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No 2020 as emisións de GEI deben ser reducidos nun 20%,  o consumo de 

enerxía debe ser reducido nun 20% e renovables ten que ser aumentada 

nun 20%. Decisión No 406/2009/EC 

 
2010 España: 

Orixe 

Renovables 

11,3% 

 

O  40 % do consumo total de enerxía na Unión 

Europea corresponde aos edificios. Directiva 

2010/31/UE 

 

A temperatura global media na superficie 

terrestre aumentou nos derradeiros cen 

anos en 0,74ºC. Estratexia española de cambio 

climático e enerxía limpa horizonte 2007- 2012 -

2020 
 

2010 emisións GEI,  

descenden 3,7% respeto 

ao 2011. Avance da 

estimación de emisións GEI 2010 

-MARM 

 

O grupo servizos, residencial e agrario 
emite 1,4 millones de toneladas de 
CO2-eq.  Aumento do 5,2% con 
respeto ao 2009. Avance de la estimación de 

emisiones GEI 2010-MAMM 
 

2010 España: Consumo de 

enerxía  Sector residencial 

26,9%. Plan de Aforro e Eficiencia 

Enerxética 2011- 2020 
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“O potencial de reducción de emisións no sector da 

construcción a un custo estimado de 20 dólares 

por tonelada de CO2 é superior que o potencial 

combinado da industria, o transporte e a 

silvicultura.”  

IPCC -Intergovernmental Panel on Climate Change 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=ipcc&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2F&ei=7WWkToPfNMOcOoCe1aIC&usg=AFQjCNFAawLD3GWiyGx0HC9l_uj-MVOiXQ
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INTRODUCIÓN 

 

O Informe Brundtland (1987) define que o desenvolvemento sostible é aquel que 

atenda as necesidad da xeración presente sen comprometer a capacidad das 

xeracións vindeiras para satisfacer as súas propias necesidades. 

O Cambio Climático é una das principais  ameazas para o desenrolo sostible, 

representa un dos principais retos ambientais con efectos sobre a economía global, 

saude e benestar social. Os seus impactos serán sentido aínda mais intensamente 

nas futuras xeracións.   

O Cambio Climático é a consecuencia do incremento do Efecto Invernadoiro. 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 
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EFECTO INVERNADOIRO  

O Efecto Invernadoiro refíresere á retención da calor do Sol na atmósfera da Terra 

por parte dunha capa de gases. Sen eles a vida tal como a coñecemos non sería 

posible, xa que o planeta sería demasiado frío. Estes gases, chamados Gases Efecto 

Invernadoiro (GEI) son os seguintes: Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido 

nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) e Hexafluoruro de 

azufre (SF6). 

O  mundo industrializado conseguiu que a concentración destes gases aumentou un 

30% dende o século pasado, cando, sen a acutación do home, a natureza tivo 

coidado de equilibrar as emisións. De feito, estímase que o CO2, o CH4 e o N2O son os 

responsables do 50%, o 18% e o 6%, respectivamente, do efecto global de 

calentamento mundial resultante das actividades humanas.  
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COMPROMISOS 

A Comunidade Europea comprometeuse a través do “Protocolo de Kioto da 

Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático” a reducir as 

emisións de Gases de Efecto Invernadoiro. Especificamente, a reducir as emisións, 

para o período 2008 e 2012, en un 8 % respeto aos niveis de 1990. Pola súa banda, 

España ten o compromiso de non sobrepasar as súas emisións en mais dun 15%. 

Un dos instrumentos postos en marcha en España para acadar este obxetivo é o 

“Plan Nacional de Asignacións 2008-2012 (PNA)”, que determina a cantidade total de 

dereitos de emisión que desexa asignar neste período. O obxectivo é que as emisións 

durante o periodo 2008-2012 non aumenten en máis dun 37%. 

No ano 2009, asúmese un novo compromiso para mitigar o Cambio Climático a 

través da decisión No 406/2009/EC do Parlamento Europeo consistente en: 

 O aumento global anual da temperatura media na superficie non debe pasar 

os 2 º C por encima dos niveis preindustriais.  

 

 As emisións de GEI deben reducirse a menos nun  20% para o ano 2020 e o 

consumo de enerxía debe reducirse nun 20% para o ano 2020.  

