant la fase d’ús de 
l’edifici (climatització, equipament, etc.). 
Pel consum d’aigua s’elabora un balanç 
hidràulic, mentre que els aspectes rela-
cionats a la biohabitabilitat –toxicitat de 
materials, contingut de components orgà-
nics volàtils, existència de camps electro-
magnètics o de radiacions, etc.– es tracten 
des del punt de vista qualitatiu.

Amb relació a l’energia incorporada 
als materials és important esmentar que 
actualment no existeix cap legislació ni 
procediment estandarditzat que reguli 
la confecció d’aquestes dades quantifi-
cades, però una corroboració de dades 
de diferents fonts internacionalment 
reconegudes ha mostrat una coherència 
suficient entre elles.(1) L’única diferència 
important es detecta en la valoració de 
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La protecció a la radiació solar es rea-
litza mitjançant unes façanes ventilades, 
aprofitant la inèrcia tèrmica del substrat 
i l’evapotranspiració de les plantes d’una 

coberta verda, així com mitjançant unes 
proteccions solars exteriors d’altes pres-
tacions. Per tal de minimitzar els bescan-
vis tèrmics a causa de la ventilació, amb 
la consegüent necessitat d’escalfament 
o refredament de l’espai interior, l’estàn-
dard LIMA incorpora un sistema de ven-
tilació forçada amb recuperació de calor/
fred. L’aire viciat s’extreu dels espais 
de més contaminació, cuina i bany, i es 
passa per un bescanviador entàlpic amb 
l’aire d’entrada, que després és conduïda 
a les sales d’estar i dormitoris. D’aquesta 
manera es proporciona un aire d’entrada 
ja molt més proper a la temperatura de 
confort a l’habitatge, de la mateixa mane-
ra que es contribueix de manera inferior a 
l’escalfament de l’aire exterior. Una vega-
da assolida una reducció significativa de 
la demanda, el segon pas és incrementar 
l’eficiència de les instal·lacions; especi-
alment de la producció de calor i fred per 
climatització i aigua calenta sanitària; 
dels sistemes de distribució de calor i fred, 

i millorar l’eficiència de les lluminàries 
i de l’equipament interior. Finalment, 
per satisfer la demanda restant d’energia 
s’aprofiten les condicions locals o des-
centralitzades, com energies renovables 
(solar, biomassa, etc) o la centralització 
de la generació i distribució per xarxes 
d’energia de districte basada en la reva-
lorització de residus urbans o energies 
renovables (vegeu figura 02).

Les finestres de fusta tenen un envi-
drament 6/15/6 amb capa de baixa emis-
sivitat a la cara 2 i cambra de 90 % Argó 
(U=1,1 W/m2·K) amb una transmitància 
tèrmica global de les obertures inferior a 
1,4 W/m2·K.

En el projecte LIMA –edifici d’estudi 
de 12 habitatges en pb+3– s’aconsegueix 
utilitzar el 63,0 % de matèria renovable, 
majoritàriament d’origen vegetal (fusta o 
bambú) i un 20,7 % de matèria procedent 
del reciclatge (compost, terra, grava, etc). 
Les emissions CO2eq es redueixen en un 
97,4 % de reducció durant el cicle de vida 
de l’edifici, i el consum d’aigua potable en 
més del 52 % (vegeu figura 03).

En un estudi recent elaborat a encàr-
rec del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge sobre definició de diferents 
estàndards de construcció d’alta eficièn-
cia energètica i mínim impacte ambiental 
per a la rehabilitació d’edificis, s’ha fet 
una anàlisi exhaustiva de l’impacte a 
causa de l’energia incorporada als mate-
rials de diferents solucions constructives. 
A tall d’exemple, aquí es mostren algunes 
variants escollides entre les múltiples 
opcions de combinació de diferents mate-
rials d’unitats funcionals, diferenciant 
en solucions amb aïllament interior i 
aïllament exterior de la façana coberta 
/ sostre de soterrani. És evident que la 
selecció de l’una o l’altra opció serà fruit 
de molts diferents factors, com el valor 
arquitectònic de la façana, la seva ubi-
cació (un creixement de façana podria 
envair l’espai públic), si es tracta d’una 
intervenció global o particular de només 
alguns propietaris, la disposició de reduir 
la superfície útil de l’habitatge a favor 
d’un aïllament interior, etc.

