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Estratègies per reduir l’impacte ambiental 

Xavier Bustamante Pujadas
Alberto Sanz León
Lavola

Introducció 

El desenvolupament sostenible, concepte formalitzat per 
primera vegada en el document conegut com a Informe 
Brundtland (1987), és aquell que satisfà les necessitats 
presents sense comprometre les possibilitats de les futu-

res generacions d’atendre les seves pròpies necessitats, o en altres 
paraules, que procura que el creixement actual no posi en risc les 
possibilitats de creixement de les generacions futures.  
L’aplicació d’aquest concepte obliga a tots els actors a repensar 
com estan fent les coses, i en concret, en l’àmbit de la construcció, 
a buscar i desenvolupar nous models d’edificis que minimitzin 
l’impacte ambiental en tot el seu cicle de vida: des de l’extracció 
de les matèries primeres, la fabricació, l’ús, etc., fins al final de la 
seva vida, és a dir, l’enderroc i/o desmuntatge.
Fruit d’aquest context de sostenibilitat, en els darrers anys s’han 
realitzat a  Catalunya nombroses campanyes de sensibilització vers 
la població per tal d’incentivar l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’ai-
gua i l’energia en els habitatges. Encara que aquestes campanyes 
són necessàries per sensibilitzar la població sobre l’ús responsable 
d’aquests recursos, cal incidir en la fase de disseny de les noves 
edificacions si volem reduir d’una manera dràstica el seu impacte 
ambiental.
És per això que aquest article pretén abordar algunes de les es-
tratègies i tecnologies existents que es poden incorporar durant la 

El desenvolupament soste-

nible és aquell que procura  

que el creixement actual no 

posi en risc les possibilitats 

de creixement de les gene-

racions futures. En l’àmbit 

de la construcció, l’aplicació 

d’aquest concepte obliga a 

buscar i desenvolupar nous 

models d’edificis



33

L
A

 P
U

N
X

A

fase de disseny d’un edifici, i que permetran un consum eficient 
d’energia i aigua associat a la seva fase d’ús. Alhora inclou també 
algunes estratègies i tecnologies que es poden incorporar en el 
moment de la rehabilitació d’un immoble i, fins i tot, quan se’n 
substitueix o s’hi incorpora algun element de la instal·lació en la 
fase de manteniment. A més, es presenten dos casos d’èxit en 
construcció sostenible a Catalunya: el Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 de Reus i l’Ecoedifici de Lavola a Manlleu.

L’energia

Per tal d’assolir un consum eficient d’energia en un edifici disposem 
de tres estratègies bàsiques: la minimització de la demanda energè-
tica, la maximització del rendiment dels sistemes i la incorporació 
d’energies renovables.

La demanda energètica en els edificis és conseqüència fonamental-
ment de les necessitats de climatització i d’il·luminació. Per reduir 
les necessitats de climatització podem incidir, entre d’altres aspectes, 
en l’orientació i en l’aïllament de l’edifici, mentre que per reduir la 
necessitat d’ús de llum artificial cal potenciar la llum natural.

Exemple de protecció solar passiva. 
(Foto: Mia Masgrau).
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L’orientació, en la mesura del possible, ha de permetre aprofitar la 
radiació solar a l’hivern i obtenir una protecció suficient a l’estiu. 
En aquest sentit, són de gran ajuda les proteccions solars (tant 
passives com actives), recomanades especialment per les obertures 
en cobertes i façanes orientades a sud-oest, i que poden ser tant 
artificials (elements fixos o mòbils, com viseres, tendals, persianes 
regulables, vidres especials, etc.) com naturals (per exemple, un 
arbrat de fulla caduca, que a l’estiu evitarà la insolació directa a les 
façanes i a l’hivern la permetrà).
Mentre que l’orientació és un factor sobre el qual en moltes ocasions 
no es pot influir, no es pot dir el mateix de l’aïllament tèrmic, que 
depèn exclusivament del projectista. Un edifici mal aïllat necessita 
més energia per mantenir la temperatura interior i es refreda més 
ràpidament quan se’n va la font de calor. A més, moltes de les in-
filtracions existents causades per desajusts en portes i finestres es 
poden evitar, de forma econòmica, amb l’aïllament correcte dels 
tancaments.
Encara que és imprescindible un bon aïllament, no és menys cert 
que per garantir la qualitat de l’aire interior cal una bona ventilació. 
El procediment més simple és la ventilació natural creuada, que 
consisteix a generar obertures estratègicament ubicades per facilitar 
l’ingrés i sortida del vent a través dels espais interiors de l’edifici.
Finalment cal recordar que el concepte bàsic per reduir les neces-
sitats d’il·luminació és potenciar l’ús de la llum natural. A més, en 
potenciar-la no només s’assoleix un estalvi directe en el consum 
d’energia elèctrica, sinó també un estalvi en la demanda d’energia 
tèrmica dels sistemes de climatització, ja que paral·lelament a l’emissió 
de llum, les lluminàries també emeten radiació en forma de calor. 

