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A. MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 ATENCEDENTS 

Segons la Directiva europea 31/2010, el sector de la construcció representa al voltant d'un 40% 

del consum energètic total de la Unió Europea. A més, el consum d’energia degut a l’ús dels 

edificis és el responsable de la major part de les emissions de CO2 del sector de l’edificació. 

En zones com Catalunya amb climes suaus, l’energia que es consumeix en calefacció, 

refrigeració, ACS i il·luminació també és considerable i és la principal responsable de les 

emissions de CO2 en les diferents etapes de la vida dels edificis. Aquests consums, durant el cicle 

de vida de l'edifici, solen ser la principal font d’emissions de CO2, per davant de l’energia 

necessària per a l’extracció i fabricació de materials, inclús de l’energia necessària per a la 

construcció d’edificis. És per aquest motiu que en aquest projecte posarem especial interès en la 

introducció de millores per a la rehabilitació energètica en el parc immobiliari construït (analitzant 

aquestes energèticament i econòmicament), ja que presenta un gran potencial d’estalvi en 

demanda energètica, consum i emissions de CO2. 

Conscients de la importància que esta adquirint l’eficiència energètica en el context europeu i 

estatal, s'intenta encarar el projecte en aquest sentit, amb la intenció d’aprofundir en aquest camp, 

poc treballat durant els estudis d’Arquitectura Tècnica. 

1.2 OBJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte és el de proposar i valorar diferents propostes de millora de l’eficiència 

energètica aplicades sobre dos edificis residencials existents (un unifamiliar i un plurifamiliar) 

situats a la mateixa zona climàtica i construïts a la mateixa època amb uns sistemes constructius 

semblants. A més, es pretén trobar uns ratis d’amortització (períodes de retorn, rendibilitat i 

retorns al final de la vida útil) orientatius d’aquestes en funció de la inversió inicial.  

Les millores, s’analitzaran energèticament i econòmicament, pensant especialment en la seva 

aplicabilitat en les obres de rehabilitació. A més, a partir de l'anàlisi previ individual de cada una de 

les millores, s'acabaran plantejant una sèrie de paquets de millora agrupant-ne algunes d'aquestes 

per a avaluar el funcionament de les millores en conjunt segons unes condicions prèvies. 

Finalment, s'intentarà avaluar quines d'aquestes millores resulten més atractives tant 

individualment com en paquet pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic aconseguit. 
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Per a l'anàlisi energètic, en aquest projecte es treballarà la simulació energètica per tal de 

conèixer l’estat energètic actual de dos habitatges de tipologies edificatòries diferents (unifamiliar 

aïllat - plurifamiliar aïllat), per poder després proposar una sèrie de millores encaminades a 

optimitzar l’ús de l’energia, reduint la despesa energètica i, per tant, els costos. 

Pel que fa a l'anàlisi econòmic, amb l'estalvi monetari aconseguit en conseqüència a l'estalvi 

energètic, es plantejarà un estudi d'amortització de cada una de les millores que anirà en funció 

del cost inicial d'aquestes. Amb aquest estudi es pretenen aconseguir uns períodes de retorn, uns 

retorns al final de la vida útil i unes rendibilitats en funció de l'anàlisi cost/benefici per a cada una 

de les millores per així poder avaluar quines d'aquestes resulten més atractives per els edificis 

analitzats que estaran situats en una mateixa zona climàtica per a que siguin comparables. 

En aquest treball, s'actuarà sobretot intentant reduir la demanda energètica de l'edifici així com 

millorant el rendiment dels sistemes actius d'aquest per tal de aconseguir un estalvi en el consum 

global de l'edifici. Tot i que durant el present treball se’n parlarà, no es té per objecte la introducció 

de fonts d'energia renovable degut a la seva dificultat tècnica per a obres de rehabilitació i el seu 

cost elevat d'execució difícilment amortitzable a priori.  

A més dels objectius comentats, el present treball pretén fer un recull dels coneixements teòrics 

sobre rehabilitació energètica adquirits amb la realització de diferents cursos i amb l’estudi de 

diverses guies, normatives, llibres i documents sobre el tema que es tracta. 

1.3 ABAST 

L'elaboració de l'estudi objecte d'aquest treball passa per els següents punts: 

 Cerca d’un edifici unifamiliar i un altre plurifamiliar en una situació semblant (mateixa zona 

climàtica) i d’unes característiques constructives semblants. 

 Anàlisis general dels edificis (tipologia edificatòria, superfícies...) i dels seus elements 

constructius (definició de les seves parts i instal·lacions). 

 Realització d’un anàlisi energètic de l'estat actual dels edificis objecte d'anàlisi amb el 

programa CE3X (certificació energètica d’edificis existents). 

 En funció dels resultats obtinguts amb l’anàlisi energètic de l’estat actual dels edificis, es 

proposen una sèrie de millores per a la rehabilitació energètica centrant l'atenció sobre 

l’envolupant (mesures passives) i instal·lacions tèrmiques (millora del rendiment dels 

sistemes actius).  
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 Anàlisi energètic per a cada una de les propostes de millora i per a cada tipologia d’edifici 

comparant els resultats obtinguts amb els casos base per a avaluar la millora energètica 

aconseguida amb les actuacions efectuades. 

 Trobar cost econòmic total de cada una de les millores (€) i en funció de l’estalvi generat 

per aquesta (en KW/h i €), elaboració un quadre de relació cost-estalvi per a trobar els 

períodes de retorn de la inversió inicial en anys, el retorn al final de la vida útil i la 

rendibilitat de cada una de les millores introduïdes per a poder avaluar quines d'aquestes 

resulten més rentables econòmicament. 

 Comparació dels resultats obtinguts per a les dos tipologies edificatòries analitzades, ja 

que pot ser que unes mesures siguin més rentables en una tipologia que en una altre. 

 En funció de les mesures individuals que a priori siguin més rentables econòmicament i 

eficients energèticament, proposta d'una sèrie de paquets de millora enfocats a diferents 

tipus de client amb possibles exigències que ens podríem trobar a la realitat. 

 Anàlisi energètic i econòmic de cada un dels paquets de millora i comparatiu dels resultats 

obtinguts per a les dos tipologies edificatòries analitzades. 

1.4 METODOLOGIA D'ESTUDI 

Per a l'anàlisi energètic de l'estat actual dels edificis objecte d'estudi així com per la introducció de 

les millores, s'utilitzarà el software CE3X. Amb aquest programa, s’obtenen les demandes, 

consums i emissions de CO2 dels casos base així com de cada una de les millores introduïdes 

sobre els casos base per tal de comparar i avaluar els estalvis energètics i les reduccions de CO2 

aconseguides amb cadascuna d'aquestes. 

Per a l'anàlisi econòmic, es partirà de la metodologia de càlcul que quedarà reflectida a l'apartat 

5.ANÀLISI ECONÒMIC partint de les indicacions del Reglament Delegat 244/2012 que estableix 

el marc metodològic comparatiu per calcular els nivells òptims de rendibilitat dels requisits mínims 

d'eficiència energètica i de la UNE-EN 15459:2007 que estableix el procediment d'avaluació 

econòmica dels sistemes energètics dels edificis . Amb els paràmetres que s'analitzen en aquest 

apartat s'elaborarà per a cada una de les millores i paquets, un estudi econòmic amb el que es 

pretenen obtenir uns períodes de retorn aproximats de cada una de les millores analitzades, uns 

retorns al final de la vida útil i unes rendibilitats partint de la inversió inicial en cadascuna 

d'aquestes i de l'estalvi econòmic aconseguit amb la seva introducció. 
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

2.1 SOSTENIBILITAT 

Si repassem les tendències actuals respecte a la sostenibilitat en la construcció, és precís 

recordar el propi concepte de sostenibilitat, tenint en compte que en la seva definició s’engloben 

tots els factors rellevants per al manteniment de les societats del futur. 

La sostenibilitat es centra en tres pilars bàsics: 

 La sostenibilitat ecològica, que defineix l’objectiu primordial de la sostenibilitat: la protecció 

del medi ambient per a les generacions futures, que contempla entre d’altres qüestions, el 

manteniment  de la biodiversitat i la protecció contra el canvi climàtic. Aplicat a l’edificació, 

l’àmbit que ens interessa en aquest projecte, podem interpretar aquesta vessant dins la 

sostenibilitat com aquella que intenta augmentar l’eficiència energètica dels edificis i 

conseqüentment reduir les emissions de CO2 per tal de no comprometre el medi ambient. 

 

 La sostenibilitat econòmica consisteix en una economia capaç d’assegurar un determinat 

poder adquisitiu, un benestar econòmic i la protecció dels recursos econòmics davant 

l’explotació per part d’interessos específics. En el nostre projecte interpretem aquesta part 

de la sostenibilitat com aquella que ens fa garantir que les millores proposades en matèria 

d’eficiència energètica siguin viables tècnica i econòmicament, garantint l’estalvi econòmic i 

el desenvolupament sostenible. 

 

 La sostenibilitat social comprèn el desenvolupament de la societat en un procés participatiu 

de tots els seus integrants, el qual implica un equilibri entre els diferents sectors de la 

societat per a garantir una convivència pacífica. Apliquem aquest precepte al benestar dels 

individus; Una bona actuació pot comportar un augment del confort així com una 

disminució del consum energètic, la qual cosa es tradueix en estalvi econòmic. Aquesta 

situació produeix un benestar social en el que, si tots els individus participessin, es 

garantiria un desenvolupament eficient i sostenible.  

 

Cal mencionar que mentre que la sostenibilitat ecològica té una perspectiva global (els gasos 

nocius no coneixen fronteres), la econòmica i social solen centrar-se en escales més regionals i 

locals, ja que depenen principalment de les característiques específiques de cada societat. 

En quant a les normes de sostenibilitat en la construcció, ens trobem davant d’una jerarquia 

simple: les més exigents es defineixen en els estàndards de construcció (Passivhaus, Minergie, 
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etc.), seguits per les certificacions ambientals (LEED, BREEAM, VERDE, etc.) i les pròpies 

normatives estatals i autonòmiques. Com que la finalitat d’aquest projecte no és l’obtenció de cap 

certificació ni estàndard reconegut (tot i les possibles comparacions i referències amb els 

estàndards mencionats anteriorment), ens centrarem sobretot en la normativa europea i les seves 

transposicions a normatives estatals i plans autonòmics.  

2.1.1 Criteris de l’arquitectura passiva 

En general, els consums amb més impacte ecològic són els de refrigeració-calefacció i els d’aigua 

calenta sanitària. En els països amb climes mediterranis, aquest consum és més elevat que en els 

centreeuropeus, el que demostra el potencial d’estalvi energètic en països amb climes més suaus, 

on l’eficiència energètica encara no esta integrada en el procés constructiu d’edificis. 

El consum d’energia per a la climatització d’un edifici depèn en gran mesura del disseny passiu 

d’aquest i de l’eficiència dels seus sistemes actius de calefacció i refrigeració, compost dels 

rendiments del sistema de generació d’energia i distribució. 

La resposta passiva de l’edifici es caracteritza per la demanda d’energia d’un edifici per a la 

calefacció i refrigeració.  

Imatge 1 – Gràfic relació entre els diferents conceptes de l’energia d’un edifici. FONT: De la casa passiva al estándar 

passivhaus – Micheel Wassouf. 

Aquesta demanda es valora tenint en compte els següents conceptes: 

o Pèrdues de l’envolupant tèrmica. Representen tots aquells fluxos de calor entre l’exterior 

de l’edifici i l’interior, deguts a la conducció, convecció i radiació del calor. 

o Pèrdues per ventilació. Són els diferents fluxos deguts a una diferència de pressió en 

l’aire o una diferència de temperatura entre l’interior i l’exterior. 

o Guanys per radiació solar. Fluxos de calor deguts a la diferència de temperatura 

superficial de l’envolupant i l’atmosfera exterior o guanys solars, directes o indirectes. 

o Calor intern. Suma de calor generat pels cossos humans, la il·luminació o altres fonts de 

calor intern (electrodomèstics, ordinadors, etc.) 
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Aquest quatre components energètics dependran de les qualitats passives de l’edifici: orientació, 

compacitat, protecció solar, qualitat de l’envolupant tèrmic opac, qualitat de les fusteries i 

envidraments, hermeticitat al pas de l’aire, etc.  