Resultats d’avaluació 
de l’impacte ambiental
Les taules següents mostren els resultats 
de l’avaluació de l’impacte ambiental –
únicament a causa de l’extracció de matè-

materials procedents de la biosfera, com 
principalment la fusta i els seus derivats, 
que en l’estàndard LIMA es valoren com 
a segrest de CO2: aquests materials neces-

siten molt poca energia per ser trans-
formats i posseeixen una característica 
singular: estan formats de carboni, que 
ha estat fixat prèviament per l’acció de la 
fotosíntesi, de manera que en la mesura 
en què construïm amb ells segrestem 
importants quantitats de CO2 de l’atmos-
fera, que en el procés natural de descom-
posició de la biomassa haurien tornat a 
tancar el cicle de manera immediata.

L’estàndard LIMA exigeix una estan-
quitat màxima de l’embolcall a l’aire, que 
es garanteix mitjançant tancaments d’al-
ta qualitat i segellant totes les juntes de 
l’edifici. Un bon aïllament tèrmic garan-
teix el màxim alentiment del flux de calor 
a través de l’embolcall de l’edifici. Les 
transmitàncies tèrmiques de les diferents 
unitats funcionals (cobertes, façanes, ter-
res, obertures) al voltant de 0,25 W/m2·K 
superen àmpliament els requisits exigits 
per la legislació vigent (CTE/DEE, entre 
0,35 i 0,82 W/m2·K segons severitat climà-
tica de Catalunya i unitat funcional).

El concepte de l’estàndard LIMA es basa en una visió 
holística de l’impacte ambiental associat a l’edificació

Façana
■	 Pintura mineral sobre cartró-guix de sol-silicat, Keim 

Optil
■	 Aplacat de cel·lulosa-guix, 15 mm
■	 Rastrells de pi FSC, 30x50 mm
■	 Panells de fusta contralaminada d’avet, 0.4 kg/m² cola 

de poliuretà, KLH, 3S TL, 78 mm
■	 Fixacions amb visos autoperforants sense crom, Rotho-

blaas
■	 Panell aïllant de fibres de fusta FSC, 4 % cola de poliure-

tà (PUR), Gutex thermosafe WD, 120 mm
■	 Làmina semipermeable de polipropilè (PP) 100gr/m2, 

Proclima Solitex Wa
■	 Llistons de confinament de pi FSC, 120 x 50 mm
■	 Subestructura de pi FSC, 30 x 50 mm
■	 Mosquitera de fibra de vidre
■	 Reixeta inferior de protecció contra insectes de polipro-

pilè
■	 Revestiment de lames de làrix FSC, 19 x 95 mm
■	 Tractament de fusta exterior i fusteries amb imprimació i 

lasures d’olis naturals, Adao 259 i Kaldet 281, Livos

FIguRa 02. CaRaCTERíSTIquES dE la Façana dE l’OPCIÓ a, IdènTIC al PROTOTIP dE la InICIaTIva lIma
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ria primera i producció dels materials de 
construcció– per la unitat funcional de 
façana, per a la rehabilitació com a tal i 
per la seva repercussió en un període de 
60 anys (vegeu figures 04 i 05).

En una anàlisi del cost econòmic de la 
rehabilitació, partint d’una rehabilitació 
interior de plafons de cel·lulosa-guix 
sobre estructura de fusta amb aïllament 
de cel·lulosa insuflada no arriba als 60 
euros/m2 de façana. L’estalvi d’energia 
causat per la millora de l’aïllament (aquí 
assumit de 12 cm de gruix), evidentment 
depèn de l’estat de la façana a rehabilitar. 
Si es parteix d’una transmitància mitjana 
de façana d’1,7 W/m2•K, que es millora 

elèctrica, aquí assumit amb uns 15 cèn-
tims d’euro/kWh, IVA inclòs) econòmica-
ment en un període aproximat de 50 anys.

En una anàlisi de cost ambiental, com-
parant les emissions resultants de la pro-
ducció dels materials per la rehabilitació 
energètica i les emissions evitades per un 
millor comportament tèrmic de l’embol-
call, el balanç és clarament favorable fins 
i tot amb materials que no procedeixen 
de la biosfera, en l’exemple al voltant de 
20 kgCO2eq contra més de 100 kgCO2eq 

(3) 
evitats per la millora tèrmica de l’embol-
call. Incorporant materials vegetals en 
la construcció, l’impacte ambiental de 
la rehabilitació és positiu des del primer 
dia. ■

(1) Dades utilitzades de la base ECOIN-
VENT del Swiss Federal Laboratories 
for Materials Testing and Research 
(EMPA) i de l’Institut de Tecnolo-

