EL SECTOR DE L'EDIFICACIÓ DAVANT L’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA1
En un context disruptiu, marcat tant pels efectes de la globalització i la digitalització, com per la
superpoblació, l'esgotament progressiu dels recursos naturals, la pèrdua de biodiversitat i l'augment
de la inestabilitat social que tot això és provocant, els professionals i empreses del sector
immobiliari i de la construcció reconeixen que el canvi climàtic és el repte més urgent dels
nostres dies i que JA és el moment d'actuar, assumint responsabilitats individuals i col·lectives.
En el nostre àmbit, estem fermament conscienciats i compromesos amb l'Agenda 2030 de l'ONU i les
iniciatives globals per protegir i conservar el nostre planeta, garantint la qualitat de vida de les
generacions presents i futures. Per aquest motiu, considerem essencial assumir la situació
d’emergència climàtica actual, i la importància crítica de transformar i adaptar l'hàbitat construït, ja que
els edificis i la construcció estan causant gairebé el 40% de les emissions de diòxid carboni a
l'atmosfera amb el consegüent impacte en els nostres hàbitats naturals.
Per als professionals i empreses del sector de la construcció, satisfer les demandes i necessitats de la
nostra societat, respectant els límits i equilibris ecològics del de la terra requereix un canvi de
paradigma en el nostre comportament. Per tant, necessitarem dissenyar i construir edificis, ciutats i
infraestructures que comencin a ser enteses com a components indivisibles d'un sistema més gran,
resilient i autosostenible al llarg del seu cicle de vida.
Tenim els coneixements i les tècniques per iniciar aquesta transformació. Ara, són necessaris la
voluntat, el compromís i la cooperació de tots perquè els canvis siguin reals i a la velocitat adequada,
abans que els danys siguin irreversibles.
Per a això, els professionals i les empreses del sector immobiliari i de la construcció a Espanya ENS
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Impulsar tantes iniciatives com calgui per conscienciar els ciutadans de l'emergència climàtica
i de la necessitat d'adequar els habitatges, els edificis i les ciutats per posar-hi fre.
Col·laborar amb les administracions públiques per accelerar la transformació de les ciutats i
orientar-les cap a la sostenibilitat.
Promoure la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica en les nostres actuacions i establirla com a criteri de qualitat en el desenvolupament de projectes, concursos públics, premis i
exposicions.
Compartir coneixement i recerca i crear aliances estratègiques.
Accelerar el ritme de rehabilitació i adaptació del parc d'edificis existents per tal de complir amb
els objectius establerts.
Tenir en compte el cicle de vida complet dels edificis, respectant els principis de l'economia
circular en la mesura del possible.
Apostar per dissenys que vagin més enllà de l'estàndard zero emissions de carboni.
Col·laborar per reduir encara més els residus generats per la construcció i promoure l'ús de
materials renovables amb baix impacte mediambiental en totes les nostra feines.
Promoure l'ús responsable dels recursos naturals en l'arquitectura i l'urbanisme, tant des de la
perspectiva quantitativa com qualitativa.
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