Aclariment de conceptes 

A continuació s’explica de forma breu els conceptes de demanda i consum que s’aniran exposant i 

ampliant al llarg del treball: 

La demanda energètica (D) és la quantitat d’energia que s’ha de proporcionar o extreure per 

satisfer les necessitats de confort d’un habitatge. 

El consum energètic (C) és la despesa total d’energia en un procés determinat. El consum 

energètic té en compte el rendiment dels equips. 

𝐶 =
𝐷 (𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎, 𝐸𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡)

𝜂 (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑠, 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑠)
 

Per tant, per tal de reduir el consum d’energia, haurem de reduir la demanda (requisits mínims 

segons Codi Tècnic) i augmentar els rendiments (𝜂) (requisits mínims segons RITE). 

2.1.2 El consum d’energia dels habitatges 

Segons les dades de l’Institut Català d’Energia, corresponents a l’any 2012, el consum d’energia 

associat al parc d’habitatges de Catalunya representa el 14% del total del consum energètic, i en 

els darrers set anys, aquest, ha tingut un creixement del 28%. 

A continuació, s’adjunten dos gràfiques sobre la distribució de consums d’energia primària i de 

consums d’energia final a Catalunya: 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2 –  Gràfic distribució de consums - FONT: ICAEN 
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En aquest escenari, la revisió 2012 del Pla de l’Energia de Catalunya 2011-2020 té com a objectiu 

obtenir un estalvi final del 20% en el sector domèstic. 

Per assolir l’objectiu, es requereix, a més d’actuacions sobre l’obra nova, millorar les condicions 

energètiques del parc d’edificis d’habitatges construïts mitjançant la rehabilitació realitzada amb 

criteris d’eficiència energètica, de manera que disminueixi la demanda d’energia, s’incrementi l’ús 

d’energies renovables i es disminueixin les emissions de CO2. 

Actualment, i com a conseqüència de l’augment constant del consum energètic, el sector de 

l’edificació s’ha situat com un dels objectius primordials de les polítiques de contenció del 

creixement del consum energètic que han culminat en els últims anys amb l’aprovació de 

normatives europees i estatals (que es comentaran a l’apartat de marc normatiu) dirigides, 

bàsicament, a establir criteris i exigències mínimes per a l’eficiència energètica en edificació d’obra 

nova, però que també afecten a la rehabilitació. 

S’ha de tenir en compte que els consums d’energia en habitatges es poden veure afectats segons 

la zona climàtica. En funció de la zona, un habitatge pot tenir més consum de calefacció o de 

refrigeració per obtenir nivells de confort tèrmic acceptables. 

La mitjana de consum d’energia d’un habitatge a Catalunya és d’entre 10.000 i 13.000 kWh/any, 

valors que representen unes emissions d’entre 2.740 i 3.560 kg de CO2 a l’any. A continuació 

s’adjunta una gràfica on es mostra la distribució del consum d’energia de la llar a Catalunya, 

segons dades estadístiques de l’any 2007: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imatge 3 – Gràfic distribució de consums en habitatges – FONT: ICAEN 
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Segons la Guia de renovació energètica d’edificis d’habitatges (Generalitat de Catalunya), la 

reducció de la demanda energètica és l’objectiu principal que s’ha d’intentar aconseguir mitjançant 

la rehabilitació. En vistes a la distribució dels consums, això es pot fer a partir de la millora de 

l’envolupant tèrmica de l’edifici (finestres, façanes i cobertes), la millora dels rendiments dels 

equips de calefacció per tal d’incidir en el consum generat per la calefacció,  la millora dels 

rendiments dels equips de producció d’aigua calenta sanitària i la introducció d’equips d’energies 

renovables com poden ser les plaques solars tèrmiques. 

La demanda energètica, és la quantitat d’energia necessària de calefacció i refrigeració que 

requereix un edifici per obtenir i mantenir uns nivells de confort estàndard. 

El valor de la demanda energètica (kWh destinat a calefacció/ m2  i kWh destinat a refrigeració/m2) 

és important per obtenir un valor inicial del comportament energètic de l’edifici que permeti orientar 

les actuacions de rehabilitació, especialment pel que fa a les mesures que es poden dur a terme 

sobre l’envolupant. 

Igualment, el valor de consum energètic és important per obtenir un segon valor del comportament 

energètic de l’edifici, que permeti orientar les actuacions de rehabilitació, especialment pel que fa 

a les mesures que s’han d’aplicar sobre els sistemes actius (instal·lacions). 

 

2.2 MARC NORMATIU 

La normativa oficial d’edificació  de cada país estableix una sèrie de requisits mínims per a 

l'eficiència energètica, amb exigències que poden diferir segons la orientació política i social de 

cada zona. Bona part de la normativa es centra en el control del consum energètic – calefacció, 

refrigeració, ACS i electricitat – durant l’ús de l’edifici, i reflexa, de forma breu, altres aspectes de 

la sostenibilitat. Cal tenir en compte que en aquestes normatives estatals, que poden anar variant 

en el temps, hi pot haver certes pressions, per part de la pròpia industria de la construcció, durant 

la seva redacció. 

Internacionalment, la Unió Europea destaca en una iniciativa per a reduir els gasos d’efecte 

hivernacle en un 90% per al 2050 (respecte l’any base, 1990). Dintre d’aquest marc, s’han 

redactat una sèrie de lleis europees de millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies 

renovables. Com a Estat Membre de la Unió, Espanya esta obligada a transposar les directives 

europees a lleis estatals. Les directives europees “Energy Performance of Buildings Directive” 

(EPBD) es van transposant a Lleis i Reials Decrets Espanyols i, traslladant pel que fa als requisits 

mínims d’eficiència energètica en l’edificació, al Código Técnico de la Edificación (CTE) quedant 

reflectides al document bàsic d’estalvi d’energia en l’edificació (DB-HE), on es defineixen les 
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característiques energètiques passives i actives de l’edificació. Aquest document s’entén com un 

primer pas cap a una construcció sostenible tot i que encara es contempla un marge de millora 

significatiu. 

Tots els Estats Membres de la Unió estan obligats a actualitzar les normatives i exigències 

bàsiques respecte l’eficiència energètica cada tres anys per tal d’endurir les exigències 

energètiques en la construcció i poder arribar al compliment dels objectius marcats per la UE per 

als anys 2020 i 2050, que es comentaran dintre d’aquest apartat. 

Actualment, però, no s’ha desenvolupat una eina legal eficaç per a millorar el comportament 

energètic dels edificis antics, responsables de la major part de les emissions de gasos nocius per 

al medi ambient conseqüents en gran mesura del gran consum energètic d'aquests per a obtenir 

condicions de confort en estar en males condicions tant a nivell d'instal·lacions com d'envolupant 

tèrmica. No obstant això, cal esmentar que existeixen tota una sèrie d’iniciatives estatals i 

provincials per al foment de la rehabilitació energètica del parc construït que també es comentaran 

en aquest apartat. 

2.2.1 Cronologia normativa europea (antecedents) 

- 1997, La comissió de la UE publica el Llibre Blanc per una Estratègia i un Pla d'Acció 

Comunitaris, amb el qual es pretén marcar uns objectius per l'any 2010. Aquests objectius eren 

aconseguir una major participació de les fonts renovables d'energia amb una contribució per part 

d'aquestes d'un 12% del consum final brut d'energia i una contribució d'entre el 14 i el 22% en 

generació elèctrica. 

- Desembre 2002, el parlament europeu aprova la directiva 2002/91/CE, la primera directiva 

relativa a l'eficiència energètica dels edificis.  

-Juny de 2005 la Comissió de la UE publica el Llibre Verd sobre "Eficiència Energètica" amb el 

que es pretén reforçar l'estalvi energètic i l'eficiència energètica assenyalant que la UE pot reduir 

el seu consum energètic en un 20% al 2020. Aquest llibre també fa referència a l'assoliment dels 

compromisos de Kyoto reduint les emissions de CO2. 

- Març 2006 la Comissió de la UE presenta el Llibre Verd "Estratègia Energètica per una energia 

sostenible, competitiva i segura" on es convida a tots els estats membres a posar tots els mitjans 

per tal de desenvolupar una política energètica europea articulada al voltant de tres objectius: 

1 - La sostenibilitat per lluitar de forma activa contra el canvi climàtic fomentant les fonts d'energia 

renovables i l'eficiència energètica. 
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2 - La competitivitat per millorar l'eficàcia de la xarxa europea a través del desenvolupament del 

mercat interior de l'energia. 

3- La seguretat del abastament per coordinar l'oferta i la demanda energètiques interiors a la UE. 

Aquest llibre verd, considera sis sectors prioritaris d'intervenció, un d'ells l'edificació, sobre els 

quals la comissió haurà de proposar mesures concretes a fi d'aplicar una política energètica. 

- Octubre 2006 la comissió de la UE presenta la comunicació "Pla d'acció per l'eficiència 

energètica: realitzar el potencial". Aquest pla d'acció compren un període de 6 anys des de la seva 

aprovació i té per objectiu controlar i reduir la demanda d'energia així com actuar de forma 

selectiva en relació al consum i abastament d'energia a fi d'aconseguir estalviar un 20% de 

consum d'energia primària l'any 2020. 

- Gener de 2007 la comissió de la UE presenta la comunicació "Una Política Energètica per 

Europa" que inclou un paquet integrat de mesures destinades a desenvolupar els objectius del 

Llibre Verd de Març del 2006. Aquest paquet de mesures proposava augmentar el pes de les 

energies renovables en el "mix" energètic (20% al 2020, objectiu fixat al pla d'acció de octubre de 

2006), incrementar l'ús de biocarburants (10% al 2020) i reduir les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle (20% al 2020). Es proposa per primer cop un objectiu més restrictiu respecte a les 

emissions de GEH per la lluita contra el canvi climàtic a nivell internacional, proposant als països 

més desenvolupats per part de la UE el compromís de reduir les emissions en almenys un 30% 

per al 2020 respecte l'any 1990. 

- Març 2007, el consell europeu va acordar posar en marxa un programa d'acció de dos anys 

(2007-2009) per l'elaboració d'una política europea de l'energia que recollia les principals 

propostes anteriors de la comissió. El resultat va ser un tercer paquet de propostes presentades 

per la comissió encaminades a la liberalització del mercat energètic i l'elaboració del paquet 

"Canvi climàtic i energia". 

- Desembre 2008, el parlament Europeu aprova el paquet "canvi climàtic i energies renovables" 

també conegut com paquet "20-20-20". El Paquet es planteja aconseguir al 2020 els objectius 

anomenats 20-20-20, que tracten de: 

 Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un mínim del 20% respecte a l'any 

base de 1990 per al CO2 i 1995 per als fluorats i altres (i augmentar l'objectiu fins a un 30% si 

els altres països desenvolupats es comprometen a fer reduccions similars). Aquest objectiu 

implica reduir les emissions dels sectors sotmesos a la Directiva de Comerç d'Emissions en un 

20% i les emissions dels sectors difusos en un 10% respecte 2005, objectius que ha de 

complir el conjunt de la UE i també cadascun dels Estats Membres. Cal esmentar que 
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actualment el conjunt del cicle energètic representa el 74% de les emissions totals de GEH a 

Catalunya i el 90% de les emissions de CO2. 

 

 Augmentar la contribució d'energies renovables (eòlica, solar, de la biomassa, etc.) fins al 

20% de la generació total (actualment representen al voltant del 8,5%). 

 

 Reduir el consum d'energia en un 20% per al 2020 gràcies a la millora de l’eficiència 

energètica.  