La il·luminació és un dels punts consumidors més importants, ja 
que de forma global consumeix al voltant del 20% de tota l’electri-
citat. És per això que l’ús de làmpades eficients (fluorescents d’alt 
rendiment, fluorescents compactes de primera generació, etc.) 
suposen un estalvi d’energia considerable, i a més tenen una vida 
mitjana superior. Altres solucions són, per exemple, la sectorització 
de l’enllumenat, que permet ajustar adequadament les necessitats 
lumíniques i el consum amb l’encesa i apagada dels llums segons 
l’ocupació de les zones d’una mateixa sala; els sistemes de control 
automatitzats i centralitzats, que permeten establir horaris d’encesa i 
apagada dels llums en funció de la utilització dels espais i evitar així 
que es quedin lluminàries enceses fora de les hores d’ús d’aquests 
espais; els sensors de presència, que connecten o desconnecten 
l’enllumenat en resposta a la presència o absència d’ocupants; o els 
sensors d’encesa en funció de la llum natural, que eviten l’ús de la 
il·luminació artificial en les zones pròximes a les finestres durant 
les hores en què la il·luminació exterior aporta suficients lux/m2

per desenvolupar l’activitat prevista.
Respecte als sistemes de climatització, la utilització de bombes 
de calor geotèrmiques, de sistemes de control automatitzats que 
permeten ajustar els consums a les necessitats reals per evitar el 
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malbaratament dels recursos en moments de baixa o nul·la ocupa-
ció, l’ús de sistemes free-cooling i free-heating, que introdueixen a 
l’edifici l’aire de l’exterior quan aquest és pròxim a les condicions 
de confort, de manera que no cal emprar energia per refrescar-lo o 
escalfar-lo, o l’ús d’equips de climatització autònoms amb tecnologia 
inverter, molt més eficients que els equips convencionals, són només 
algunes solucions per obtenir un sistema de climatització eficient. 
Per acabar aquest punt, i atès que les calderes en les nostres latituds 
són els elements més emprats per proporcionar calefacció i aigua 
calenta sanitària, es defineixen a continuació els principals tipus 
de calderes en funció de l’eficiència energètica:

– . Està dissenyada per treballar amb 
temperatures de retorn de l’aigua per sobre de 50°C i 
70°C, depenent del combustible emprat. Se’n poden 
distingir de dos tipus: les d’eficiència normal, amb 
temperatures de fums inferiors a 240°C, i les d’alta 
eficiència, amb temperatures de fums més baixes, 
que poden arribar a estar per sota dels 140°C (sense 
condensacions) i que presenten millor rendiment.

– . Pot funcionar contínu-
ament amb una temperatura d’aigua d’alimentació 
entre els 35°C i 40°C. Això s’assoleix amb el disseny 
dels tubs de fums (doble o triple paret): la tempera-
tura al costat dels fums es manté per sobre del punt 
de rosada. El seu rendiment és superior al de les 
calderes estàndard i la seva principal aplicació és en 
instal·lacions on es pugui treballar un elevat nombre 
d’hores a temperatures baixes.

