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Som conscients de la gran quantitat 
de productes tòxics que existeixen a 
les nostres llars?
Les vivendes actuals estan plenes de 
substàncies nocives per a la nostra 
salut. Aquestos elements perju-
dicials estan a materials de cons-
trucció tan abundants com ho es el 
ciment, en el que poden existit peri-
llosos materials pesats. De les pintu-
res i envernissats derivats del petroli 
emanen verís volàtils com ho son el 
xilé, les cetones, el tolué, etc. Tam-
bé els materials de PVC incorporen 
elements biocides en la seua pro-
ducció i construcció. La construcció 
i les formes d´urbanisme basades en 
el ciment i l´asfalt, son a dia d´avui 
una amenaça per a la vida.

La Bioconstrucció crea habitats es-
talviadors i còmodes aliats amb la 
salut dels nostres cossos i del cos de 
la Terra. 
La Bioconstrucció recupera i moder-
nitza la saviesa antiga dels nostres 
avantpassats que ja vivien en cases 
sanes i ecològiques, encara que no 
tingueren les facilitats i electro-
domèstics d´avui a dia. Les seues 
cases artesanals estaven construides 
amb terra, pedra i fusta de l´entorn, 
el que  els proporcionava refugi i 
seguretat sense empobrir els eco-
sistemes.
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Per què una vivenda ecològica es millor? Amb les 
cases i materials ecològics les emissions de CO2 dis-
minueixen al temps que estalviem diners i tenim 
cura de la nostra salut i de la del planeta. 

Es pot compatibilitzar un habitat sà i natural amb 
una vivenda moderna adaptada a les nostres ne-
cessitats? Les vivendes ecològiques ho fan possible 
al oferir els mateixos avanços i comoditats que les 
convencionals, i al aportar molts avantatges afe-
gits que també repercuteixen a un estalvi econò-
mic: materials més sans, major estalvi energètic 
mitjançant disenys bioclimàtics i menor impacte 
ambiental.

Qué deguem tindre en compte a la Bioconstruc-
ció? Per a començar es recomanable posar-se en 
mans d´una persona professional. Es realitzarà un 
estudi geobiològic del terreny on es va a edificar 
per conèixer les possibles alteracions geofísiques 
que pogueren interferir a la salut dels habitants. 
Així es detectaràn les falles geològiques, les capes 
freàtiques per les que discorren corrents d´aigua 
subterrània, les emanacions de gas radó, els camps 
electromagnètics generats per l´estés elèctric, 
transformadors, estacions de telefonía mòvil...

Rere l´anàlisi del terreny i de les característiques 
geogràfiques, climatològiques i socioculturals de 
l´entorn es realitzarà un projecte adaptat a les ne-
cessitats de les persones que allà han d´habitar.

Per a l´estructura existeixen diferents opcions en 
materials i diseny: pedra, blocs i taulells de cerà-
mica, terra (adob, tapies, blocs estabilitzats), fusta 
(maciza o en panells). En Bioconstrucció, per als 
aillaments es gasten materials naturals com ho son 
el suro, les fibres vegetals, cànem, la fusta, el lli 
o les fibres de coco, palla o cotó. Els paràmetres 
exteriors i interiors es treballen es treballen amb 
morters de calç, algeps naturals o argiles. Les fi-
nestres, portes i vigues deuen ser de fusta tratada 
amb productes naturals i provinents de tales con-
trolades i amb certificació forestal. Les pintures i 

vernisos d´exterior i interior també deuen ser na-
turals, transpirables i no emissors de gassos tòxics. 
Tot l´edifici en el seu conjunt deu poder respirar 
i les pintures sintètiques, al no permetreu, gene-
ren humitats i condensacions. Avui existeixen ja al 
mercat pintures i vernisos ecològics de qualitat i 
amb preus econòmics. L´instalació elèctrica ha de 
comptar amb una bona pressa de terra, ha de tindre 
forma d´espiga i no ha de col·locar cables elèctrics 
per la capçalera dels llits per evitar camps elèctrics. 
L´instalació de panells solars per a l´aigua calenta i 
la calefacció es central per estalviar diners i emis-
sions de CO2.

Pautes de Bioconstrucció

Ubicació adequada
 • Correcta orientació solar
 • Evitar camps electromagnètics
 • Evitar camps elèctrics
 • Estudi geobiològic de l´asentament
 • Evitar alteracions geològiques falles i corrents d´aigua

Materials
 • Cicle de vida sostenible
 • Extracció respectuosa
 • Reduïda transformació
 • Propers al lloc de construcció
 • Naturals
 • Reciclables
 • Reciclats
 • Biocompatibles
 
Eficiència energètica
 • Captació solar 
 • Inèrcia tèrmica
 • Aillament adequat
 • Integració d´energies renovables
 • Sistemes d´aclimatació natural

Gestió de residus

Gestió eficient de l´aigua

Materiales de Bioconstrucción recomendados
Estructura y cerramientos
 • Blocs i taulells de terra cuits
 • Blocs de terra estabilitzada
 • Terra prensada i adobs
 • Fusta
 • Pedra

Paraments i morters
 • Calç hidràulica i calç grassa
 • Algeps
 • Argila
 • Fusta

Aillants
 • Fibres naturals (cànem, lli, cotó, suro, palla, 
 celulosa, coco)
 • Argila expandida, vermiculita, termita

Acabats
 • Pintures al silicat i a la cal
 • Vernisos naturals amb base de llinosa

Conduccions
 • Conducció d´aigues
  -Polietilé d´alta densitat
  -Polibutilé
 • Baixants
  -Polietilé
  -Polipropilé
  -Ceràmica
  -Ferro funditç
  -Acer galvanitzat
 • Desaigues
  -Zinc
  -Fanc cuit
  -Polipropilé

Paviments
 • Fanc cuit
 • Sols continus de morter
 • Fusta

Más info: www.ae-bioconstruccion.org