L’eficiència energètica és un dels 5 objectius clau de la Unió Europea per fer front a la crisis 

econòmica. A més, la sostenibilitat, és una de les 7 polítiques prioritàries de l’estratègia.  A l'Abril 

de 2009 conclou el procés legislatiu, formant el paquet "Energia-Clima" fent especial èmfasis 

sobre sis sectors d'actuació, un d'ells la edificació, al qual es buscarà principalment reduir la 

demanda energètica, reduir les emissions de GEH durant el cicle de vida de l'edificació (des de el 

transport dels materials fins a la desconstrucció de l'edifici) i la contribució de energies renovables.  

Els objectius de la UE pel que fa a la reducció de les emissions de GEH van més enllà del 2020; el 

Full de ruta vers una economia competitiva hipocarbònica l'any 2050, estableix els elements claus 

que s'haurien de plantejar en matèria de transport, energia i canvi climàtic a llarg termini. 

En quant a la component d'energies renovables, la Directiva 2009/28/UE relativa al foment de l'ús 

de l'energia procedent de fonts renovables, introdueix objectius d'obligat compliment pels estats 

membres mitjançant la promoció de energies renovables a diferents sectors. La meta és garantir 

que al 2020, un 20% del consum energètic total de la UE tingui el seu origen en les energies 

renovables. 

El paquet "20-20-20" com s'ha comentat, contempla la reducció d'emissions de GEH, l'increment 

del pes de les energies renovables i de l'eficiència energètica. En relació a l'eficiència energètica, 

al 2011 es presenta el "Pla d'eficiència energètica 2011" el qual planteja l'estratègia per tal 

d'assolir un creixement sostenible. 

- Maig 2010, el parlament europeu, en base a que el sector de l'edificació representa el 40% del 

consum energètic total de la UE i representa un dels majors reptes relatius a l'eficiència 

energètica, aprova la Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis. Aquesta 

directiva deroga la Directiva 2009/91/UE.  

- Gener 2012, la comissió aprova el Reglament delegat nº 244/2012 UE que complementa la 

Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis, establint un marc metodològic 
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per calcular els nivells òptims de rendibilitat dels requisits mínims d'eficiència energètica dels 

edificis i els seus elements. 

- Octubre 2012, el parlament europeu aprova la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència 

energètica que modifica la Directiva 2010/31/UE i deroga les directives 2004/8/CE y 2006/32/CE. 

2.2.2 Directives i reglaments europeus d'eficiència energètica vigents (sector edificació) 

 Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i Consell de 19 de Maig de 2010, relativa 

a l’eficiència energètica dels edificis. 

Segons aquesta directiva, el 40% del consum total d’energia de la Unió correspon als edificis. El 

sector es troba en fase d’expansió, el que farà augmentar el consum d’energia global 

corresponent a l'edificació. La reducció d’aquest consum i l’ús d’energia procedent de fonts 

renovables en el sector de la edificació, constitueix una part important de les mesures necessàries 

per a reduir la dependència energètica de la Unió i les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Seguint l’establert per la Comissió el 13 de novembre de 2008 sobre l’horitzó 2020, la directiva 

2010/31/UE estableix tot un seguit de mesures i requisits mínims relatius a l’eficiència energètica 

dels edificis. L’objectiu de la directiva és el d’aconseguir que tots els edificis nous tinguin un 

consum d’energia casi nul a partir del 31 de desembre de 2020 i que aquest consum, pogués ser 

cobert amb energies renovables. També fa esment als edificis ocupats o que siguin propietat 

d’una administració pública, els quals hauran de complir els mateixos criteris després del 31 de 

desembre de 2018. 

Tal i com es posa de manifest a la directiva, es considera necessari instaurar accions més 

concretes amb el fi d’aprofitar el gran potencial d’estalvi d’energia que presenten els edificis i 

reduir les grans diferències que existeixen entre estats membres. 

La directiva, no només es centra en edificis nous, sinó que també fa èmfasis a l’aplicació dels 

requisits mínims d’eficiència energètica en edificis existents que hagin de ser objecte de reformes 

importants, sobre elements de construcció que formin part de l’envolupant així com totes aquelles 

instal·lacions tècniques que substitueixin o millorin unes d’existents. Aquests requisits mínims 

d’eficiència energètica han d'assegurar que es garanteixin els nivells òptims de rendibilitat, 

que es situarà quan el balanç cost-benefici calculat durant el cicle de vida útil estimada 

sigui positiu. Els requisits mínims, es revisaran periòdicament en intervals de cinc anys, 

adaptant-se als avanços tècnics del sector de la construcció. 

Aquesta directiva també estableix sistemes de certificació energètica, com a element d’informació 

sobre l’eficiència energètica de l’edifici així com a recull de consells pràctics sobre com millorar-la. 
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Aquest certificat incorporarà informació de l’impacte real de la calefacció i refrigeració en la 

demanda d’energia de l’edifici, de la seva demanda total d’energia primària i de les seves 

emissions de diòxid de carboni. En aquest cas, tot el referent a certificació energètica es recull i 

transposa al RD 235/2013 de la normativa espanyola. 

També, incentiva a que s'introdueixin tota una sèrie de plans nacionals destinats a augmentar el 

nombre d’edificis de consum d’energia casi nul així com tot una sèrie d’incentius comercials per tal 

d’arribar a complir amb l’objectiu fixat. 

 

 Reglament delegat (UE) nº 244/2012 de la comissió de 16 de Gener de 2012 que 

complementa la directiva 2010/31/UE relativa a la eficiència energètica dels edificis 

establint un marc metodològic comparatiu per a calcular els nivells òptims de 

rendibilitat dels requisits mínims de eficiència energètica dels edificis i dels seus 

elements. 

Tal i com esmentava la directiva 31/2010/UE, en aquest reglament que la complementa, també es 

posa de manifest que serà obligació dels Estats Membres establir per als edificis i els seus 

elements uns requisits mínims de eficiència energètica. Aquests requisits, s'hauran d'establir amb 

vistes a la consecució d'uns nivells òptims de rendibilitat. El nivell òptim de rendibilitat ha de situar-

se dins la gama de nivells de eficiència en la que l'anàlisi  cost-benefici ofereixi un resultat positiu 

al llarg de la vida útil de l'edifici. 

Segons el reglament, per aconseguir que aquesta relació cost-benefici sigui positiva al llarg de la 

vida útil, ens hem de basar en un estudi d'amortització previ de les millores per a l'eficiència 

energètica que s'introdueixin. De cares al càlcul de l'amortització d'aquestes, el  reglament 

estableix un marc metodològic on s'hauran de tenir en compte certes variables  que els Estats 

Membres hauran de determinar com són el cicle de vida útil estimada dels edificis i/o els seus 

elements, el cost adequat dels vectors energètics, dels productes, dels sistemes, del manteniment, 

de la explotació i de la ma d'obra, els factors de conversió de la  energia primària, la evolució dels 

preus de la energia (que haurà de ser actualitzada quan convingui) i la taxa de actualització que 

hagi d'aplicar-se als càlculs. 

Al càlcul de costos, es podrà incloure també l'efecte que la evolució dels preus al futur  pugui tenir 

a altres costos que no siguin els de l'energia, els de substitució de elements i/o  els de eliminació. 

La evolució que registrin els preus haurà de tenir-se en compte a la revisió i actualització dels 

càlculs. 
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Els costos, hauran de expressar-se com costos reals, inflació exclosa, i s'avaluaran a nivell 

nacional basant-se en el mercat nacional i sent coherents amb la geografia i temporalitat. 

Quan es calculi el cost global de una mesura/paquet/variant de millora de l'eficiència energètica, 

podran obviar-se els costos que siguin iguals per totes les mesures que  s'avaluïn (ex: muntatge 

de bastida per a efectuar alguna operació de manteniment) i aquells que s'associïn a elements de 

l'edifici que no tinguin cap mena d'influència sobre  l'eficiència energètica d'aquest (ex: pintura). La 

resta de costos, s'hauran de tenir en compte al càlcul del cost global. 

Quan es determini el cost global de la mesura/paquet/variant, els preus que hauran de  tenir-se en 

compte seran els pagats per el client, incloent tots els impostos aplicables així  com l'IVA i les 

despeses vàries. També, haurien de incloure's les possibles minoracions dels preus per 

subvencions disponibles per les diferents mesures. 

El cost global doncs es calcularà sumant els diferents tipus de cost, restant possibles subvencions 

i aplicant la taxa d'actualització que haurà de ser determinada per els Estats Membres per a ser 

utilitzada al càlcul. 

Un cop s'hagi obtingut el cost global de la mesura/paquet/variant, realitzat un estudi de 

comportament energètic actual de l'edifici i del comportament energètic introduint aquesta mesura, 

s'avaluarà l'estalvi produït per aquesta mesura i es valorarà si l'anàlisi cost-benefici ofereix un 

resultat positiu al llarg de la vida útil.  

 Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència energètica, per la que es modifiquen les 

directives 2009/125/CE i 2010/30/UE i per la que es deroguen les directives 2004/8/CE 

i 2006/32/CE. 

Amb aquesta directiva es promou tot lo relatiu a l'eficiència energètica, un element, segons afirma 

la pròpia directiva, fonamental per assegurar la sostenibilitat del consum de recursos energètics. 

Es busca doncs amb aquesta, reduir el consum d'energia primària i les importacions de 

energia. Tanmateix, es busca disminuir amb aquesta directiva les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle de manera rentable en relació als costos, i d'aquesta manera, evitar el canvi climàtic. A 

més, el canvi a una economia més eficient en el consum de energia, també hauria d'accelerar la 

difusió de solucions tecnològiques innovadores per tal de fomentar l'eficiència energètica.  

Des de Europa doncs, tal i com també s'enumerava en directives anteriors, es posa de manifest la 

necessitat de incrementar l'eficiència energètica de la unió per tal d'assolir l'objectiu de estalviar un 

20% del consum d'energia al 2020. Així mateix, també es manifesta la necessitat de incrementar-

la més enllà del 2020 establint objectius per a reduir  80 i 95% d’emissions de GEH respecte 1990) 

per 2050. 
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Per aquest motiu, la unió requereix una millora de l' impacte medi ambiental de les mesures de 

eficiència energètica així com del rendiment de les noves tecnologies per tal de garantir una 

transformació del mercat cap a productes, edificis i serveis més sostenibles per poder disminuir el 

consum energètic i assolir els objectius proposats. 

Partint de la base de que els edificis representen el 40% del consum d’energia final de la unió i 

que per aquest motiu representen un dels sectors d’intervenció amb major potencial d’estalvi 

d’energia per tal d’assolir els objectius proposats, des de la unió es manifesta que és necessari 

que els estats membres posin en marxa estratègies destinades a mobilitzar inversions en 

edificis residencials i comercials per tal de millorar el rendiment energètic del parc 

immobiliari construït. Aquestes estratègies haurien d’incloure renovacions exhaustives i 

rentables per tal de que es doni lloc a reformes que redueixin el consum tant d’energia 

subministrada com d’energia final en els edificis en un percentatge significatiu respecte els nivells 

anteriors a la renovació, donant un alt rendiment energètic. També, per aquest motiu, s’estableix la 

obligatorietat de assegurar que quan es facin renovacions importants en edificis existents, 

s’augmenti la seva eficiència energètica de tal manera que es compleixin els requisits mínims 

establerts. 

S’ha de tenir en compte que totes les millores a introduir hauran de ser tècnica i 

econòmicament viables partint d’un estudi previ per tal de poder garantir d’aquesta manera 

l’amortització de la millora en un temps assequible amb el propi estalvi que aquesta generi. 

L'estudi en qüestió haurà de permetre la determinació de les solucions més eficients en relació 

amb els recursos i més rentables en relació amb els costos. 

Pel que fa a les empreses i als edificis seu d’aquestes, que formen part en gran mesura d’aquest 

potencial d’estalvi energètic, des de la UE amb la present directiva es posa de manifest la 

necessitat de realitzar auditories energètiques obligatòries i periòdiques (cada 4 anys) per a grans 

empreses, així com fomentar l’elaboració d’aquestes per a PIMES ja que el resultat de aplicar les 

recomanacions/millores incloses en la pròpia auditoria, pot garantir un estalvi energètic i econòmic 

significatiu. 

