
Projecte d’instal·lacions d’un edifici de vivendes i garatge comunitari de Classificació A d’Eficiència Energètica Pàg. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX C: ESTUDI IMPACTE MEDI AMBIENTAL 
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C.1 ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

C.1.1    CONTEXT HISTÒRIC  

En 2002 es va publicar la Directiva Europea 2002/91/CE relativa a l'eficiència energètica 

dels edificis. Segons aquesta directiva, "els edificis consumeixen el 40% de l'energia final 

consumida en la Unió Europea". Per tant, són un dels principals responsables del canvi 

climàtic hagut de, entre unes altres, a les emissions de CO2 provocades pel consum de 

combustibles fòssils. 

Per disminuir el consum energètic dels edificis, aquesta directiva va establir els següents 

requisits: 

a) el marc general d'una metodologia de càlcul de l'eficiència energètica integrada dels 

edificis, 

b) l'aplicació de requisits mínims d'eficiència energètica dels edificis nous, 

c) l'aplicació de requisits mínims d'eficiència energètica de grans edificis existents que 

siguin objecte de reformes importants, 

d) la certificació energètica d'edificis, i 

i) la inspecció periòdica de calderes i sistemes d'aire condicionat d'edificis i, a més, 

l'avaluació de l'estat de la instal·lació de calefacció amb calderes de més de 15 anys. 

 

La transposició d'aquesta directiva a Espanya ha donat lloc a la legislació actual relativa a 

l'energia als edificis: 

Any 2006. El document bàsic d'estalvi d'energia (HE) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

Any 2007. El reglament d'instal·lacions tèrmiques d'edificis (RITE), actualitzat l'any 2010. 

Any 2007. El RD47/2007, on s'estableix el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència 

energètica d'edificis de nova construcció. 

A més, des de 2006, a Catalunya comptem amb el Decret d'ecoeficiència dels edificis de 

Catalunya. 

Vuit anys més tard, s'ha publicat l'actualització de la directiva 2002/91/CE, la Directiva 

2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis. Aquesta nova directiva va un pas 
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més enllà de la primera i, entre altres temes, introdueix el concepte d'edificis de consum 

d'energia gairebé nul i estableix un calendari per introduir-los al parc d'edificis. 

La directiva defineix aquests edificis com aquells "amb un nivell d'eficiència energètica molt 

alt (segons el primer annex de la directiva). La quantitat gairebé nul·la o molt baixa 

d'energia requerida hauria d'estar coberta, en molt àmplia mesura, per energia procedent 

de fonts renovables, produïda in situ o en l'entorn." 

El calendari per a la introducció dels edificis de consum d'energia gairebé nul, és el 

següent: 

 

a) A tot tardar, el 31 de desembre de 2020 tots els edificis de nova construcció hauran de 

ser edificis de consum d'energia gairebé nul. 

b) Després del 31 de desembre de 2018, els edificis nous que estiguin ocupats i siguin 

propietat d'autoritats públiques, hauran de ser edificis de consum d'energia gairebé nul. 

A partir de la Directiva 2010/31/UE el govern espanyol aprova el Reïal Decret 235/2013 que 

diu que des de l’1 de juny de 2013 "serà obligatori posar a la disposició dels compradors o 

arrendadors d'edificis o de part dels mateixos, per a lloguers amb una durada superior a 

quatre mesos, un certificat d'eficiència energètica".  

Aquest certificat, a més de la qualificació energètica de l'edifici, haurà d'incloure informació 

objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis amb la finalitat d'afavorir la 

promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia. 

C.1.2 NORMATIVA APLICADA 

- RD 235/2013 del 5 d’abril de 2013 Procedimient bàsic per la certificació de l’eficiencia 

energètica dels edificis.  

- Document bàsic d'estalvi d'energia (HE) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

- Reglament d'instal·lacions tèrmiques d'edificis (RITE), RD 238/2013 del 5 d’abril de 2013.  
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C.1.3 PROCEDIMENT D’EVALUACIÓ D’EDIFICIS 

El procediment per obtenir el certificat el podem veure en el següent quadre; 

 

Taula C.1 Procediment per obtenir certificat 

En el nostre cas seguirem el procediment de referencia ja que busquem una classificació A 

d’eficiència energètica i amb l’opció simplificada només s’opta a classificació D o E. Per 

tant, haurem d’utilitzar el programa LIDER i CALENER.  

C.1.4 PROGRAMA LIDER 

El programa LIDER és l'aplicació informàtica que permet complir amb l'opció general de 

verificació de l'exigència de Limitació de Demanda Energètica establerta en el Document 

Bàsic de l'Habitabilitat i Energia del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE-HE1). 

El Codi Tècnic de l’Edificació CTE – HE1 ens diu que per limitar la demanda energètica 

d’un edifici hem d’actuar sobre l’envolvent tèrmica de l’edifici i fer que els parametres 

caracteristics, tancaments i particions, estiguin per sota d’uns valors limits que estableix. 

Això és el que comprovarem amb el program LIDER.  
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C.1.4.1 INTRODUCCIÓ DADES 

El primer que ens demana el LIDER és l’introducció de la zona climàtica del nostre edifici ja 

que la demanda energètica dels edificis es limita en funció del clima de la localitat que es 

troba. Per saber quina és la zona climàtica del nostre edifici ho mirarem en la següent taula 

proporcionada per el CTE HE.  

 

Taula C.2 Zones climàtiques 

El nostre edifici es troba a la població de Sant Just Desvern, provincia de Barcelona a una 

alçada de 122 metres sobre el mar. Per tant la zona climàtica del nostre edifici és la C2.  

A continuació ens demana l’orientació de l’edifici que és de 51º.  