– . Està dissenyada per poder 
condensar de manera permanent una part important 
del vapor d’aigua contingut en els gasos de combustió, 
amb la qual cosa s’aprofita la calor latent de vaporit-
zació i s’augmenta el rendiment. A diferència de les 
calderes convencionals i de baixa temperatura, que 
poden aprofitar fins al PCI (poder calorífic inferior), 
les de condensació poden fer-ho fins al PCS (poder 
calorífic superior). 

Tota estratègia d’estalvi i eficiència energètica va acompanyada de 
l’ús d’energies renovables. L’actual context d’esgotament dels com-
bustibles fòssils i de preocupació pel canvi climàtic converteixen 
les energies renovables en una de les apostes clau en la normativa 
actual del sector de l’edificació. Dins del concepte d’energia reno-
vable podem trobar diferents tecnologies, que seran aplicables, en 
major o menor grau, en funció de les característiques de l’edifici, la 
parcel·la o la urbanització: solar tèrmica o fotovoltaica, minieòlica, 
geotèrmica, biomassa, etc. 
Els sistemes d’energia solar tèrmica es poden emprar per a l’ob-
tenció d’aigua calenta sanitària, però també per a l’escalfament de 
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piscines o calefacció (recomanat sobretot en el cas de terra radiant), 
en contraposició amb l’energia solar fotovoltaica, que permet la 
generació d’energia elèctrica.
L’energia minieòlica (aprofitament dels recursos eòlics mitjançant 
la utilització d’aerogeneradors de potència inferior a 100 kW), a 
diferència dels grans aerogeneradors,  s’utilitza sobretot per al 
subministrament d’electricitat en llocs aïllats i allunyats de la xarxa 
elèctrica. Malgrat això, en alguns edificis de zones urbanes s’han 
instal·lat petits aerogeneradors a les cobertes, especialment en 
edificis alts amb gran potencial de generació elèctrica i que no 
comporten molèsties als veïns.
L’energia geotèrmica és aquella que prové de la font de calor interna 
de la Terra i pot ser utilitzada directament com a font de calor o 
bé transformada en energia elèctrica. Podem trobar-ne bàsicament 
de tres tipus: 
– D’alta temperatura, que existeix en les zones actives de l’escorça 

i la seva temperatura està compresa entre 150°C i 400°C; es pro-
dueix vapor en la superfície, que s’envia a les turbines i genera 
electricitat.

– De temperatures mitjanes, on els fluids dels aqüífers estan a 
temperatures menys elevades, normalment entre 70°C i 150°C; 
la conversió vapor-electricitat es realitza a un menor rendiment, 
i cal utilitzar com a intermediari un fluid volàtil.

– De baixa temperatura, on els fluids s’escalfen a temperatures 
compreses entre 20°C i 60°C; aquesta energia s’utilitza per a 
necessitats domèstiques, urbanes o agrícoles.

La utilització de biomassa com a combustible presenta en alguns 
casos certs avantatges, sobretot si els generadors de biomassa són de 
darrera generació, amb elements d’ajustament de combustió continu:
– Permet eliminar residus orgànics i inorgànics, i al mateix temps 

els dóna una utilitat. 
– És més econòmica, perquè el cost és més baix que el dels altres 

combustibles.

Pellets de fusta. 
(Foto: Arxiu Masgrau-Yani).
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– És una font d’energia renovable. 
– És una font d’energia menys contaminant, ja que es considera 

que les seves emissions de CO
2
 són neutres.

Un dels productes que s’està potenciant és el pellet, un tipus de 
combustible de forma granulada i allargada a base de fusta. Aquest 
nou combustible es pot emprar en estufes i calderes automàtiques 
de pellets que, a més, han arribat al mateix nivell d’automatització 
i confort que les calderes de gas-oil o de gas, però amb l’avantatge 
de tenir unes emissions de gasos contaminants inferiors.

L’aigua

Per tal d’assolir un consum eficient d’aigua en els edificis neces-
sitem minimitzar les seves necessitats hídriques, per una banda, i 
per l’altra, utilitzar noves fonts d’aigua.