La present directiva, enumera que les inversions en eficiència energètica tenen potencial per 

contribuir al creixement econòmic, al treball, la innovació i la reducció de la pobresa energètica en 

moltes llars per la qual cosa suposa una contribució molt positiva a la cohesió econòmica, social i 

territorial (sostenibilitat). 

Cada estat membre, fixarà un objectiu nacional de eficiència energètica orientatiu, basat en el 

consum d'energia primària o final. Per a la fixació dels objectius es tindrà en compte que el 

consum d'energia de la UE al 2020 no pot ser superior a 1474 Mtep de energia primària o a 1078 
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de energia final. A l'hora de fixar els objectius, els estats membres també hauran de tenir en 

compte circumstàncies nacionals que afecten al consum de energia primària com per exemple el 

potencial de estalvi rentable d'energia, la evolució i previsions del PIB, els canvis en 

importacions/exportacions de energia, etc. 

Els Estats Membres establiran una estratègia a llarg termini per a mobilitzar inversions en la 

renovació del parc nacional de edificis residencials i comercials, tant públics com privats.  

Aquesta estratègia tindrà en compte una definició de mesures rentables de renovació en relació al 

tipus d'edifici i la zona climàtica, polítiques i mesures destinades a fomentar renovacions en els 

edificis existents així com càlculs fonamentats en dades reals del estalvi energètic i dels beneficis 

més grans (mesures més rentables) que es puguin obtenir. Serà  obligació dels estat membres 

publicar aquestes estratègies que s'hauran de anar actualitzant cada 3 anys. 

Per a aplicar les millores de l'eficiència energètica, caldrà considerar l'edifici com un "tot" incloent 

l'envolupant, els equipaments i fins hi tot la explotació, el manteniment i les costums dels usuaris 

del propi edifici. A l'hora d'aplicar aquestes mesures, s'hauria de  donar prioritat als edificis amb 

pitjor rendiment energètic sempre que això sigui rentable i tècnicament viable. També, s'aplicaran 

amb caràcter prioritari subvencions per a mesures  d'eficiència energètica en aquelles llars 

afectades per la pobresa energètica o a les habitatges socials. 

Els estat membres establiran mesures d'actuació com poden ser els programes nacionals 

d'eficiència energètica. Entre les mesures de actuació es podran incloure tributs sobre  l'energia o 

sobre les emissions de CO2 que donin lloc a una reducció del consum energètic final, 

mecanismes i instruments financers o incentius fiscals que animin a la aplicació de tecnologies o 

tècniques eficients des de el punt de vista energètic i que donin lloc a una reducció del consum 

d'energia final, estàndards i normatives amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica, sistemes 

d'etiquetatge energètic i formació i educació incloent programes d'assessorament energètic que 

incitin a la aplicació de millores energètiques. Aquestes mesures de actuació, s'establiran com a 

mínim en dos períodes intermedis a la data límit del 31 de Desembre de 2020 establint de manera 

clara la quantitat d'estalvi exigida en energia final o primària. 

Els estat membres fomentaran que tots els consumidors d'energia final puguin accedir a auditories 

energètiques d'alta qualitat amb una bona relació entre cost i eficàcia. Es podrà exigir que les 

auditories energètiques incloguin una avaluació de la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures 

i es podran aplicar incentius i ajudes per a la posta en pràctica de les recomanacions derivades de 

les auditories.  
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La present directiva, al seu annex IX parla de l'anàlisi de costos i beneficis. La finalitat de la 

realització dels anàlisis de costos i beneficis en relació amb les mesures destinades a  millorar 

d’eficiència energètica dels sistemes, es establir la base de una decisió per la qual es defineixen 

de forma qualificada les prioritats dels recursos limitats a nivell social.  

L'anàlisi de costos i beneficis pot consistir en l'avaluació de un projecte o varis projectes amb la 

finalitat d'establir les opcions més rentables i avantatjoses per una zona geogràfica determinada. 

Els anàlisis de costos i beneficis hauran de tenir en compte l’establiment dels límits del sistema i 

dels límits geogràfics, el plantejament integrat de les opcions relatives a la demanda i la oferta, 

establiment d’una línia base a partir de la qual avaluar les hipòtesis alternatives, definició de 

hipòtesis alternatives amb respecte la línia base (millores), mètode per calcular el benefici sobre 

els costos (en funció de vida útil de l’element, cost de l’element, previsió de increments de preus 

de l’energia... tal i com avançava el reglament 244/2012). 

Cal fer un esment a que actualment la Directiva 27/2012/UE es troba en procés de transposició a 

la legislació Espanyola a través d'un projecte de Real Decret que hauria de veure la llum abans 

del final del present any 2015. 

2.2.3 Normatives estatals d'eficiència energètica vigents (sector edificació) 

 Real Decret 235/2013, del 5 d'Abril, per el qual s'aprova el procediment bàsic per a la 

certificació energètica dels edificis. 

El present Real Decret, transposa la Directiva 31/2010/UE a la legislació espanyola en tot lo 

referent a la certificació energètica d'edificis. 

Aquest Real Decret, estableix l'obligació de posar a disposició dels compradors o usuaris de un 

edifici, un certificat d'eficiència energètica que haurà d'incloure informació objectiva sobre 

l'eficiència energètica de l'edifici així com requisits mínims d'eficiència energètica per tal de que els 

propietaris o arrendataris puguin avaluar i comparar la seva eficiència energètica. És doncs 

obligatori a partir de l'entrada en vigor d'aquest RD ensenyar el  certificat d'eficiència energètica 

al comprador o arrendatari.  

Donant lloc a aquesta circumstància, es pretén afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència 

energètica (ja que serà obligatori que els edificis de nova construcció estiguin certificats) així com 

les inversions en matèria d'eficiència energètica en edificis existents. En aquesta línia, el mateix 

Real Decret esmenta que abans del 31 de Desembre de 2020, tots els edificis de nova construcció 

hauran de ser de consum energètic casi nul (en edificis públics al 2018) tal i com anunciava la 
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directiva que transposa. A més, en aquest Real Decret, també es posa de manifest la necessitat 

de reduir les emissions de CO2 dels edificis. 

També s'estableixen en el present Real Decret, les condicions tècniques i administratives per 

realitzar les certificacions d'eficiència energètica i la metodologia de càlcul per a la qualificació 

energètica dels edificis considerant aquells factors amb més incidència sobre el consum d'energia 

dels edificis. Com s'ha comentat anteriorment, la finalitat de la aprovació d'aquest RD no es cap 

altre que el foment de l'eficiència energètica. 

El procediment bàsic per la certificació energètica, serà d'aplicació a edificis de nova construcció, 

edificis o parts d'edificis existents que es venguin o es lloguin a un nou  arrendatari i edificis on 

una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2. Tanmateix, s'exclouen 

d'aquest àmbit d'aplicació edificis amb gran valor arquitectònic o  històric, edificis de culte o 

religiosos, construccions provisionals amb ús menor a 2 anys, edificis de 2a residència amb ús 

menor a 4 mesos, edificis aïllats amb una superfície menor a 50 m2, etc. 

El promotor o propietari de un edifici de nova construcció o existent, serà el responsable de 

encarregar la realització de la certificació de eficiència energètica de l'edifici o de la part d'aquest 

en els casos en que segons aquest RD esdevingui obligatori (per venda o lloguer). Aquest, també 

serà responsable de la conservació del certificat (amb validesa de 10 anys).  

Per les unitats diferents d'un edifici com per exemple habitatges i locals, la certificació energètica 

es basarà com a mínim en una certificació única de tot l'edifici o alternativament en la de una o 

vàries habitatges o locals representatius del mateix edifici amb les mateixes característiques 

energètiques. Les certificacions, podran basar-se en altres edificis sempre que es pugui garantir 

correspondència i similitud entre aquests i els seus elements i sistemes constructius. 

El certificat, donarà informació exclusiva sobre l'eficiència energètica de l'edifici i no suposarà en 

cap cas l'acreditació del compliment dels requisits mínims exigibles a l'edifici ja que es pressuposa 

que l'edifici complia prèviament amb els requisits mínims exigibles en el moment de la seva 

construcció per la normativa vigent. 

Pel que fa al contingut, el certificat d'eficiència energètica haurà de contenir, com a mínim: 

- Identificació de l'edifici incloent la seva referència cadastral. 

- Indicació del procediment reconegut utilitzat per obtenir la qualificació energètica. 

- Indicació de la normativa sobre estalvi energètica i eficiència energètica de aplicació en el 

moment de la seva construcció. 
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- Descripció de les característiques energètiques de l'edifici: envolupant tèrmica i instal·lacions 

tèrmiques (residencial amb CE3X) i de il·luminació, condicions normals de funcionament i 

ocupació, condicions de confort tèrmic, lumínic, qualitat d'aire interior, etc. (terciari amb CE3X) i 

altres dades que hagin de ser utilitzades per obtenir la qualificació. 

- Qualificació energètica de l'edifici expressada mitjançant l'etiqueta energètica. 

- Per edificis existents, document de recomanacions per a la millora de nivells òptims o 

rentables de la eficiència energètica de l'edifici. Les recomanacions incloses en el certificat de 

eficiència energètica englobaran les mesures aplicades en el marc de reformes importants de 

l'envolupant i les instal·lacions tècniques de l'edifici. 

(Les recomanacions incloses en el certificat d'eficiència energètica hauran de ser tècnicament 

viables i podran incloure una estimació dels terminis de recuperació de la inversió o de la 

rendibilitat durant el seu cicle de vida útil.   

Aquest document de recomanacions, contindrà informació dirigida al propietari o arrendatari sobre 

on obtenir informació més detallada inclòs informació sobre la relació cost-eficàcia de cada 

una de les mesures de millora formulades al certificat. La avaluació d'aquesta relació 

s'efectuarà sobre una base de criteris estàndard com poden ser la avaluació de l'estalvi 

energètic, els preus de l'energia i la previsió de costos de la millora, tant d'inversió inicial 

com durant tota la seva vida útil.) 

- Descripció de les proves o comprovacions realitzades per el tècnic competent durant la fase de 

qualificació energètica. 

- Compliment dels requisits medi ambientals exigits a les instal·lacions tèrmiques. 

 Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) secció DB-HE (estalvi energètic)  

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006 de 17 de Març, té entre 

altres, la finalitat d’aconseguir un ús racional de l’energia necessària per a la utilització dels 

edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum. Tanmateix, s'estableix un segon objectiu i es 

que una part d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovable. 

Aquests dos objectius del Codi Tècnic es concreten en sis exigències bàsiques en el seu 

Documento Básico de Ahorro de Energia (DB-HE): 

 HE0 - Limitació del consum energètic. 

 Serà necessari que es limiti el consum energètic dels edificis en funció de la zona climàtica 

 de la seva localitat i de l'ús previst.  
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 HE1 - Limitació de demanda energètica. 

 Els edificis hauran de disposar d'una envolupant que limiti adequadament la demanda 

 energètica necessària per garantir un benestar tèrmic en funció de la zona climàtica on es 

 situï l'edifici, de l'ús d'aquest, de les característiques del seu aïllament tèrmics, de la inèrcia 

 tèrmica, de la permeabilitat a l'aire, dels ponts tèrmics i de l'exposició a la radiació. 

 HE2 - Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 

 

Els edificis hauran de disposar de instal·lacions tèrmiques adequades destinades a 

proporcionar benestar tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa al 

Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis (RITE). 

 

 HE3 - Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 

 Els edificis hauran de disposar de instal·lacions de il·luminació adequades a les necessitats 

 dels seus usuaris que a la vegada siguin eficients energèticament. Cal assegurar, a més,

 l'aprofitament de la llum natural i disposar de sistemes de control que permetin ajustar 

 l'encesa a l'ocupació.  