 

 Todos os sectores da economía deben contribuir a lograr esas reducións de 

emisións. 
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EMISIÓNS  

Segundo o Avance da estimación de emisións GEI 2010 do MARM, as emisións de 

gases de efecto invernadoiro, experimentaron un descenso do 3,7% respeto ao ano 

anterior.  

As emisións do 2010 por sectores de actividade son as seguintes: 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Distribución das emisións GEI por actividade 2010. 

“Avance da estimación de emisións GEI 2010 – MARM” 

De acordo co gráfico anterior, o sector Transporte é o que ten emisións mais elevadas, co 

29,4% con respeto ao total, seguido polo Sector Industrial e Enerxético. O sector Residencial, 

Servizos e Agrario experimenta un incremento significativo nas súas emisións do orden 5,2%  

con respeto ao ano anterior. 
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ENERXÍA  

España ten unha elevada dependencia enerxética, case o 80% maior á medida 

europea (54%), debido a que os productos petrolíferos son importados 

prácticamente na súa totalidade e hai unha reducida achega de recursos autóctono.  

O seguinte gráfico mostra o consumo de enerxía primaria por fontes enerxéticas: 

Gráfico 2: Consumo de enerxía primaria por fontes enerxéticas -2010 
“MITYC/IDAE” 

Petróleo 

Gas natural 

Nuclear 

Renovables 

Carbón 

Biomasa, 
biogás res 

Hidráulica 

Eólica  

Biocarburantes 

Solar 

Xeotermica 
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Atendendo á distribución sectorial da demanda, no 2010 o sector transporte é o 

maior consumidor, co 39,3% do consumo final total, principalmente, baseado en 

productos petrolíferos, que, determina a elevada dependencia enerxética nacional. O 

siguiente orden de magnitude o presenta a industria, cun 30,2%  do consumo, á  que 

seguen os sectores de usos diversos, entre os que destacan, con creciente 

protagonismo, os sectores residenciais e servizos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Consumo de enerxía por sectores-2010. “MITYC/IDAE” 

 

39,30% 

30,20% 17% 9,90% 
3,70% 

TRANSPORTE INDUSTRIA RESIDENCIAL SERVIZOS AGRICULTURA 
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SECTOR CONSTRUCIÓN  

Centrandose no sector da construcción por unha banda en canto a emisións 

(Residencial, Servizos e Agrario) supón un 8,3% do total e experimenta un 

incremento significativo do orde de 5,2%  de con respeto ao ano anterior. 

E por outro, a demanda enerxética do Sector supón un 26,9% (Residencial e Servizos) 

con respecto ao total, distribuido do seguinte modo: 42% calefacción, 19,6 % AQS, 

19,4% equipamento, 9,6 % iluminación y un 8,9 % refrixeración. 

Os anteriores datos están referidos fundamentalmente aos consumos orixinados 

durante o uso do edificio,  se a isto engadimoslle todos os impactos orixinados polos 

procesos asociados á construcción do edificio como a fabricación dos materiaies, ou 

os transportes derivados da construcción e do uso do edificio, 

o sector da edificación ten un gran potencial de 

aforro de enerxía e de redución de emisións 
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CADRO NORMATIVO  

Ó longo dos últimos anos co obxectivo de cumprir os compromisos establecidos para 

mitigar o Cambio Climático, a Administración adoptou importantes medidas: 

Do ámbito xeral: 

 Estratexia Española Cambio Climático e Enerxía Limpa (EECCEL) 

 Plan de Acción de Aforro e Enerxía 2008-2012 (PAEE) 

 Plan de Enerxías Renovables (PER) 

 Plan de Aforro e Eficiencia Enerxética 2011-2020 

Específicas para edificios: 

 O Código Técnico da Edificación  RD 316/2006 

 Certificación Enerxética de Edificios RD 47/2007 

 Regulamento de Instalaciones Térmicas (RITE) RD1027/2008 

Así mesmo, a recente normativa EPDB Directiva 2010/31/EU incrementa as 

esixencias en eficiencia enerxética dos edificios. 
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CONCLUSIÓN 

O sector da Construción xoga un gran papel no aforro de enerxía e redución de 

emisións, non só poñendo en práctica medidas que afectan directamente ao 

consumo enerxético das vivendas, senón en todas aquelas derivadas da construción 

e uso do edificio que contribuirán directamente a outros sectores. 