Actualment hi ha al mercat diferents tecnologies que permeten 
reduir el consum d’aigua, tant a l’entrada com a la sortida de la 
instal·lació, com per exemple, els reductors de cabal, els limitadors 
d’aigua, els controladors i reguladors de temperatura o els aireja-
dors, entre d’altres.
Els reductors de cabal permeten disminuir la pressió d’entrada 
d’aigua i, per tant, reduir el cabal a la sortida. Entre una pressió 
de 2 bar i una de 6 bar el diferencial de cabal és un augment del 
consum entre el 60% i el 75%,  per tant és recomanable treballar 
a la mínima pressió possible, de forma genèrica entorn de 3 bar. 
També es pot optar per limitadors d’aigua, que són utensilis que 
restringeixen el temps d’ús de l’aigua i/o el cabal. Normalment són 
sistemes manuals o automàtics els quals en accionar-los es temporit-
zen en un temps limitat de sortida d’aigua i a un cabal determinat. 
Dins d’aquest tipus d’economitzadors d’aigua trobem les aixetes 
temporitzades, que poden ser de dos tipus: amb temporitzador 
mecànic  o del tipus electrònic, amb accionament automàtic (amb 
sensor) en col·locar les mans a sota l’aixeta i d’aturada en treure-les. 
També podem utilitzar controladors i reguladors de la temperatura, 
que són equips que tenen per funció efectuar una mescla de l’aigua 
calenta amb la freda per distribuir-la en el lloc d’ús: en evitar el 
vessament inicial d’aigua per aconseguir la temperatura ideal de 
cada usuari, hi ha un estalvi d’aigua i d’energia. 
Un altre sistema fàcil d’incorporar a les aixetes són els airejadors, que 
són uns elements dispersors que barregen aire amb aigua basant-
se en la pressió (efecte Venturi), de manera que el cabal que surt 
per l’aixeta es redueix (fins a un 50%), però se’n manté la utilitat, 
és a dir, conserva la mateixa sensació de volum de sortida d’aigua. 
En referència als equips sanitaris de vàters i orinadors, hi ha dife-
rents solucions que permeten un consum eficient de l’aigua en la 
seva fase d’ús:
– vàters amb sistema de doble descàrrega elegible a 3 o 6 litres 

(en comptes dels habituals 10-12 litres) 
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– urinaris amb polsadors de flux interromput, que quan es creu 
que l’aigua descarregada és suficient es torna a prémer el botó 
i la descàrrega s’interromp

– fluxòmetre, que és una aixeta que produeix una descàrrega a 
gran pressió en un vàter sense necessitat de cisterna

– lavabos o urinaris secs, que són orinadors amb una capa d’acabat 
de gel protector (gelcoat) que evita l’adhesió de líquid a la seva 
superfície i facilita que aquest llisqui pel sifó. El sifó porta un 
líquid especial, d’una densitat inferior que l’aigua, que permet 
que l’orina desguassi cap a la xarxa de clavegueram, mentre que 
el líquid especial resta al sifó. Amb aquests urinaris secs s’evita 
la descàrrega d’aigua, que és d’aproximadament tres litres per 
servei habitual en els urinaris murals convencionals.