El nostre edifici és d’ús residencial això implica que té unes condicions d’higrometría de 

classe 3 o inferior ja que no es preveu una gran quantitat d’humitat.  
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Les renovacions per hora d’un edifici residencial és d’entre 0’5 i 1 sent recomanable 1 

renovació per hora. Per tant introduirem el valor 1 renovació per hora.  

 

Fig C.1 Introducció de dades al programa LIDER 

C.1.4.2 DEFINICIÓ DE TANCAMENTS  

Per modelitzar el nostre edifici en 3D tenim que introduir les característiques dels diferents 

tancaments de l’edifici.  

Així com a tancaments horitzontals haurem de definir les característiques de; 

 Coberta (C1) 

 Forjat interior 

 Forjat amb contacte amb el terreny (S1) 

I com a tancaments verticals haurem de definir les característiques de; 

 Medianeres (M2) 
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 Mur exterior (M1) 

 Mur amb contacte amb el terreny (T1) 

Així podrem formar l’envolvent térmica del nostre edifici.  

 

Fig C.2 Envolvent térmica d’un edifici CTE 

Els tancaments estan composats per diferents materials amb diferents espessors amb 

diferents característiques.  

La llista dels diferents materials que utilitzarem i les seves característiques ens la dona el 

programa LIDER i és la següent; 
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Taula C.3 Material de tancaments 

 

Amb aquests material formarem els diferentes tancaments descrits anteriorment.  
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C.1.4.3 MODELITZACIÓ 3D 

Una vegada ja tenim els tancaments, vidres, portes definits ja podem passar a modelitzar el 

nostre edifici.  

A continuació veiem com ha quedat el nostre edifici.  
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Fig C.3 Modelització 3D edifici 

C.1.4.4  RESULTATS LIDER 

Amb l’edifici modelitzat el programa ja pot extreure els seus resultats. El que fa el programa 

es que les transmitancies dels diferents tancaments no superin les establertes per el CTE 

HE. 

 

Taula C.4 Transmitàncies zona climàtica C2 

I com podem veure segons ens diu el programa el nostre edifici compleix amb el CTE HE1. 

I ens mostra en % la demanda anual comparativa del nostre edifici amb l’edifici de 

referència.  
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Fig C.4 Resultats LIDER 

C.1.5 PROGRAMA CALENER 

El programa informàtic de referència Calener-VYP és el que ens donarà la qualificació d’ 

eficiència energètica del nostre edifici. 

C.1.5.1 INTRODUCCIÓ SISTEMA 

Aquest programa és la continuació del LIDER per tant no cal modelitzar una altre vegada el 

nostre edifici ja podem utilitzar el mateix fitxer creat al LIDER. Així l’unic que fa falta és 

introduir el nostre sistema de calefacció i ACS i després evaluarlo.  

C.1.5.2 INTRODUCCIÓ DE DADES 

Per introduir el sistema de calefacció i d’ACS el program ens demana quatre parametres: 

 Demanda ACS 

 Unitats terminals 

 Equips 

 Sistema 

La demanda d’ACS com el seu propi nom indica és la demanda diaria d’ACS que tenim. 
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Les unitats terminals en el nostre cas, són els radiadors. Per tant haurem d’anar incluint els 

radiadors i assignarlos al lloc de l’edifici on estan col·locats.  

Quan ens demana introduir l’equip, el que hem d’introduir és la caldera de biomassa amb la 

seva potència i l’acumulador d’ACS. 

Una vegada tenim aquests 3  paràmetres introduïts els juntem tots en el que el programa 

anomena sistema.  

El sistema és una caldera mixta que té la demanda d’ACS introduïda en el primer punt, esta 

composada per els equips del punt tercer i té les unitats terminals del punt segon.  

En la següent imatge, es pot veure com introdueixo els valors. 

 

Fig. C.5 Introducció dades CALENER VYP 

C.1.5.3  RESULTATS CALENER 

Una vegada hem introduït el sistema de calefacció i ACS. Hem acabat el procès, arà l’unic 

que hem de fer és posar el programa a calcular i que ens doni la lletra d’eficiencia 

energètica del nostre edifici.  

Una vegada el programa acaba de calcular, ens proporciona els següents resultats.  
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Fig C.6 Resultats CALENER 

Com podem veure, ho hem aconseguit. L’edifici objecte, és a dir el nostre edifici ha obtingut 

una qualificació A d’eficiència energètica.  

Si ens fixem en els resultats de demandes i emissions podem extreure les nostre 

conclusions.  
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Com preveíem per calefacció i ACS tenim una emissió de CO2  ja que utilitzem energies 

renovables. La solar és totalment renovable. I la biomassa és considerada una energia 

renovable, no només perquè és inesgotable quan s'utilitza de forma sostenible, sinó que a 

més es considera que les seves emissions de CO2 són nul·les, ja que el CO2 emès pels 

vegetals durant la seva combustió, és el mateix que el CO2 captat per ell mateix durant el 

seu creixement i metabolitzat per generar els seus propis teixits. A això se li coneix com el 

cicle neutre del Carboni.  

Per la refrigeració no hem posat cap sistema. Tot i així el sistema asigna un sistema per 

defecte de eficiencia estacional de refredament (EER) de 1’7. 

Les baixes emissions de refrigeració es deuen a la bona arquitectura que hem dissenyat, 

perquè obté una lletra B. Això vol dir que els tancaments, finestres, ... que hem afegit 

amb el programa LIDER han reduït la demanda de refrigeració.  

Per tant, podem concloure que gracies a unes bones instal·lacions i a un bon envolvent 

s’ha obtingut una qualificació A d’eficiència energètica.  