O obxectivo da presente Guía é recoller aquelas medidas, que van mais alá da 

lexislación vixente, que se poidan  adoptar para reducir a demanda enerxética e a 

minimización de emisións durante o proceso edificatorio (deseño, construción e vida 

útil).  

Deste xeito organízanse as medidas en base aos seguintes obxectivos establecidos: 

01. Fomentar a eficiencia enerxética do edificio 
  

02. Fomentar a xeración local de enerxías renovables 
  

03. Minimizar pérdidas térmicas a través da envolvente do edificio 
  

04. Reducir consumos de recursos  e enerxía durante a obra 
  

05. Fomentar que as instalacións funcionen e se usen de forma eficiente 
  

06. Reducir consumos enerxéticos das instalación e equipamento (climatización, 

frio, iluminación, transporte, electrodomésticos) do edificio 
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07. Minimizar as emisións procedentes das instalacións (climatización e frio)  
  

08. Fomentar políticas de aprovisionamiento responsable de materiais 
  

09. Reducir consumos derivados do transporte de persoas  
  

10. Mellorar o comporatamento pasivo do edificio 

Para cada obxectivo identifícase en que fase é de aplicación, é dicir, durante o 

deseño do edificio, a construción ou post-construción, e se é de aplicación en nova 

construción e/ou rehabilitación. 

Tamén relaciónase algúns documentos de interese onde se pode atopar mais 

información sobre o  obxectivo. 
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Fomentar a eficiencia enerxética do edificio 

 

DESCRICIÓN 

 A obtención dunha alta cualificación enerxética permite unha maior eficiencia no consumo de 

enerxía ao longo da vida útil do edificio. Isto levará a unha redución do consumo de enerxía, 

diminuíndo así o consumo de materias primas. Deste xeito tamén se minimizan as emisións 

derivadas da combustión tanto de gases efecto invernadoiro como doutros compostos que 

poden afectar á saúde e ao medio ambiente. 

MEDIDAS 

  Conseguir unha alta (A) calificación no certificado de eficiencia enerxética do edificio 

 

 

FASE DESEÑO CONSTRUCIÓN USO 

 

 

TIPOLOGÍA NOVA CONSTRUCIÓN REHABILITACIÓN 

FICHA 1 

1 
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* Os edificios  consumen aproximadamente el 40% da enerxía 

utilizada polo home * 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAIS INFO EN: 

 Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. 2º Plan de Acción Nacional de 
Eficiencia Energética de España 

FICHA 1 
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Fomentar a xeración local de enerxías renovables 

 

DESCRICIÓN 

O emprego de recursos renovables para a produción de enerxía supón unha considerable 

redución no uso de enerxías convencionais baseadas en fontes non renovables procedentes 

normalmente de derivados do petróleo e o carbón, evitando así o consumo materias primas e 

a dependencia enerxética.  Deste xeito tamén se minimizan as emisións derivadas da 

combustión tanto de gases efecto invernadoiro como doutros compostos que poden afectar á 

saúde e ao medio ambiente. 

MEDIDAS 

Empregar enerxías renovables en substitución de enerxías  convencionais como: solar térmica 

e fotovoltaica, hidráulica, eólica, xeotérmica biomasa, etc.. 

 

Incrementar os porcentaxes de xeración de energía de origen solar esixidos polo  CTE  

  

FASE DESEÑO CONSTRUCIÓN USO 

 

 

TIPOLOXÍA NOVA CONSTRUCIÓN REHABILITACIÓN 

FICHA 2 

1 
2 
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* O consumo de enerxía de fontes renovables representa o 11,3% do 

total * 

 

* España ten unha dependencia enerxética do exterior próxima ao 

80% * 

 

* O consumo de AQS supon en vivendas un 27% e en servizos un 31,1* 

 
 
 
 
 
 

MAIS INFO EN: 

 Libro da Enerxía en España 2009. Ministerio de Industria, Turismo e Comercio  
 Guía técnica de instalacións de biomasa térmica en edificios. IDAE. 2009 

FICHA 2 
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Minimizar perdas térmicas a través da envolvente do edificio 

 

DESCRICIÓN 

A envolvente do edificio debe estar deseñada de maneira que limite a demanda enerxética en 

función do clima, o uso do edificio e do réxime de verán e inverno, tendo en conta o illamento, 

a permeabilidade ao aire e a exposición solar. A redución das perdas ou ganancias de calor 

suporá un menor consumo nos sistemas de climatización, o que redundará nunha redución do 

consumo de enerxía diminuíndo deste xeito o consumo de materias primas. Así mesmo, 

minimizaranse as emisións, derivadas da combustión, de gases de efecto invernadoiro e outros 

compostos que poden afectar á saúde ou ao medio ambiente. 