 HE4 - Contribució solar mínima en la producció d’aigua calenta sanitària. 

 

Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades de la demanda de ACS haurà 

de ser coberta amb la incorporació de sistemes de captació, emmagatzematge i utilització 

de energia solar adequada a la radiació solar global del seu emplaçament i de la demanda 

de ACS.  

 

 HE5 - Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 

 En els edificis on s'estableixi, s'hauran d'incorporar sistemes de captació i transformació 

 d'energia solar de energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics ja sigui 

 per a ús propi o per subministra a la xarxa. 

Cal esmentar que aquest Document Bàsic fou actualitzat al Setembre del 2013 introduint la nova 

secció HE-0 així com establint requisits més restrictius a la resta de seccions basant-se 

sobretot en les exigències de reducció de demanda i consum d'energia marcades per les 

Directives Europees en relació a l'eficiència energètica dels edificis. A més, es preveu que hi 

hagin actualitzacions periòdiques cada 3-5 anys com a màxim amb la finalitat de apropar-se i 
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complir amb els requisits mínims establerts per 2020 (Veure Pla "20-20-20" comentat amb 

anterioritat). 

Cal esmentar també que per al nostre estudi, es tindran en compte les exigències de HE-0, HE-1 i 

HE-2 i no s'entrarà en energies renovables ni en il·luminació (punts tractats en la resta del DB-HE) 

degut a les limitacions del programa amb el qual es farà l'estudi tal i com es veurà més endavant. 

 Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis (RITE) 

L’any 2007 es va aprovar el nou Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels edificis (RITE) aprovat 

pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, que té com a objectiu establir les condicions que han 

de complir les instal·lacions tèrmiques dels edificis, destinades a atendre la demanda energètica 

per aconseguir un benestar tèrmic a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua 

calenta sanitària. 

L’objectiu del RITE és doncs aconseguir un ús racional de l’energia que consumeixen les 

instal·lacions tèrmiques, per consideracions tant econòmiques com de protecció del medi 

ambient, tenint en compte a la vegada altres requisits essencials que s’han de complir en els 

edificis. 

2.2.4 Plans i ajudes estatals (Espanya) 

Plans 

L'IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético) es l'òrgan nacional adscrit al 

MINETUR (Ministeri de Indústria, Energia i Turisme) encarregat de transposar les directives de 

eficiència energètica de la Unió Europea, del foment de l'ús de fonts d'energia renovables, de 

l'aplicació de mesures d'eficiència energètica als edificis i de la reducció de les emissions de CO2 

al país. Tanmateix, es l'òrgan encarregat de col·laborar amb la UE per al foment de l'eficiència 

energètica a la Unió per a complir amb el pla Horizon 2020 entre altres plans vigents. 

Des de l'Estat Espanyol, a través de l' IDAE, es promouen una sèrie de plans nacionals per tal de 

millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2. Aquests plans queden recollits, de 

manera indicativa, a continuació: 

- Plan de Acción de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020, preveu que l'any 2020 

el 22,7% de l'energia final provingui de fonts renovables i un 42,3% de la generació elèctrica. 

- Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2012-2020, té per objectiu l'estalvi d'un 20% del 

consum energètic espanyol l'any 2020. 

 



ANÀLISI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE TIPOLOGIES DIFERENTS 

30 
 

Ajudes 

També des de l'IDAE, s'impulsen una sèrie d'ajudes encaminades a la inversió en matèria 

d'eficiència energètica. Aquestes ajudes, comprenen varis sectors (automòbils,  edificació...).  

Actualment, en l'àmbit que ens interessa, és a dir l'edificació, s'està  promovent el programa 

PAREER (Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes del 

sector Residencial) amb la finalitat de promoure actuacions integrals que afavoreixin a la millora 

de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables al  parc d'edificis existents del sector 

residencial així com amb la finalitat de complir amb l'article 4 de la directiva 2012/27/UE, relativa a 

l'eficiència energètica, que indica que tots  els estats membres de la UE hauran d'establir 

estratègies a llarg termini per a mobilitzar inversions a la renovació del parc nacional d'edificis 

existents. Aquestes estratègies hauran d' enfocar-se de tal manera que s'obtingui rendibilitat en la 

renovació dels edificis (relació cost-estalvi òptima). 

És doncs per aquest motiu, que el MINETUR, a través de l'IDAE, posa en marxa un programa 

específic d'ajudes i finançament dotat amb 125 milions d'euros. 

Les actuacions subjectes a aquest programa són: 

1. Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica. (ajudes de entrega de diners sense 

contraprestació per part del beneficiari o préstec reemborsable).  

2. Millora de la eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i de il·luminació. (ajudes de 

préstec reemborsable en 12 anys sense interessos). 

3. Substitució de l'energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques. (ajudes de 

préstec reemborsable en 12 anys sense interessos). 

4. Substitució de l'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques. 

(ajudes de préstec reemborsable en 12 anys sense interessos). 

Aquestes ajudes, podran sol·licitar-se fins el 30 de Octubre del 2015. 

Les actuacions que siguin objecte d'ajuda hauran de millorar la qualificació energètica total de 

l'edifici en almenys una lletra (mesurada a l'escala de les emissions de diòxid de carboni en 

KgCO2/m2·any), respecte la qualificació energètica inicial de l'edifici. Aquesta millora de la 

qualificació energètica, podrà obtenir-se mitjançant una de les quatre actuacions esmentades 

anteriorment, o bé amb una combinació de vàries.  

També cal fer esment de que des de el MINETUR a través de l'IDAE s'està desenvolupant el 

programa PAREER-CRECE amb la finalitat de dotar el programa PAREER de 75 milions d'euros 
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extres per les ajudes, que a més, seran aplicables a qualsevol edifici, sigui quin sigui el seu ús 

(actualment estava limitat a residencial). 

Cal esmentar que per l'estudi que es desenvoluparà al nostre treball, no es tindran en  compte 

aquestes ajudes. No obstant això, tenir-les en compte podria fer que l'amortització de millores 

introduïdes sigues més ràpida.   

2.2.5 Plans autonòmics (Catalunya) 

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) vinculat a la Generalitat de Catalunya, té per finalitat l' impuls i 

realització d'iniciatives i de programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les 

actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses 

les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia 

i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de 

Catalunya. 

ICAEN està promovent el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC); 

Aquest pla, neix en gran mesura degut al creixent consum d'energia a nivell estatal. El consum 

d'energia primària s'ha incrementat un 134% en el període comprés entre els anys 1973 i 2010. A 

Catalunya concretament, s'ha incrementat de l'ordre del 3% anual des de el 1990 fins el 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4 – Gràfic evolució del consum d'energia primària a Catalunya (ktep) - Font: ICAEN 

Es per això que es feia necessari doncs un canvi en el sistema energètic que permeti equilibrar els 

objectius de caire econòmic i social com ara: garantir la seguretat i qualitat del subministrament 

energètic, establir un model energètic competitiu econòmicament i amb menys dependència 

exterior i que alhora respecti el medi ambient amb un pes més significatiu a l'ús d'energies 
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renovables, amb reducció del consum de combustibles fòssils i amb millora de l'eficiència en la 

utilització de l'energia per arribar a un model de generació i consum d'energia sostenible. 

La missió d'aquest pla, en aquest sentit, és assolir una economia i una societat de baixa intensitat 

energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mig-llarg termini amb 

horitzó 2020. Es busca amb aquest pla, que Catalunya compleixi amb els objectius mínims 

proposats per la UE per al 2020 (el 20-20-20: 20% de reducció de emissions de CO2, reducció 

d'un 20% del consum de l'energia primària i contribució d'un 20% d'energies renovables). Doncs, 

el que es pretén amb aquest pla, a nivell d'edificació, es introduir-se a la via cap a l'nZEB (near 

zero balance building - edificis de consum energètic casi nul) proposada per la unió europea a 

través de la directiva 31/2010/UE i les seves posteriors modificacions i complements per a l'any 

2020. Doncs, es tracta de aconseguir que totes les edificacions (que com s'ha anat comentant, 

constitueixen un 40% del consum energètic europeu) de nova construcció o que siguin sotmeses a 

reformes importants arreu de Europa, siguin de consum energètic quasi nul i que, a més, siguem 

capaços de cobrir aquest consum amb energies renovables.  

Cal dir que amb aquest pla, el que es prioritza es la gestió de la demanda energètica catalana. No 

obstant això, no cal oblidar la resta de objectius que es pretenen assolir. El propi pla, esmenta que 

pretén que Catalunya sigui capdavantera en solucions d'eficiència energètica per tal de 

desenvolupar l'economia i l'ocupació, constituint un eix vertebrador de la reindustrialització del 

país. 

2.3 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 

La rehabilitació energètica, o rehabilitació d’edificis amb criteris d’eficiència energètica, és la 

incorporació de millores energètiques en l’envolupant tèrmica, en les instal·lacions i en la gestió de 

l’edifici per tal de reduir-ne els seus consums. A més, la rehabilitació energètica està encaminada 

a reforçar el confort de l’interior dels edificis, tant des d’un punt de vista tèrmic com lumínic i 

acústic, molt important en les ciutats sorolloses d’avui dia. La rehabilitació energètica és, en 

definitiva, un element de revalorització amb un increment qualitatiu als edificis existents. 

Tal i com es concreta més endavant, una gran part dels habitatges construïts amb una antiguitat 

superior a trenta anys presenten problemes en l’envolupant tèrmica de l’edifici que provoquen un 

desconfort en l’usuari: dificultat d’escalfament dels espais en èpoques fredes, sobreescalfament 

dels espais a l’estiu, etc. Aquestes situacions provoquen un increment del consum d’energia per 

tal de compensar aquestes situacions de desconfort tèrmic que el propi edifici no es capaç de 

compensar.  
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Imatge 5 – Raons per a la renovació energètica d’edificis. Font: Guia de la renovació energètica d’habitatges. 

En les instal·lacions, hi ha un envelliment del conjunt d’equips agreujat en els principals equips 

consumidors d’energia (calefacció i aigua calenta). Es tendeix habitualment a la modernització 

d’electrodomèstics, ofimàtica, equips d’aire condicionat i il·luminació sense actuar potser en els 

equips amb més consum energètic. 

La normativa actual d’aplicació als edificis de nova construcció i grans rehabilitacions és molt més 

exigent, pel que fa als requeriments tèrmics, que les normatives anteriors (NBE-CT/79 i NRE-

AT/87), i és per això que en molts casos el parc immobiliari construït no compleix amb les 

expectatives que se li exigeixen a nivell de confort tèrmic. Cal tenir en compte que la part més 

important del consum energètic del parc d’habitatges es produeix en els edificis construïts amb 

anterioritat a l’existència de la normativa d’aïllament; És per això que s’estima que 

aproximadament el 80% del conjunt del parc existent pot ser rehabilitat amb criteris d’eficiència 

energètica. 

2.3.1 Raons legals i pràctiques per a l’elecció de la rehabilitació energètica 

Raons legals 

Tal i com s’ha exposat a l’apartat de marc normatiu d’aquest projecte, des de 2005 la Unió 

Europea esta buscant recursos legals, com els que s’han comentat anteriorment, per enfrontar-se 

amb el canvi climàtic. Es busca una reducció del consum energètic als Estats Membres de la Unió 

a més de reduir les emissions de CO2 i aconseguir una producció considerable d’energia 

renovable.  
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Imatge 6 – Gràfic trajectòria per assolir el 20% de quota renovable. 

En aquesta reducció de consum, cada país ha d’enfrontar-se amb tres grans sectors: edificació, 

transport i industria. L’edificació suposa al voltant d’un 35-40% del consum total energètic a la 

majoria dels països de la Unió. És per això, que s’han anat publicant diverses lleis estatals i 

normes estàndard a cada país en les que bona part dels requisits essencials són la millora de 

l’eficiència energètica dels edificis. 