Per tal de reduir el consum d’aigua sanitària provinent de la xarxa 
d’abastament, hi ha tecnologies que permeten emmagatzemar i 
utilitzar l’aigua de pluja, així com reutilitzar les aigües grises, que 
són aquelles que provenen d’altres usos domèstics (la dutxa, la 
rentadora, el rentamans, etc.) i que encara es poden reutilitzar per 
a les cisternes dels vàters, sempre que se’ls faci un tractament previ.
L’aigua de pluja pot ser un complement que permet evitar consums 
d’altres fonts, però no es pot considerar un substitut de l’aigua de 
xarxa, ja que l’obtenció no és totalment previsible, i a més segons 
la normativa vigent la seva qualitat no permet que sigui utilitzada 
com a aigua de boca.
Actualment hi ha equipaments domèstics d’aplicació directa d’aigua 
de pluja (sistemes de connexió a les canaleres de baixada d’aigües 
de pluja de les teulades, amb filtre, dipòsit d’estoc i equipament de 
distribució a reg, sanitaris, rentadores, etc. i, alhora, amb el sobre-
eixidor del dipòsit connectat a la canalera que va al clavegueram), 
i darrerament han aparegut materials de construcció i disseny de 
terrats i teulades per a l’aprofitament d’aquestes aigües que, integrats 
en l’arquitectura bioclimàtica, poden efectuar una tasca de filtració 
de l’aigua de pluja i, alhora, d’acumulació per a usos interiors o 
exteriors de l’edifici. 
Per implementar un sistema de reutilització d’aigües grises cal 
una segona xarxa de canonades independents que porti les ai-
gües de la dutxa, banyera, rentamans, etc. cap a una instal·lació 
de tractament i dipòsit d’emmagatzematge, des d’on es bombeja 
l’aigua tractada cap als vàters mitjançant una xarxa pròpia. Per 
al cas que les aigües grises no proveeixin l’aigua necessària per 
a les cisternes dels vàters, el dipòsit d’emmagatzematge pot dis-
posar d’una alimentació de l’aljub d’aigües pluvials o de la xarxa 
de proveïment. En tot cas, cal tenir en compte que el sistema ha 
d’impedir que puguin posar-se en contacte les aigües de tots dos 
orígens i s’han de revisar periòdicament les condicions sanitàries 
de l’aigua emmagatzemada. 
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Els residus

Segur que molts de vosaltres haureu escoltat alguna vegada, o fins 
i tot patit en primera persona, la següent reflexió: “I com reciclo, si 
no tinc espai a la cuina ni per als contenidors?”. Aquesta situació, 
habitual en molts habitatges, va ser esmenada amb l’entrada en 
vigor del Codi tècnic de l’edificació, on es van definir uns requisits 
mínims respecte dels espais necessaris per poder allotjar els diferents 
contenidors de cadascuna de les fraccions de residus generats als 
habitatges de nova construcció.
D’altra banda, i per tal de mitigar l’impacte ambiental de la gestió 
i tractament de residus sòlids urbans, hi ha diverses estratègies 
encaminades a reduir la generació de residus domèstics, alguna 
de les quals es descriuen més endavant.

Tal i com hem comentat, el Codi tècnic de l’edificació estableix 
una sèrie de requisits mínims respecte a la recollida i evacuació 
dels residus en els edificis d’habitatges de nova construcció. Sense 
entrar en detall, i centrant-nos únicament en aquells espais situats a 
l’interior de l’habitatge, s’explicita que cada immoble ha de disposar 
d’espais (espais d’emmagatzematge immediat) per emmagatzemar 
cada una de les cinc fraccions dels residus ordinaris que s’hi ge-
nerin1 (envasos lleugers, matèria orgànica, paper i cartró, vidre i 
resta), establint el mètode de càlcul de la superfície i el volum de 
l’espai d’emmagatzematge, que en cap cas haurà de ser inferior 
a 30x30 cm, i igual o més gran que 45 dm3 per a cada fracció. A 
més, s’explicita on s’han de situar els espais destinats als residus, 
la seva accessibilitat i l’acabat de les superfícies de qualsevol ele-
ment que estigui situat a menys de 30 cm dels límits de l’espai 
d’emmagatzematge, i que com a mínim han de ser impermeables 
i fàcilment rentables.

La generació de residus depèn principalment dels nostres (bons 
o dolents) hàbits.  A les famoses 3R –reduir, reutilitzar i reciclar–, 
caldria afegir una quarta R, la de repensar. El secret per disminuir 
els residus domèstics està sobretot a repensar els nostres hàbits, 
fet que ens permetrà trobar solucions per minorar dràsticament els 
residus generats.
Per exemple, hi ha diverses solucions per reduir els residus d’en-
vasos i embalatges: comprar productes en envasos familiars, com-
prar productes a granel, comprar productes concentrats, evitar la 
compra de productes amb excés d’embolcalls i productes d’un sol 
ús, i utilitzar les nostres pròpies bosses per anar comprar. També 

1 En el cas d’habitatges aïllats o agrupats horitzontalment, per a les fraccions de paper/
cartró i vidre es pot utilitzar com a espai d’emmagatzematge immediat el magatzem de 
contenidors d’edifici (magatzem obligatori per a edificis en el cas que la recollida d’alguna 
de les fraccions de residus es faci porta a porta).
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podem optar pels horts urbans per conrear verdures i hortalisses 
en el balcó o terrassa i així estalviar-nos-en la compra i, per tant, 
el seu impacte (residus d’embalatges, etc.). A més, si disposem de 
l’espai adequat, podem optar per transformar els nostres residus 
de matèria orgànica en compost (adob orgànic) utilitzant els ano-
menats compostadors.