MEDIDAS 

Minimizar as perdas térmicas do edificio garantindo a continuidade do illamento e da 

inexistencia de pontes térmicas.  

 

FASE DESEÑO CONSTRUCIÓN USO 

 

 

TIPOLOXÍA NOVA CONSTRUCIÓN REHABILITACIÓN 

FICHA 3 

1 
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* O consumo procedente de instalacións de climatización supón  en 

vivendas un 47% e en servizos un 57% * 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAIS INFO EN: 

 Guía práctica da enerxía para a rehabilitación de edificios. O illamento, a mellor 
solución. IDAE.2008 

FICHA 3 
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Reducir consumos de recursos e enerxía durante a obra 

 

DESCRIPCIÓN 

Durante a etapa da construción do edificio prodúcense impactos ambientais relacionados con 

consumos enerxéticos e contaminación procedentes do uso de maquinaria, o transporte de 

materiais, os residuos xerados, etc. 

Os axentes intervintes durante a construción da obra teñen que xestionar a obra de forma 

responsable co medio ambiente pondo en práctica medidas que minimicen os impactos 

ambientais o que redundará nun menor consumo de combustibles coa consecuente redución 

de emisións, de gases de efecto invernadoiro. Así mesmo, evítanse outros impactos como a 

redución de xeración de residuos, contaminación acústica e atmosférica, etc. 

MEDIDAS 

 Implantar na obra políticas de xestión medioambiental de acordo coa UNE-EN ISO 

14001:2004. 

 

Implantar medidas para reducir consumos enerxéticos e emisións como: 

establecemento de obxectivos en relación cos niveis de consumo de enerxía, control 

e seguimento dos devanditos consumos, información e formación ao persoal da 

obra. 

 

FICHA 4 

 

 

2 
1 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032367&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032367&PDF=Si
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Implantar medidas para reducir a contaminación de aire derivada das actividades da 

obra (limitar a velocidade dos vehículos, humedecer a obra en tempo seco, etc.) 

 

 

FASE DESEÑO CONSTRUCIÓN USO 

 

 

TIPOLOXÍA NOVA CONSTRUCIÓN REHABILITACIÓN 

FICHA 4 

3 
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* O 30% do total de residuos procede da construcción* 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIS INFO EN: 

 Boas prácticas ambientais nas Obras de Construción. ITEC.2007 
 Guía Xeral de Boas Prácticas para o xefe de Obra. ITEC.2007 
 Guía Xeral de Boas Prácticas para o Operario. ITEC.2007 
 A Xestión Ambiental das Obras de Construcción. Francisco Javier Valverde Orenes. 

Urbincasa. 2011 
 UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de xestión ambiental. Requisitos con orientación 

para o seu uso”. AENOR 

FICHA 4 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032367&PDF=Si
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Fomentar que as instalacións funcionen e se usen de forma eficiente 

 

DESCRICIÓN 

Para minimizar os impactos ambientais asociados ás instalacións é necesario que estas se 

utilicen de acordo a como foron deseñadas. A posta en servizo é unha actividade fundamental 

xa que garante que as instalacións do edificio funcionen de acordo cos criterios de deseño do 

proxecto, garantindo a súa fiabilidade e eficiencia a curto, medio e longo prazo. Un edificio no 

que a posta en servizo non se realizou de maneira correcta pode consumir moitos máis 

recursos e probablemente non proporcionará unhas condicións ambientais óptimas aos 

usuarios do edificio. Así mesmo, tamén é necesario que os usuarios estean informados de 

como deben xestionar as instalacións para que estas funcionen de forma eficiente. 