Raons pràctiques 

Des del punt de vista pràctic, també és necessari afrontar la reducció de consum energètic en 

edificis per dos raons: 

 Actualment, la importació d’energia té una repercussió econòmica molt important per a la 

nostra economia, i cada vegada és més gran, fins al punt que ja supera el 5% del PIB. Com a 

referència, l’any 2008 la importació de petroli va tenir un cost de 16.000.000.000 € per a 

l’economia espanyola. Aquest cost es transfereix directament a països tercers, sense benefici 

a nivell local quant a ocupació, activitat econòmica, etc. 

La disminució de la despesa energètica és una estratègia que influeix positivament en la renda 

nacional, la competitivitat, la creació d’ocupació i el medi ambient. Un dels àmbits on això es 

veu reflectit més directament és en la construcció, ja que la rehabilitació energètica és 

fonamental pel que fa a la creació de llocs de treball a costa de disminuir el consum d’energia 

de l’edifici. Tot això permetria salvar bona part de les pymes constructores de la zona i 

conservar els oficis constructius que actualment es troben greument amenaçats. 
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 Els preus de l’energia tendeixen a augmentar, per tant, es previsible que a mitjà termini les 

inversions que s’hagin pogut dur a terme per a reduir consums siguin rentables. En aquest 

projecte, es treballarà amb un varem de preus de l’energia amb un increment anual ajustat a la 

mitjana dels últims anys, tal i com es veurà més endavant. 

 

 Una altre raó relacionada amb el preu de l’energia és el fet de la propera falta de recursos de 

combustibles fòssils. És raonable que, seguint la lògica del mercat regit per l’oferta i la 

demanda, els preus de l’energia pugin quan manquin els combustibles fòssils. En aquest 

moment serà essencial tenir en compte la demanda energètica per poder reduir els consums 

del parc immobiliari construït.   

2.3.2 Reducció del consum 

Per a reduir el consum d’energia, partirem de la seva definició: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 7 – Reducció del consum d’energia 

La reducció del consum energètic dels edificis es pot donar de tres maneres diferents: 

 Reduint la necessitat de demanda, millorant la qualitat de l’edifici. 

 Augmentant l’eficiència o el rendiment dels sistemes de climatització, producció d’ACS i 

il·luminació. 

 Canviant la temperatura i humitat de consigna de l’edifici. 

La proposta de la Unió Europea de reduir el consum dels edificis per al 2020 es basa en 

aconseguir que aquests consumeixin un 20% menys respecte als nivells registrats l’any 1990. Així 

doncs, és necessari augmentar l’eficiència dels sistemes i reduir la demanda, sense comprometre 

les necessitats de confort i les condicions de temperatura i humitat. Tot i així, podria arribar a 
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passar que una constant pujada de preus de l’energia acabés provocant una reducció de confort 

voluntària per part dels usuaris. 

Per aquest projecte, ens centrarem en la reducció de demanda energètica que s’aconsegueix a 

partir de la millora dels sistemes constructius de l’edifici (sistemes passius), i en la millora de 

l’eficiència dels equips i instal·lacions d’aquest (sistemes actius). Per tant, es valorarà l’estalvi que 

aquestes millores suposen en la factura de l’electricitat i gas, sense necessitat de reduir el nivell 

de confort de l’usuari, i com aquest estalvi permet amortitzar les inversions realitzades. 

S’ha de mencionar que el projecte es centra en edificis residencials i que en cap moment ens hem 

centrat en la rehabilitació energètica d’edificis industrials, terciaris o de publica concurrència, on 

també hi ha un gran recorregut de millora. 

Dintre de la rehabilitació energètica d’edificis residencials cal diferenciar dos tipus d’intervenció:  

 La rehabilitació amb l’únic objectiu de millorar les condicions d’estalvi energètic de l’edifici. 

 La rehabilitació que aprofita la intervenció per a la rehabilitació de l’edifici per motius 

patològics, per a millorar a la vegada les característiques d’estalvi energètic d’aquest. 

Val a dir que en el primer cas, només serà rentable en casos particulars o obres parcials. La 

situació ideal, seria aprofitar les rehabilitacions realitzades per altres motius (estructurals, 

salubritat, ornamentals, canvi d’ús, etc.) per a realitzar les millores energètiques. D’aquesta 

manera les millores suposarien un cost més petit que en molts casos pot resultar fàcilment 

recuperable amb l’estalvi de la factura energètica en anys successius.  

El període de retorn de la inversió serà una dada cabdal a l’hora d’estudiar les amortitzacions de 

les diverses propostes de millora d’eficiència energètica d’aquest projecte. S’entendrà com a 

període de retorn d’una inversió, el nombre d’anys que es triga a recuperar-se la inversió degut al 

estalvi aconseguit amb la disminució de l’ús de l’energia. La UE considera que un període de 

retorn de 10 a 15 anys és un temps òptim, tenint en compte que les vides útils dels immobles són 

molt més altes; No obstant això, cal valorar que com més petit sigui el període de retorn, més 

interessant resultarà la inversió i que tot i que sigui més gran dels anys que estableix la UE com a 

períodes de retorn òptims, la mesura no deixarà de ser rentable sempre que el seu període de 

retorn sigui menor als anys de vida útil d’aquesta tal i com s’estudiarà més endavant. 

2.3.3 Parc d’habitatges existents 

Per a poder fer una diferenciació de les característiques arquitectòniques que determinen la 

demanda energètica que té un edifici, es segmenta el parc d’habitatges segons una sèrie de 
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característiques, com poden ser l’any de construcció, el tipus d’ús que se li dóna a l’habitatge 

(unifamiliar o plurifamiliar) o la disposició dels habitatges (aïllat o entre mitgeres). 

Per aquest projecte, i per tal de fer-nos una idea del potencial que hi ha en el camp de la 

rehabilitació energètica, s’han obtingut les dades sobre el parc d’habitatges construïts de 

Catalunya de l’Idescat. Aquestes dades, s’han dividit en cinc períodes constructius diferents, ja 

que les característiques i sistemes constructius han variat notablement des de que es tenen dades 

sobre el cens d’habitatges contemporani fins avui dia. 

 Període 1: Fins a 1940, també anomenat període pre-guerra. 

 Període 2: De 1941 a 1980, també anomenat període de postguerra. 

 Període 3: De 1981 a 1990, també anomenat període post NBE-CT-791. 

 Període 4: De 1991 a 2001, també anomenat període post NRE-AT-872.  

 Període 5: De 2002 a 2011, també anomenat període recent. 

Cal esmentar que per a la rehabilitació energètica agafaran més importància els quatre primers 

períodes, ja que seran en els que més interessant podrà resultar una intervenció i on les mesures 

d’estalvi seran, a priori, més rentables ja que el seu consum és més elevat en tenir sistemes 

constructius pitjors i per tant, pèrdues energètiques més grans. 

El cens de població i habitatge permet obtenir informació sobre l’any de construcció i el tipus d’ús 

de l’habitatge i, a més, facilita dades sobre les característiques constructives de l’habitatge. A 

continuació, s’adjunten una taula informativa sobre el parc construït a Catalunya: 

 

ANY CONSTRUCCIÓ HABITATGES PERÍODE 

Abans de 1900 204.859 

Pre-guerra 1900 a 1920 119.089 

1921 a 1940 141.271 

1941 a 1950 123.135 

Postguerra 
1951 a 1960 276.654 

1961 a 1970 650.273 

1971 a 1980 870.626 

1981 a 1990 403.417 Post NBE-CT-79 

1991 a 2001 490.396 Post NRE-AT-87 

2002 a 2011 466.809 Recent 

Sense dades 116.853  Desconegut  

TOTAL 3.863.382   
Taula 1 – Cens Habitatges     FONT: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE. 

                                                           
1 NBE-CT-79: Norma Bàsica de l’Edificació sobre Condicions Tèrmiques dels Edificis RD 2429/1979. 
2 NRE-AT-87: Norma reglamentària d’Edificació sobre Aïllament Tèrmic – Ordre de 27 d’abril de 1987. 
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A Catalunya en general, els edificis amb menys prestacions tèrmiques dels tancaments exteriors 

són els edificis construïts abans de l’any 1979, quan va entrar en vigor la primera normativa 

reguladora d’aïllament tèrmic (NBE-CT-79). Aquests edificis, que disposen d’un potencial d’estalvi 

energètic considerable, representen el 62% dels habitatges de Catalunya. 

No obstant això, sobre els edificis construïts abans de l’any 1940, cal considerar que presenten 

diversos graus de protecció i catalogació arquitectònica de façanes i cobertes que poden arribar a 

dificultar alguns treballs de rehabilitació. Així doncs, els edificis del període postguerra serien els 

que presentarien unes importants demandes energètiques i a la vegada un baix nivell de protecció 

arquitectònica, fet que els converteix en el parc prioritari i més rentable per a l’estalvi energètic.  

Per la part pràctica d’aquest projecte (simulació i anàlisi d’amortitzacions), ha estat complicat 

trobar informació suficient (memòries constructives, plànols específics, etc.) d’habitatges de la 

postguerra (tant unifamiliar com plurifamiliar), ja que d’aquests els ajuntaments en disposen pocs 

documents relatius a la seva construcció (projecte executiu). Per tant, s’ha optat per dos edificis 

del període post NBE-CT-79, dels quals se n’ha trobat projecte executiu en condicions a 

l’Ajuntament de Figueres. Tot i que els edificis escollits ja contemplen certs avanços en temes 

d’aïllament tèrmic respecte els edificis de la postguerra, presenten altres inconvenients que poden 

augmentar significativament la seva demanda energètica i per tant, poden representar un gran 

potencial d’estalvi energètic. 

2.3.4 Elements de l’habitatge on actuar 

En la rehabilitació d’edificis, s’ha de diagnosticar  la situació actual per orientar les actuacions que 

cal realitzar en els edificis. Aquest diagnòstic es fomenta en el coneixement dels sistemes i 

subsistemes constructius, instal·lacions i materials emprats en la construcció inicial així com en la 

zona climàtica on s’emplaça l’edifici i disseny d’aquest. 

En el cas de la rehabilitació energètica, s’ha de conèixer el comportament energètic dels edificis 

per tal d’identificar les deficiències actuals i establir possibles mesures energètiques de millora 

adaptades a la realitat i que ofereix el mercat, a més de les possibilitats que permet l’edificació 

objecte de la rehabilitació i el règim de tinença i ús dels habitatges. 

Un edifici d’habitatges es caracteritza per dos elements que condicionen el seu comportament 

energètic i sobre els quals cal centrar l’atenció per a realitzar qualsevol actuació encaminada a la 

millora de l’eficiència energètica: l’envolupant (pell) de l’edifici i les seves instal·lacions. 
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Envolupant 

Tal i com exposa el DB-HE1 del CTE, l’envolupant és el “conjunt de tots els tancaments de l’edifici 

que limiten espais habitables amb l’ambient exterior (sigui aire, terreny o un altre edifici) i totes les 

particions interiors que limiten els espais habitables amb els espais no habitables i que, a la 

vegada, estiguin en contacte amb l’ambient exterior”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 8 - Esquema de l'envolupant tèrmica dels edificis - Font: CE3X 

A l’envolupant és on es produeix l’intercanvi tèrmic de pèrdues i guanys entre l’espai interior i 

exterior, que modifica les condicions d’ambient interior. És doncs, la pell de l’edifici, que hauria de 

protegir els interiors dels agents externs (pluja, vent, soroll, calor, fred...). 

Les obertures a les façanes o cobertes representen una discontinuïtat, convertint-se en els punts 

amb més intercanvi tèrmic interior-exterior. Les proteccions solars (fixes o mòbils) resultaran 

elements clau a l’hora de controlar els guanys solars per radiació que experimenten els habitatges. 

En funció del clima, els materials i els gruixos dels elements de l’envolupant tèrmica hauran de ser 

diferents. Un edifici en un clima fred necessita molt més aïllament o elements de més espessor i 

massa per treballar amb inèrcia tèrmica. Per contra, un edifici en un clima càlid, a més de la 

inèrcia tèrmica, necessita principalment cambres ventilades i proteccions solars exteriors. 