Certificacions d’edificis

De manera anàloga a l’etiquetatge de productes, hi ha també 
diferents certificacions ambientals per a edificis, que poden ser 
obligatòries, com per exemple la certificació energètica dels edificis 
de nova construcció, o voluntàries, com ara la certificació LEED o 
el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.

La certificació d’eficiència energètica dels edificis és una exigèn-
cia de la Directiva 2002/91/CE. Aquesta directiva es va traslladar 
parcialment a l’ordenament jurídic a nivell espanyol a través del 
Reial decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el procedi-
ment per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. Mitjançant l’etiqueta d’eficiència energètica  s’assigna 
a cada edifici nou una classe energètica d’eficiència, que variarà 
de la classe A, per als energèticament més eficients, fins a la G, 
per als menys eficients. 
Malauradament el RD 47/2007 només afecta els edificis nous i 
encara no s’ha publicat cap normativa que defineixi el procés de 
certificació energètica per a edificis existents. 

Etiqueta energètica.

Certificació Energètica d’Edificis

Indicador kgCO2/m2

Edifici

Objecte

Edifici

Referència

Demanda calefacció kWh/m2

Demanda refrigeració kWh/m2

Emissions CO2 calefacció kgCO2/m2

Emissions CO2 refrigeració kgCO2/m2

Emissions CO2 ACS kgCO2/m2

C 40,9

B 4,7

B 8,6

C 1,8

A 0,8

C 55,9

D 12,0

C 17,9

E 4,6

D 3,4

<9.6

9.6-15.7

15.7-24.5

24.5-37.6

>37.6

A

B

C

D

E

F

G

11.2 B

25.9 D

Hi ha diferents certificacions 

ambientals per a edificis de 

nova construcció, com per 

exemple la certificació ener-

gètica, però encara no s’ha 

publicat cap normativa que 

defineixi el procés de certifi-

cació energètica per a edificis 

existents
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Les etiquetes ecològiques són sistemes voluntaris de qualificació 
ambiental que identifiquen i certifiquen de forma oficial que certs 
productes o serveis, dins d’una categoria determinada, tenen una 
menor afectació sobre el medi ambient.
Exemples d’aquest tipus d’ecoetiquetes que han establert criteris 
ambientals per a determinats tipus d’edificis són el distintiu de 
garantia de qualitat ambiental, promogut per la Generalitat de Ca-
talunya (www.gencat.cat), o la certificació LEED, promoguda per 
Unitet States Green Building Council (www.usgbc.org), organització 
americana sense  ànim de lucre fundada l’any 1993 i dedicada a 
la promoció de la construcció d’edificis sostenibles. El LEED s’ha 
anat imposant a altres certificats de característiques semblants, 
fins a l’extrem que actualment és el segell de certificació d’edificis 
sostenibles amb més reconeixement internacional.
A diferència  de l’etiqueta energètica, que se centra només en un 
aspecte concret –l’energia–, les etiquetes ambientals avaluen l’impacte 
de l’edifici al llarg de tot el seu cicle de vida, i tenen en compte, 
entre d’altres, l’ús de les matèries primeres, els consums d’aigua i 
energia, les emissions a l’atmosfera, la generació de residus, etc., 
en cadascuna de les seves fases.

Exemples d’edificis sostenibles

Fins ara hem fet un repàs teòric d’algunes de les solucions que 
es poden implementar per a la millora ambiental d’un edifici. A 
continuació es mostra com es poden dur a terme a la pràctica pre-
sentant dos casos d’èxit d’edificis concebuts des d’una perspectiva 
de sostenibilitat.