 

Isto contribuirá á diminución dos consumos que se traduce na minimización do esgotamento 

das materias primas e a redución das emisións derivadas da combustión, de gases de efecto 

invernadoiro e outros compostos que poden afectar á saúde ou ao medioambiente. Así 

mesmo, evítanse outros impactos como a redución de consumos de auga, de xeración de 

residuos, etc. 

 

 

 

FICHA 5 
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MEDIDAS 

 Realizar unha adecuada posta en servizo das instalacións previa á entrega do edificio. 

 

Orientar  ao usuario do edificio para que poida comprender e utilizar o edificio de 

forma eficiente facilitándolle información sobre as características e estratexias 

enerxético-eficientes do mesmo como: funcionamento de características 

innovadoras (persianas automáticas, sistemas de iluminación, etc.) e orientación 

sobre os impactos dos malos hábitos (deixar xanelas/portas abertas nunha oficina 

con refrixeración, emprego de persianas no inverno en relación coa ganancia solar, 

etc.) 

 

 

FASE DESEÑO CONSTRUCIÓN USO 

 

 

TIPOLOXÍA NOVA CONSTRUCIÓN REHABILITACIÓN 

1 
2 

FICHA 5 
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Reducir consumos enerxéticos das instalacións e equipamento  

(Climatización, frío, iluminación, transporte, electrodomésticos) 

DESCRICIÓN 

Que as instalacións do edificio funcionen de forma eficiente contribuirá nunha diminución do 

consumo de combustibles e, polo tanto, na diminución de materias primas. Así mesmo, 

minimízanse as emisións de gases efecto invernadoiro e outros compostos que poden afectar 

á saúde ou ao medio ambiente. Ademais, de mellorar outros aspectos como o confor térmico 

e lumínico. 

MEDIDAS 

Instalar contadores de enerxía que faciliten o consumo de enerxía das instalacións e 

faciliten o seguimento aos usuarios do edificio 

 Incorporar nos sistemas de calefacción e refrixeración controles que permitan o 

axuste independente da temperatura nas diferentes estancias do edificio. 

Instalar luminarias eficientes tanto no interior do edificio con lámpadas de baixo 

consumo enerxético como nas zonas externas (vías de acceso, camiños peonís, 

parking etc.) do edificio 

Incorporar dispositivos de control para a iluminación interna (sensores de detección 

de presenza) e externa (reloxo astronómico, temporizador ou sensores de luz 

natural) que optimicen a súa utilización. 

FICHA 6 

1 
2 

3 
4 
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Empregar electrodomésticos enerxético eficientes cunha alta cualificación enerxética (A)  

Dotar ao edificio de ascensores e/ou escaleiras mecánicas que dispoñan de 

mecanismos que permitan o funcionamento eficiente como: funcionamento en 

modo de espera, dispositivos de detección de carga e pasaxeiros, iluminación 

eficiente en cabina. 

Instalar sistemas de conservación frigorífica (refrixeración industrial) que estean dotados 

elementos que melloren a súa eficiencia enerxética como: reguladores de velocidade variable 

en compresores, bombas, ventiladores, cortinas de tiras  nas aberturas, iluminación de baixa 

potencia, controis de desescarche baixo demanda nos evaporadores, sistemas de 

monitorización, etc. 
  

 

FASE DESEÑO CONSTRUCIÓN USO 

 

 

TIPOLOXÍA NOVA CONSTRUCIÓN REHABILITACIÓN 

FICHA 6 

5 
6 

7 
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* O consumo de iluminación supón en vivendas o 4% e en servizos o 

34,4% * 

 

* O consumo de climatización e ACS en vivendas supón o 68% e en 

servizos o 34,4%* 

 

* O consumo de equipamento supón en vivendas o 20% e en servizos 

o 17% * 

 

 

 
 
 
 
 

MAIS INFO EN: 

 Guía Práctica da Enerxía. Consumo Eficiente e responsable. IDAE. 

FICHA 6 
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Minimizar as emisións procedentes das instalacións 

(Climatización y frío) 

DESCRICIÓN 

O PCG é o potencial de cambio climático dunha sustancia química comparado con 1 unidade 

de CO2, o principal gas de efecto invernadoiro. Na seguinte táboa móstrase o valor de PCG 

dalgúns refrixerantes: 

 

Refrixerante PCG 

Amoniaco 0 

R744 (CO2) 1 

R290 (HC290 propano) 3 

R600a (HC600a isobutano) 3 

R290/R170(HC290/HC170) 3 

R1270 (HC1270 propileno) 3 

 

As emisións de NOx reaccionan coa calor e a luz solar para producir ozono, que pode causar 

problemas respiratorios serios. Tamén reacciona coa auga para producir choiva aceda, que ten 

un efecto prexudicial para o medioambiente. 