Així doncs, la demanda energètica i conseqüentment el consum energètic de l’edifici, estaran 

directament relacionats amb el correcte funcionament de l’envolupant de l’edifici, la seva 

adequació al clima i les bones condicions constructives. Cal esmentar que les millores 

d’envolupant poden arribar aconseguir estalvis de fins el 70% de la demanda energètica inicial de 

l’edifici. 
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Instal·lacions 

Les instal·lacions representen el conjunt d’equips que permeten satisfer les necessitats de confort 

i d’ús de cada habitatge, oferint calor, fred, llum, etc. segons la demanda energètica de l'edifici. 

Principals instal·lacions d’un habitatge: 

 Climatització: Calefacció i refrigeració. 

 Aigua calenta sanitària. 

 Il·luminació. 

 Altres equips consumidors d'energia. 

Cal tenir present que les instal·lacions es dimensionaran per tal de cobrir la demanda màxima de 

l’habitatge i aconseguir una situació de confort. 

El tipus d’instal·lació i el seu funcionament a més de dependre del clima i de les característiques 

de l'envolupant, depèn també del comportament dels usuaris. Uns bons hàbits per part de l’usuari 

ajuden a no malbaratar el consum d’energia. 

Les millores destinades a millorar les instal·lacions (rendiments i eficiència) afecten directament al 

consum d’energia final i primària. En rehabilitació energètica, l’estalvi en relació al consum total 

amb la millora de l'eficiència dels equips i sistemes pot arribar a suposar un 30% de minoració 

respecte la situació inicial en casos normals sense una inversió molt elevada. Evidentment, si 

introduíssim instal·lacions de generació d'energia renovable, el consum inicial podria veure's reduït 

fins a nivells pròxims a zero.   

2.3.5 Definició de les mesures de millora 

Per tal de millorar la resposta energètica de l’edifici, considerarem dos paquets de mesures per 

actuar en diferents sistemes de l’edifici: 

 Mesures passives – Conjunt d’activitats encaminades a reduir la demanda energètica 

mitjançant actuacions en el disseny de l’edifici, millores en l’envolupant i reducció de les 

càrregues internes. 

 

 Mesures actives – Conjunt d’activitats destinades a la millora de l’eficiència d’equips i 

sistemes, i a la introducció d’elements renovables per a la instal·lació tèrmica i elèctrica de 

l’edifici. 
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  Imatge 9 – Piràmide d’actuació  

Tal i com podem observar al gràfic adjunt, la millor manera d’actuar es començar per introduir 

mesures passives i, posteriorment, mesures actives. Es tractaria doncs en primer lloc de reduir la 

demanda energètica, de tal manera que aquesta sigui mínima (edifici de consum energètic casi 

nul) i que aquest mínim pogués cobrir-se amb energies renovables, tal i com anuncien les 

normatives i directives europees comentades en l’apartat de marc normatiu. És doncs per aquest 

motiu, que començaríem a actuar en el disseny de l’edifici integrant estratègies passives com 

orientar bé l’edifici, dotar-lo d’un bon disseny per a l’aprofitament solar a l’ hivern i la protecció a 

l’estiu (en obra nova, en rehabilitació no ens és possible actuar al disseny), es continuaria per 

actuar sobre l’envolupant tèrmica millorant la transmitància tèrmica global d’aquesta (façanes, 

cobertes, obertures...), reduir les infiltracions, ponts tèrmics i reduir càrregues internes (per 

exemple amb bona ventilació a l’estiu) que alhora també ens farà reduir la demanda energètica.  

Un cop s’ha actuat amb les mesures passives, i s’ha intentat obtenir una demanda energètica com 

més baixa possible, seria l’hora d’actuar amb estratègies actives. En primer lloc, centrem l’atenció 

en actuar sobre la millora de l’eficiència energètica dels equips i sistemes – p. ex; no és el mateix 

tenir una caldera antiga amb rendiment del 60% que tenir una caldera actual amb un rendiment 

pròxim al 100%-. Amb aquestes millores, el que intentem és reduir el consum en funció de la 

demanda, és a dir, com millor sigui el rendiment de l’equip o sistema, menys consum tindrem 

envers a una mateixa demanda.  

Per últim, seria l’hora d’actuar amb renovables per a mirar de cobrir la demanda restant amb 

aquestes i aconseguir un edifici de consum energètic nul. A priori, per el seu cost, les fonts 

d’energia renovables solen ser les mesures que surten menys rentables en quant a termes de 

cost-eficàcia; És per això que habitualment s’intenta reduir al màxim la demanda energètica i 

augmentar l’eficiència d’equips i sistemes per aproximar-se a edificis de consum energètic casi nul 
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i no es busca actuar posteriorment amb renovables. Cal dir que dintre de les renovables, es busca 

en primer lloc actuar amb les renovables tèrmiques, ja que la climatització és un dels majors 

consumidors en edificació residencial, tal i com es veurà més endavant, i a posteriori, es buscarà 

actuar amb renovables elèctriques, per a cobrir la demanda energètica elèctrica de l’edifici 

mitjançant per exemple plaques fotovoltaiques, mesura que com s’ha comentat, no sol resultar 

rentable. 

Cal esmentar que en el estudi que es planteja, s’utilitza el software CE3X que en edificis 

residencials com són els del objecte del nostre estudi, no té en compte paràmetres com la 

ventilació per reducció de càrregues internes, elements de consum elèctric... per la qual cosa, no 

podrem actuar sobre tots els punts, però si en la mesura que ens sigui possible sobre aquells on 

és més important actuar seguint la piràmide d’actuació plantejada. Tampoc s'actuarà introduint 

fonts d'energia renovables, ja que el programa es prou limitat respecte a la introducció d'aquestes i 

serien difícilment quantificables per a rehabilitació energètica. S'intentarà doncs, sobretot, actuar 

reduint la demanda energètica intervenint sobre l'envolupant i augmentar l'eficiència d'equips i 

sistemes existents.  

2.3.6 Mesures passives 

Per tal de millorar el comportament de l’edifici pel que fa a les pèrdues i guanys de calor, ens 

centrarem  en les següents actuacions i millores: 

 Disseny i orientació 

 Millora d’aïllaments de l'envolupant tèrmica, augmentant la resistència tèrmica dels tancaments 

opacs i eliminant els ponts tèrmics.  

 Canvi de fusteries i vidres, minimitzant les pèrdues de calor per la superfície vidriada 

(especialment en les orientacions sense possibilitat de guanys solars) i millorant la resistència 

tèrmica dels tancaments transparents. 

 Col·locació de proteccions solars. (exteriors i interiors) 

 Permeabilitat a l’aire: ventilació racional, evitant l’excés de calor a l’estiu i de fred a l’hivern i 

millora de l'estanqueïtat. 

És important introduir les mesures de millora de l’envolupant anteriors sense comprometre la 

il·luminació i la ventilació natural. 

Per controlar les necessitats energètiques de l’edifici o de l’habitatge, les estratègies a l’hivern són 

limitar les pèrdues de calor (afegint aïllament tèrmic, millorant l'estanqueïtat de les obertures 

evitant les filtracions d'aire exterior...) i promoure els guanys solars (orientació de les finestres, 
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inèrcia tèrmica dels tancaments...). Les estratègies a l’estiu són bàsicament limitar els guanys 

calorífics (protecció i control solar) i facilitar les pèrdues (ventilació). 

Per a climes mediterranis, com és el del nostre cas, únicament utilitzant elements de captació 

solar a l’hivern i de refrigeració mitjançant una bona ventilació natural a l’estiu, els edificis 

consumirien menys energia per arribar a les condicions de confort ambiental interior. 

El benefici que suposa l’aplicació de cadascuna de les mesures depèn de cada edifici concret i de 

l’ús que se’n fa i, per tant, l’elecció de les mesures a aplicar variarà per a cada cas buscant les 

mesures òptimes a partir d'un estudi previ de la situació energètica en que es troba l'edifici. 

2.3.6.1 Disseny i orientació 

El disseny i l'orientació dels edificis incideixen en la demanda energètica de l’edifici ja que són 

aspectes fonamentals a tenir en compte per la radiació solar i l’impacte del vent sobre 

l’envolupant. 

- Radiació solar – Tot element constructiu per sobre la rasant rep l’impacte de la radiació solar, 

més o menys depenent de varis factors com: objectes i/o elements que obstrueixin la radiació i 

provoquin ombres sobre el nostre edifici, l’absortivitat i inèrcia tèrmica que tingui l’envolupant i 

l’orientació d’aquest. 

L’orientació sol quedar reflectida en la distribució d’obertures de l’edifici. Normalment, els 

edificis a sud solen tenir moltes més obertures en aquest punt cardinal que en la resta. Cal 

controlar la radiació solar a les finestres ja que els guanys solars per les finestres són molt 

més elevats; no obstant això, no es pot depreciar la radiació solar sobre elements opacs. 

La millor orientació, pel que fa a l'aprofitament de la radiació solar, serà doncs a sud, ja que es 

maximitzen els guanys solars a l’hivern (quan es necessita escalfar l’edifici de forma passiva) 

ja que el sol en aquesta època és més baix i es garanteix que la radiació solar incideixi de 

manera directe sobre l'edifici, i es minimitzen a l'estiu quan l'angle d’incidència dels rajos solars 

és més alt i es permet una protecció solar més fàcil obstaculitzant l'entrada de la radiació. La 

pitjor orientació en climes mediterranis seria doncs a nord, ja que en la majoria de l'any no 

existeix radiació sobre les façanes nord de tal manera que no es pot gaudir de guanys de calor 

en èpoques d'hivern (generalment, el sol surt per l'est i es pon per l'oest, sense arribar a tocar 

a les façanes nord en la majoria de casos).  

- Impacte del vent sobre l’envolupant – En climes suaus sobretot, és important tenir en 

compte el vent ja que pot interessar, en certs períodes de l’any, captar els corrents d’aire dels 

vents dominants de la zona i dissipar així el calor acumulat a l’interior. En climes freds, es 
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busca protegir-se dels vents hivernals mitjançant una bona orientació, reduint al màxim 

l’entrada d’aire fred a través de les possibles juntes de l’envolupant. 

Tot i que l’orientació és un factor difícil de controlar, i en el cas de la rehabilitació ja ens ve 

condicionat per la situació de l’immoble, s’ha de tenir en compte ja que afecta la temperatura i la 

humitat relativa de l’edifici (nivell de radiació solar i nivell d’exposició al vent).  

Cal tenir present que: 

 La superfície que rep més insolació a l’hivern és la façana sud, i a l’estiu és la coberta. 

 

 La façana sud rep més radiació solar a l’hivern que no pas a l’estiu (tres vegades més 

aprox.). La coberta rep aproximadament 4,5 vegades més radiació a l’estiu que no pas a 

l’hivern. 

 

 Els habitatges no passants orientats a nord presenten uns consums de calefacció entre 2 i 

3,5 vegades superior als dels pisos orientats a sud. Això es deu a que en orientació sud, els 

pisos gaudeixen d'uns guanys solars que no es tenen a nord, on no existeix radiació directe 

del sol, almenys a l'hivern on el sol surt completament per l' Est i es pon per l' Oest. 

 

 Les façanes amb orientació est i oest reben 2,5 vegades més radiació a l’estiu que a l’hivern, 

per tant, és necessari considerar les proteccions solars. 

 

 Les façanes d’orientació sud-est i sud-oest reben una quantitat de radiació molt similar al 

llarg de tot l’any. 

 

 La façana nord rep molt poca radiació directa i aquesta només es produeix a l’estiu durant 

unes poques hores del dia. 

 

 Els habitatges sota coberta i els testers tenen consums 2,5 vegades superiors a la mitjana. 

Això es deu a que estan en la seva part superior en contacte amb espais exteriors, mentre 

que els pisos entre plantes solen estar en contacte amb altres espais habitables, i per tant, 

climatitzats. 

