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Certiﬁcació LEED d'un ediﬁci d'oﬁcines a l'Hospitalet de
Llobregat
Certiﬁcació energètica i ambiental LEED New Construction

Category:
Construcció sostenible [1]
Client
Layetana Immobiliària
Location
L'Hospitalet de Llobregat
Period
2009 - 2011

Motivació
Layetana Immobiliària es va plantejar l'objectiu d’aconseguir la certiﬁcació LEED for New Construction
d'un nou ediﬁci d'oﬁcines de 5.500 m2 situat a la Plaça Europa de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), anomenat EDIIIFICIO.
ERF ha assistit a l'equip d'arquitectura RCR Arquitectes i l'equip d'enginyeria PGI en totes les fases del
projecte, des de la redacció del projecte ﬁns a l'execució de l'obra, per assegurar el compliment dels
requisits ambientals del Green Building Council Institute.

Resultats
L'EDIIIFICIO va obtenir la certiﬁcació LEED NC Silver l'any 2011, amb estalvis previstos del 67%
d’energia, del 73% d’aigua i de 600 tones anuals d’emissions de CO2 respecte un ediﬁci convencional.
El 2011 hi havia només 6 ediﬁcis nous certiﬁcats LEED New Construction a Espanya, i aquest va ser el
primer a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Els principals resultats de l'ediﬁci construït han estat:
Classiﬁcació d’eﬁciència energètica A.
Disseny arquitectònic amb il·luminació natural en més del 75% dels espais interiors.
Sistema de climatització per inducció, que permet un òptim confort amb un mínim consum
energètic.
Ompliment de les cisternes de wàters, urinaris i neteja mitjançant aigües grises i pluvials

recuperades, reduint així el consum d’aigua potable.
Més del 20% dels materials de l’ediﬁci són d’origen reciclat; reduint així els impactes derivats
de l’extracció i el processament de matèries primeres.
Més del 20% dels materials són d’origen proper.
Més del 80% de les fustes de l’ediﬁci provenen de boscos amb certiﬁcat FSC.
Absència de materials amb emissions signiﬁcatives de COV en les pintures, moquetes i els
acabats interiors, per afavorir una ambient interior saludable.
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