O emprego de refrixerantes con baixos valores de PCG, a instalación de mecanismos que 

eviten as fugas de refrixerante, así como o uso de equipos de calefacción con baixas emisións 

de NOx e CO2 reduce a emisión de gases de efecto invernadoiro, evitando o quecemento da 

superficie terrestre, o que á súa vez proporciona unha diminución do impacto sobre a saúde e 

o medio ambiente. 
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MEDIDAS 

Evitar o uso de refrixerantes ao emplear refrixerantes cun PCG  menor de 5. 

 

 Previr as fugas de refrixerante á atmosfera empregando sistemas de selado 

hermético, sistemas de detección de fugas e sistemas de recuperación do 

refrixerante. 

 

Emplear un sistema de calefacción que xere baixas emisións de NOx (inferiores a 70 mg/kWh) 

  

 

FASE DESEÑO CONSTRUCIÓN USO 

 

 

TIPOLOXÍA NOVA CONSTRUCIÓN REHABILITACIÓN 
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Fomentar políticas de aprovisionamiento responsable de materiais 

 

DESCRIPCIÓN 

Os materiais que interveñen na construción do edificio xogan un papel importante en canto 

aos consumos enerxéticos asociados a todo o ciclo de vida do edificio: fabricación, transporte, 

substitución, etc. 

 

Por tanto, é necesario ter en conta na adquisición de materiais os seguintes aspectos:  

 

 O emprego de materiais que acrediten o seu baixo impacto ambiental, de modo que 

na súa fabricación tivéronse en conta cuestiones ambientais, por exemplo, a 

redución dos consumos enerxéticos contribuirá á diminución do impacto ambiental 

do conxunto do edificio.  

 O uso de materiais reciclados reduce o consumo de materias primas dando lugar a 

unha redución do consumo de recursos.  

 O incremento de materiais e produtos de orixe local, é dicir, extraídos e/ou 

fabricados preto da obra contribúe á redución dos impactos ambientais asociados co 

transporte de materiais.  

 

Así mesmo, a utilización, durante a fase de deseño do edificio, de ferramentas de análises de 

ciclo de vida do edificio contribuirá á prescrición de produtos e materiais de baixo impacto 

ambiental. 
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A posta en práctica destas medidas contribuirá nunha diminución do consumo de 

combustibles e, polo tanto, na diminución de materias primas. Así mesmo, minimízanse as 

emisións de gases efecto invernadoiro e outros compostos que poden afectar á saúde ou ao 

medio ambiente. 

MEDIDAS 

Levar a cabo unha política ambiental de adquisición de materiais de construción que fomente 

a adquisición de materiais que acrediten un baixo impacto ambiental mediante etiquetas 

ecolóxicas, uso de materiais locais, reutilización e/ou reciclaxe de materiais, etc. 

 

Empregar ferramentas de análises de ciclo de vida do edificio para a prescrición de 

produtos e materiais de baixo impacto ambiental. 

  

 FASE DESEÑO CONSTRUCIÓN USO 

 

 

TIPOLOXÍA NOVA CONSTRUCIÓN REHABILITACIÓN 
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* En Europa a cantidade total de materiales empleados para a 

construcción excede os 2 billones de toneladas por ano, o que supón 

que o Sector es o maior consumidor de mateira prima da 

industria* 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIS INFO EN: 

 Axenda da Construción Sostible. http://es.csostenible.net/ 
 ProductoSostenible.net:http://www.productosostenible.net
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Reducir consumos derivados do transporte de persoas 

 

DESCRICIÓN 

A selección da localización do edificio tanto residencial como non residencial (oficinas, 

industria, etc.) é de vital importancia posto que vai influír, en gran medida, nos 

desprazamentos dos usuarios do mesmo. Os consumos derivados do transporte constitúen un 

dos maiores focos de impacto ambiental. Por tanto, é vital ter en conta tanto os transportes 

domicilio/traballo como os transportes asociados ás actividades dos usuarios do edificio. 