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Reus, 
inaugurat de fa poc, gestiona de forma integral les emergències 
pels serveis d’urgència sanitària, extinció d’incendis i salvament, 
seguretat ciutadana i protecció civil. Es tracta d’un centre pioner 
a Europa per la seva capacitat d’integrar en xarxa el treball dels 
diferents cossos implicats i per disposar de tecnologia punta per a 
la gestió de totes les tasques. Al principi de desembre de 2010 va 
aconseguir la certificació LEED.

Exemple d’ecoetiquetes.

Distintiu garantia qualitat
ambiental

Generalitat de Catalunya

Exemples d’ecoetiquetes, o 

etiquetes ecològiques, són el 

distintiu de garantia de quali-

tat ambiental, promogut per 

la Generalitat de Catalunya, o 

la certificació LEED, promo-

guda per Unitet States Green 

Building Council. Aquestes 

etiquetes ambientals avaluen 

l’impacte de l’edifici al llarg de 

tot el seu cicle de vida
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Figura 1. Vista exterior de l’edifici. 
(Font: Elaborat per Lavola a partir 

d’una imatge d’IDOM).

L’edificació, de gairebé 15.000 m2,  ha estat dissenyat sota criteris 
de sostenibilitat que minimitzaran l’impacte ambiental i la petjada 
ecològica durant tot el seu cicle de vida (treballs previs, construcció, 
ús i final de vida). Gràcies als criteris incorporats l’edifici estalviarà 
recursos (aigua, energia, etc.), minimitzarà la generació de residus 
i els gestionarà correctament, crearà models de mobilitat més sos-
tenibles, reduirà l’impacte en el paisatge, etc.
Les solucions ambientals incorporades al Centre de Coordinació 
d’Emergències han estat, de manera genèrica, les següents:

– Adequació de l’edifici a la parcel·la i respecte per les preexistències.

– Eficiència i màxim estalvi en l’ús de l’aigua.

– Màxima eficiència energètica i mínima contaminació atmosfèrica.

– Tria de materials respectuosos i estalvi de recursos.

– Qualitat ambiental de l’aire interior.

Els criteris de sostenibilitat adoptats en el projeczte resulten d’un 
estudi previ de les alternatives en el qual es va valorar la relació cost-
eficiència. Generalment amb solucions senzilles i que requereixen 
un esforç econòmic nul o moderat s’aconsegueixen  reduccions en 
l’impacte ambiental i estalvis en el consum de recursos molt impor-
tants. En aquest sentit, cal dir que les solucions més innovadores i 
tecnològicament més avançades, tot i ser interessants, no sempre 
són les més adequades i resulten difícils d’amortitzar, i és per això 
que s’han incorporat mesures òptimes i contrastades, perseguint la 
sostenibilitat real i eficaç. 
Les figures 1 i 2 mostren de manera esquemàtica les solucions 
ambientals incorporades a l’edifici:

Filtre solar que evita que la radiació solar
indesitjada entri a l’interior de l’edifici

Sistemes de climatització d’alta 
eficiència amb recuperadors de calor, 
free-cooling i refrigerants ecològics

Aïllament tèrmic que millora el 
que estableix la normativa vigent

Producció d’aigua calenta mitjançant plaques solars 
tèrmiques i la recuperació de la calor evacuada a 
la sala del centre de processament de dades (CPD)

Coberta enjardinada amb plantes 
autòctones i de baix consum hídric
(farigola, romaní, etc)

Oliveres trasplantades de la 
parcel·la original
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Figura 2. Vista interior de l’edifici. 
(Font: Elaborat per Lavola a partir 
d’una imatge d’IDOM).

A la Taula 1 (pàgina següent) es detalla el balanç d’aigua i ener-
gia del Centre respecte al d’un edifici convencional de similars 
característiques. Com es pot observar, l’estalvi estimat respecte a 
un edifici convencional és del 50% d’aigua i del 34% d’energia, 
aproximadament.