En el projecte LIMA les emissions CO2eq es redueixen en un 
97,4 % de reducció durant el cicle de vida de l’edifici, i el 
consum d’aigua potable en més del 52 %

rehabilitació interior
(façana vertical)

Aïllament de cel·lulosa /
fibra guix sobre fusta

Aïllament llana d’ovella / 
cartró guix sobre fusta

Aïllament reflexiu /
cartró guix sobre acer galvanitzat

Emissions
(kg CO2eq/m

2 façana)
(kg CO2eq/m

2·any)
-6,32
-0,11

3,18
0,05

14,75
0,25

FIguRa 04 . ImPaCTE ambIEnTal dE dIFEREnTS SOluCIOnS En REhabIlITaCIÓ PER l’InTERIOR

FIguRa 05. ImPaCTE ambIEnTal dE dIFEREnTS SOluCIOnS En REhabIlITaCIÓ PER l’ExTERIOR

rehabilitació exterior
(façana vertical)

Façana ventilada de lames de fusta 
/ aïllament de fibres de fusta

Arrebossat /
aïllament de fibres de fusta

Façana ventilada de plaques cel·l. 
ciment / aïllament reflexiu

Emissions
(kg CO2eq/m

2 façana)
(kg CO2eq/m

2·any)
-12,75
-0,21

7,71
0,13

24,44
0,41

gràcies a l’aïllament afegit fins a 0,23 
W/m2•K, la diferència calculada amb el 
mètode graus-dia per a la climatologia 
de Barcelona (578 º•d 15/15) (2)  és de 20,4 
kWh/m2 de façana per any – sense tenir 

en compte la millora del confort tèrmic 
estival. Aquest estalvi, tot i que impor-
tant des del punt de vista relatiu (millora 
de 23,6 a 3,2 kWh/m2•a), calculat amb una 
bomba de calor amb un COP de 2,7, sig-
nifica uns 7,6 kWh elèctrics, equivalent a 
un cost econòmic d’aproximadament 1,15 
euros anuals. En aquest sentit, aquesta 
millora s’amortitzaria (sense considerar 
el cost del finançament de la rehabilitació 
ni el futur augment de preu d’energia 
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FIguRa 03. COmPaRaTIva d’EmISSIOnS anualS dE CO2Eq. EnTRE un EdIFICI COnvEnCIOnal I En ESTàndaRd lIma
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REhabIlITaCIÓ InTERIOR REhabIlITaCIÓ ExTERIOR

gia de la Construcció de Catalunya 
(ITeC), complementades amb dades 
procedents del Construction Mate-
rials Manual, de M.Hegger, V.Auch-
Schwelk, M.Fuchs i T.Rosenkranz, així 
com del llibre Details for Passive Hou-

ses – A Catalogue of  Ecologically Rated 
Constructions, coordinat per Tobias 
Waltjen.

(2) Els graus-dia de calefacció i refrige-
ració de Catalunya. Resultats a nivell 

municipal. Institut Català de l’Ener-
gia, 2003.

(3)  Segons mix elèctric català 2009/2010 de 
0,25 kgCO2eq/kWhel. Institut Català 
d’Energia, 2010.

CObERTa vEnTIlada llEugERa
- Fusta termotractada amb junta oberta 

sobre subestructura de rastrells de fusta 
(50x50 c/600)

- Suport regulable de PP
- Feltre geotèxtil, polièster i PP
- làmina impermeable EPdm
- Feltre geotèxtil, polièster i PP
- aïllament de plafons de fibra de fusta, 

120 mm
- barrera de vapor PP

Façana
- Plafons de fibra de fusta, 120 mm
- Cambra d’aire ventilada
- lames de fusta de làrix amb junta oberta 

sobre subestructura de rastrells de fusta 
(50x30 c/600), 19 mm

SOTERRanI
- aïllament de fibra de fusta, 120 mm
- Plaques de cel·lulosa-guix sobre doble 

subestructura de rastrells de fusta 
(50x30 c/600), 12 mm

CObERTa
- aïllament de fibra de cel·lulosa, 120 mm
- Plaques de cel·lulosa-guix sobre doble 

subestructura de rastrells de fusta 
(60x50 c/600), 12 mm

Façana
- aïllament de fibra de cel·lulosa, 120 mm
- Plaques de cel·lulosa-guix sobre 

subestructura de rastrells de fusta 
(50x50 c/600), 12 mm

SOTERRanI
- aïllament de fibra de cel·lulosa, 120 mm
- Plaques de cel·lulosa-guix sobre doble 

subestructura de rastrells de fusta 
(60x50 c/600), 12 mm


