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La població espanyola es reparteix de manera molt desigual sobre el territori,: el nombre 
de municipis espanyols s’ha reduït en 1.159 en un segle, des dels 9.267 existents el 1900 
fins als 8.108 el 2001; en el mateix període, la densitat de població ha passat de 37,2-80,7 
habitants per km2.
 
Aquesta progressiva concentració de la població ha fet que el 40% dels espanyols resi-
deixi en tan sols un 1% del territori nacional. En resum, el creixement de la població i la 
seva concentració en grans centres urbans, juntament amb l’avanç industrial i tecnològic, 
està generant problemes de contaminació a l’aire, aigua i sòl, i problemes en els siste-
mes naturals i humans, generant un deteriorament de la qualitat de vida i del benestar. 
 
La contaminació ambiental es genera en totes les activitats de la societat, en la producció 
industrial, el comerç, els serveis públics, etc ...; per això, cal fomentar mesures dirigides a 
restablir, en la mesura possible, l’equilibri natural ia establir les bases d’un desenvolupa-
ment sostenible.
 
Es tracta de seguir creixent, però amb més sensibilitat cap a tots aquests aspectes. 
 
L’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), realitza diverses accions 
que tenen com a finalitat millorar i identificar els impactes ambientals generats en la ges-
tió i construcció de les nostres ciutats.

 
Identificació del consum d’aigua en les Bases de Dades de l’ITeC

Una de les causes que originen un major impacte, és el consum d’aigua. El consum d’ai-
gua, s’incrementa en funció de les característiques de les nostres obres. També es pot 
identificar en l’ús dels productes de construcció utilitzats en les obres, en la seva cons-
trucció i com la seva execució pot afectar als diversos aspectes dels recursos hídrics. 
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L’ITeC, disposa d’una eina, anomenada TCQGMA, que permet mesurar els paràmetres am-
bientals i la qualitat ambiental de l’execució de les obres i la seva posterior gestió, dins de 
les nostres ciutats, aquesta eina, es pot utilitzar tant en obres d’Urbanisme, com de rege-
neració integral de barris o de creació o rehabilitació d’edificis, sempre tenint en compte 
un gran llistat d’indicadors ambientals per conèixer l’impacte generat per aquestes acti-
vitats.

El consum d’aigua es calcula seguint la metodologia de petjada hídrica que determina la 
nova ISO 14046, i permet conèixer l’impacte de consum d’aigua de les activitats relacio-
nades en la construcció dels nostres edificis i Urbanisme. També permet identificar l’im-
pacte realtiu a l’energia necessària per extreure aquesta aigua, en relació a la Tecnologia 
que es disposi en els sistemes de tractament de la mateixa, per tant, permet convertir a 
l’aigua en un dels pricnipals indicadors ambientals a tenir en conte en la presa de decis-
sions del projecte executiu.

Metodologia de Càlcul utilitzada per l’ITeC 

El propòsit de l’ús d’aquest programari, és el d’elevar els nivells de benestar social de la 
població, reduir els efectes ambientals nocius de la creació i gestió de les ciutats i mini-
mitzar els riscos a la salut pública, tot això d’acord amb la problemàtica identificada per la 
comuniada econòmica europea aquests últims anys.
 
Els indicadors ambientals usats per part de l’ITeC, ofereixen a les entitats públiques i pri-
vades, una via per mesurar l’impacte generat per la seva activitat, i per tant, una estratègia 
per poder disminuir-lo. Permet poder crear guies de gestió i planificació ambiental de les 
ciutats i ampliar el coneixement que actualment tenim sobre elles, diferenciant entre els 
impactes globals i locals.