L’Ecoedifici (www.ecoedifici.com), situat a Manlleu, és la seu de 
Lavola, empresa de serveis per a la sostenibilitat. La fusió del pro-
jecte arquitectònic, realitzat per Miquel Sitjà, i del projecte d’engi-
nyeria (elaborat pels enginyers de Lavola), va permetre dissenyar 
un edifici d’acord amb les necessitats de l’empresa i seguint els 
criteris de sostenibilitat de:

– Màxim estalvi en el consum de recursos (materials, aigua i ener-
gia) i mínima generació de residus durant tot el seu cicle de vida: 
construcció, ús i funcionament, i de construcció.

– Elecció dels industrials, proveïdors i productes d’acord amb el 
compromís social i ambiental de Lavola i en funció dels criteris de 
proximitat, sensibilitat socioambiental i disposició de productes 
i serveis amb ecoetiqueta homologada.

Sistema d’il·luminació
d’alta eficiència

Sistemes d’estalvi d’aigua
en lavabos: sensors, doble 
descàrrega, etc.

Sistema de control, comptatge 
i automatització de les 
instal·lacions

Selecció de materials 
sostenibles: pintures a 
l’aigua, fusta reciclada, etc.

Zones d’aparcament preferent 
per a vehicles elèctrics i mixtos amb 
possibilitat de càrrega de bateries

Pous geotèrmics i terra 
radiant per a la calefacció 
dels vestuaris

Reciclatge de les aigües grises,
que un cop tractades són enviades 
a la cisterna dels lavabos

Dipòsit de recollida 
d’aigües pluvials per al 
reg de les zones verdes

L’Ecoedifici (situat a Manlleu) 

segueix els criteris de sos-
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Taula 1. Balanç aigua i energia.

A
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A

2

(m2/m2 i any)

E
N

E
R

G
IA

2

(m2

0,30

2.350

0,15

1.175

0,15

1.175

RENOVABLES

2

(KWh/m2 i any)

(m2

229

1.834

152

1.214

77

620

ESTALVIS
2

2/m2 any)

2

56

445

37

295

19

150

2

2

– Integració en l’entorn urbà existent.

– Adaptació a la climatologia local.

– Creació d’un espai flexible que permeti la relació fàcil entre els 
llocs de treball, i que es pugui adaptar als canvis d’organització 
de l’empresa.

– Concepció participativa, a partir del diàleg i l’intercanvi entre els 
professionals redactors dels projectes arquitectònics i d’instal·lacions 
i els futurs ocupants de l’edifici.

Des de la seva construcció, l’Ecoedifici ha rebut els següents 
guardons i acreditacions: Premi a la sostenibilitat per a projectes 
professionals del Col·legi d’Enginyers Tècnics i Industrials de 
Barcelona (2004); Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge, en la categoria 
de servei d’edificis d’ús d’oficines (2006); Premi Uponor d’Ar-
quitectura i Enginyeria que reconeix el projecte d’arquitectura i 
enginyeria, així com les ecosolucions aplicades en la seva cons-
trucció (2007); Premi Solar 2007 corresponent a la categoria de 
“Projectes d’arquitectura solar realitzats” i Premi GreenBuilding 
que reconeix l’ecoedifici per la seva eficiència energètica (2008) 
i la certificació LEED (2010).
Els principis i solucions d’eficiència i sostenibilitat aplicats, així 
com els estalvis aconseguits respecte a un edifici convencional de 
les mateixes característiques, s’expliquen a continuació de manera 
esquemàtica:
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Vista interior de l’edifici. (Font: Lavola).

Vista exterior de l’edifici. (Font: Lavola).
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Com es pot observar a la Taula 2, l’estalvi estimat, respecte a un 
edifici convencional, durant l’any 2009 ha estat d’un 55% d’aigua i 
un 27% d’energia, fet que ha permès deixar d’emetre 39 tones de 
CO

2
, aproximadament.

Xavier Bustamante Pujadas
Enginyer industrial

Responsable d’edificació sostenible de Lavola
Alberto Sanz León

Tècnic de Lavola
Llicenciat en biologia i ciències ambientals

ENERGIA ECOEDIFICI

2

(kWh/m2 i any)

2

222.561

222.561

155

90

167.913

5.096

162.817

114

50

AIGUA ECOEDIFICI

3)

3)

3)

551

551

21

200

49

249

10

-

2

Taula 2. Balanç d’aigua i energia. 
(dades any 2009).