Posto que non sempre se pode seleccionar a localización máis idónea para minimizar os 

impactos ambientais derivados do transporte, é necesario estudar os desprazamentos 

asociados á vida útil do edificio como os derivados da súa construción para poder minimizar o 

transporte e pór en práctica medidas que fomenten o uso de transporte público ou o uso de 

transportes máis sustentables como bicicleta, coches eléctricos, etc.  

A posta en marcha destas medidas redundará nun menor consumo de combustibles coa 

consecuente redución de emisións, de gases de efecto invernadoiro. Ademais minimizaranse 

outros impactos relacionados co tráfico que poden afectar á saúde (contaminación acústica, 

nerviosismo, etc.)  
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MEDIDAS 

Fomentar a localización de edificios preto de redes de transporte público: 

 Negociar coa administración para situar nodos de transporte preto do edificio e/ou 

incrementar a frecuencia dos transportes  

 Dotar ao edificio de puntos de información sobre o transporte  cos horarios e 

frecuencias dos transportes 

 Fomentar que os edificios se sitúen na proximidade de servizos locais como 

supermercados, escolas, bancos/caixeiros automáticos, centros de saúde, etc 

Fomentar o transporte sustentable: 

 Carrís bici conectados con carrís para bicicletas externos ao edificio  

 Instalacións de depósito de bicicletas seguras 

 Instalacións para ciclistas como duchas, vestiario, despachos de billetes, espazos de 

secado 

 Camiños peonís seguros e conectados con camiños externos ao edificio  

 Dotar de estacións de carga eléctrica  

 Reservar prazas de aparcadoiro prioritarias para usuarios de vehículos eléctricos, e 

de sistemas de aluguer compartido de vehículos 
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 Desenvolver Plans de Mobilidade que estuden os medios de transporte necesarios 

no edificio e que recollan medidas para orientar durante o deseño do edificio que 

minimicen os patróns de viaxes baseadas no coche como: prazas de aparcadoiro 

prioritarias para usuarios de sistemas de aluguer compartido de vehículos, 

incrementar os transportes públicos, restrinxir e/ou cobrar o acceso ao parking, 

facilitar prazas de aparcadoiro prioritarias para vehículos eléctricos, etc) 

 

Proporcionar aos usuarios (no caso de vivenda) de espazo e servizos para poder 

traballar en casa. 

 

 

 

 

FASE DESEÑO CONSTRUCIÓN USO 

 

 

TIPOLOXÍA NOVA CONSTRUCIÓN REHABILITACIÓN 
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* Os consumos orixinados polo coche privado supoñen o 15% do 

total* 

 

* O 29,4% das emisións de CO2 son orixinadas polo Transporte* 

 

* El  Transporte é o maior consumidor de enerxía co 39,3% * 

 

 

 
 
 

MAIS INFO EN: 

 Guía metodolóxica para a implantación de sistemas de bicicletas públicas en España. 
IDAE. 2007 

 Manual de Aparcamentos de bicicletas. IDAE. 
 PTT. Guía práctica para a elaboración e implantación de plans de transporte ao 

centro de traballo.IDAE.2006 
 PMUS. Guía práctica para a elaboración e implantación de plans de movilidade 

urbana sostible. IDAE. 2006 
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Mellorar o comportamento pasivo do edificio 

 

DESCRIPCIÓN 

A incorporación de medidas pasivas no deseño do edificio permitirá reducir a demanda 

enerxética do edificio, que contribuirá nunha diminución do consumo de combustibles e, polo 

tanto, na diminución de materias primas. Así mesmo, minimízanse as emisións de gases efecto 

invernadoiro e outros compostos que poden afectar á saúde ou ao medio ambiente. Ademais, 

de mellorar outros aspectos como o confort lumínico 

MEDIDAS 

Incorporar criterios de deseño pasivos como: fachadas acristaladas, cubertas axardinadas, 

elementos vexetais que protexan do sol no verán e que faciliten a entrada do sol no inverno, 

habilitar espazos de secado para a roupa, suficiente a luz natural, etc 

 

FASE DESEÑO CONSTRUCIÓN USO 

 

 

TIPOLOXÍA NOVA CONSTRUCIÓN REHABILITACIÓN 
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