En els tancaments, on el problema és el sobreescalfament a l’estiu (façanes est i oest i cobertes), 

és més eficient utilitzar solucions de façana ventilada amb cambra d’aire entre el revestiment i el 

suport, que milloren la transmissió tèrmica i faciliten el control energètic. Per aconseguir els 

efectes de refredament dins de la cambra d’aire, aquesta ha d’estar realment ventilada i assegurar 

el tiratge tèrmic. 
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L’orientació més favorable, com s'havia comentat, és cap al sud, ja que permet una protecció fàcil 

de la radiació solar al migdia mitjançant ràfecs o lames horitzontals; la resta del dia, l’exposició és 

reduïda. 

També es important tenir en compte la compacitat de l’edifici, tot i que ja ens ve prefixat en el cas 

de les rehabilitacions, que és el que tractem en el nostre estudi. La compacitat es defineix com el 

quocient entre la superfície d’envolupant exterior i el volum que tanca. 

En climes freds, els edificis compactes tenen menors demandes energètiques, ja que tenen menys 

superfície d’envolupant respecte un edifici amb el mateix volum i major superfície d’envolupant, 

per tant, les pèrdues també són menors. En climes càlids amb molta radiació solar, un edifici 

menys compacte podria generar més ombreig així doncs es reduiria la demanda energètica a 

l’estiu. 

 

 

 

  Imatge 10 – Compacitat variable amb el mateix volum interior. 

Finalment, és important considerar que en funció del color i la rugositat de l’acabat exterior de les 

façanes, hi ha més absorció de la radiació solar incident: els colors foscos absorbeixen més 

radiació que els colors clars i, per tant, produeixen una transmissió a l’interior més elevada.  És 

important també en cas de ser possible introduir elements reflectants per evitar la radiació solar 

directe en els casos que no ens interessi. 

2.3.6.2 Aïllament 

Els objectius que es persegueixen amb l’aïllament o l’augment d’aïllament d’una façana són la 

reducció de la demanda energètica de l’edifici (calefacció/refrigeració), l’obtenció de més confort a 

l’interior (aïllament tèrmic, acústic, etc.), la minimització del risc de generació d’humitats degudes a 

la condensació, i fins i tot la protecció contra el foc. 

Pel que fa a la reducció de la demanda energètica, el que s’ha de buscar és optimitzar la 

resistència tèrmica de la part opaca de la façana mitjançant l’aplicació d’aïllament o sistemes de 

tancament apropiats al clima, a l’orientació de la façana i a la composició específica d’aquesta. A 

més, s'haurà d'intentar reduir els ponts tèrmics existents amb la incorporació de aïllament. 

Actualment existeix una gran varietat de tipus d’aïllaments al mercat, amb diferents prestacions 

tèrmiques i acústiques. En funció de cada cas, s'haurà de decidir aquell aïllament més idoni per a 

complir amb els requisits mínims o objectius establerts.  
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Els materials aïllants són aquells que ofereixen una gran resistència al pas del calor. Es 

consideren materials aïllants tèrmics aquells amb un coeficient de conductivitat tèrmica (λ) inferior 

a  λ<0,10 W/m2·K. A continuació s’exposa un quadre comparatiu amb els tipus d’aïllaments més 

utilitzats en construcció: 

TIPUS D’AÏLLAMENTS 
CONDUCTIVITAT 

TÈRMICA (W/m·K) 

EMISSIONS DE 

CO2 (kg CO2/m2) 

PREU APROXIMAT 

€/m2 

 

Llana de roca 

(SW) 

 
 

0,030 – 0,042  
 

4,03  

Rígids 

12,14    (5 cm) 

23,80    (10 cm) 

No rígids 

3,40     (4 cm) 

5,66     (6 cm) 

 

Llana de vidre 

(GW) 
0,028 – 0,040  3,84 

Rígids 

6,74    (5 cm) 

11,55    (10 cm) 

No rígids 

5,05    (5 cm) 

9,98    (10 cm) 

 

Poliestirè 

expandit (EPS) 
0,035 – 0,046  8,64 

 

6,1    (5 cm) 

12,19    (10 cm) 

 

Poliestirè 

extrudit (XPS) 

 
 
 

0,030 – 0,042  

 
 
 

41,45 
15,75      (5 cm) 

31,5       (10 cm) 

 

Poliuretà (PUR) 0,028 – 0,035  51,97  

Plaques 

13,19     (5 cm) 

22,1       (8 cm) 

Escuma 

4,16      (4 cm) 

12,3      (10 cm) 
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Perlita 

expandida (EPB) 
0,037 – 0,060  0,42 

5,6    (2 cm) 

8,43  (4 cm) 

 

Suro (ICB) 0,034 – 0,100  1,11 
8,74     (4 cm) 

19,79   (10 cm) 

 

Cel·lulosa (CL) 

 
 
 

0,035 – 0,069  

 
 
 

0,89  25,7   (3 cm) 

Taula 2 - Elaboració pròpia – Fonts: Rockwool, Greenstorm. Preus BEDEC. 

Característiques físiques i mecàniques dels aïllaments 

L’aïllament redueix la velocitat del flux de calor, dotant el tancament de inèrcia tèrmica. Per 

exemple, tal i com podem observar al gràfic inferior, amb l’aïllament per dintre la solució 

constructiva s’equilibra amb l’exterior, eliminant qualsevol possibilitat de que el tancament ceràmic 

pugui retenir part del calor intern de l’habitatge. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 11 – Inèrcia Tèrmica. Font: J.A. Turégano, M.A. Hernández, F. García (Grupo Energía y Edificación). 
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Per l’aïllament s’ha de tenir en compte que a mesura que augmentem el grossor de l’aïllament 

s’aconsegueix un estalvi de W/m2·K (reducció de la transmitància i, conseqüentment, de la 

demanda de calefacció). Tot i així, a la gràfica següent, es pot observar que a partir dels 10-12 cm 

d’aïllament la transmitància és lineal, per tant, en el nostre clima no tindria gaire sentit sobrepassar 

aquests gruixos d’aïllament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 12 – Gràfic relació gruix aïllament/ transmitància – Font: Rockwool Campus 

Així doncs, no sempre el gruix de l’aïllament ideal per a l’edifici a nivell energètic resulta ser el més 

rentable a la llarga.  

Quan en aquest treball es parla de “gruix d’aïllament òptim”, significa que amb les premisses 

considerades els beneficis econòmics són els màxims. Tal i com s'observa a la gràfica superior, 

com més gruix d'aïllament tinguem, l’estalvi (almenys a nivell de demanda de calefacció) tendeix a 

incrementar-se. Tot i això, a mesura que augmenta l'aïllament, els beneficis econòmics comencen 

a mantenir-se lineals; Aquesta situació pot provocar una amortització més lenta de la inversió en 

aïllaments a partir de 10 centímetres en climes mediterranis, ja que la inversió en l'addició 

d'aïllament serà superior però l'estalvi serà pràcticament el mateix en començar a mantenir-se 

lineal, per tant tindrem períodes de retorn més llargs. 

Segons el Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, aïllar les façanes amb 10 cm suposa un estalvi energètic addicional del 5% respecte 

aïllar amb 6 cm. Superar aquest gruix d'aïllament (amb 15 cm) suposa un 1% d’estalvi addicional i 

augmenta notablement la complexitat tècnica de l’operació, raó per la qual no es considera 

adequat. És recomanable per tant posar 10 cm d'aïllament especialment en les façanes de l’eix W-

N-E i en les no assolellades.  



ANÀLISI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE TIPOLOGIES DIFERENTS 

49 
 

Rangs d’estalvis de calefacció en funció del gruix d’aïllament de façana: 

Imatge 13 - Gràfic estalvi calefacció - Font: Projecte estratègic de rehabilitació energètica de l’AMB 

Com es pot observar també en aquesta gràfica, a mesura que s'augmenta el gruix d'aïllament a 

partir de 10 centímetres, els estalvis comencen a mantenir-se relativament lineals sense 

incrementar-se substancialment. Tot i això, els valors d’estalvi energètic poden variar en funció de 

la situació en que es trobi l’habitatge. Els habitatges de sota coberta, per exemple, amb 6 cm 

d’aïllament a façana i 8 cm a coberta podríem arribar a estalvis de més del 40% del consum de 

l’habitatge (15-20% en habitatges en plantes intermèdies). En aquest cas de sota coberta, si 

l’habitatge no és passant (orientat a l’eix W-N-E) o no és gaire assolellat, els períodes de retorn de 

la inversió en aïllament es poden arribar a reduir fins a 9 anys. 

També cal tenir en compte el clima; En climes suaus com els de bona part del litoral de Catalunya, 

no hi ha una demanda de calefacció gaire important, fet que provoca que les inversions d'addició 

d'aïllament tinguin períodes de retorn relativament alts (aprox. 25 anys). En el cas d’habitatges no 

passants orientats a nord, per exemple, en tenir uns consums més alts que la mitjana, aquest 

període d’amortització podria reduir-se fins la meitat. 

Ponts tèrmics 

Un pont tèrmic és tota aquella zona de l’envolupant de l’edifici on s’evidencia una variació en la 

uniformitat del sistema constructiu, ja sigui per un canvi de gruix del tancament, dels materials 

utilitzats, per la penetració d’elements constructius de diferent conductivitat, etc. fet que comporta 

una minoració de la resistència tèrmica respecte a la resta del tancament. Els ponts tèrmics, a 

més de ser punts febles de l'envolupant per on es produeixen gran part de les pèrdues 
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energètiques de l'edifici, també són parts sensibles on augmenta la possibilitat de que es 

produeixin condensacions superficials, sobretot en èpoques fredes. 

Els ponts tèrmics més habituals en edificació són els següents:  

Ponts tèrmics integrats als tancaments: 

 Pilars integrats al tancament de les façanes i pilars de cantonada. 

 Contorn de obertures. 

 Caixes de persianes i dintells. 

 Altres ponts tèrmics integrats. 

Ponts tèrmics formats per trobada entre paraments: 

 Fronts de forjat en façanes. 

 Unió de cobertes amb façanes.  

 Unió de façana amb tancament en contacte amb el terreny. 

  Cantonades o trobades de façanes (cantonades entrants i sortints). 

Trobades de voladís en façanes. 

Trobades entre envans interiors i façanes. 

Cal doncs en rehabilitació energètica mirar d'identificar aquests ponts tèrmics i reduir-los o 

eliminar-los per tal de disminuir les pèrdues energètiques. 

Criteris d’incorporació de l’aïllament en la part opaca de l’envolupant 

L’elecció del millor aïllament tèrmic per a cada solució constructiva haurà de tenir en compte 

múltiples factors com: resistència a la humitat, resistència a la compressió, resistència al pas del 

vapor, etc. A més, s’haurà de tenir en compte per a la incorporació dels aïllaments si els 

tancaments són verticals o horitzontals, ja que el mode d'execució pot variar. 

Criteris per la incorporació d’aïllament tèrmic en tancaments verticals existents amb cambra d’aire: 

Per incrementar la resistència tèrmica i per tant millorar la transmitància tèrmica dels tancaments 

verticals i reduir la demanda energètica de l’edifici ho podem fer, de forma general, de tres 

maneres: 

A. Aïllament per l’exterior  

B. Aïllament intermedi 

C. Aïllament per l’interior 
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A. Aïllament de la façana per l’exterior 

Representa la opció on s’aconsegueix un major estalvi energètic. Apart de reduir bona part dels 

pont tèrmics i reduir el risc de aparició de condensacions, també aporta una molt bona resposta en 

quant a inèrcia tèrmica, ja que l’aïllament evita la pèrdua de calor cap a l’exterior, aprofitant la 

massa tèrmica interior com acumuladora dels guanys solars obtinguts durant el dia. A més, en 

funció del tipus d'aïllament a incorporar (exemple: llana de roca) s'aconsegueix un bon aïllament 

acústic i un element de tancament en el seu conjunt amb gran resistència envers el foc. 

Segons el Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, l’aïllament de façanes per l’exterior (6cm) permet obtenir en plantes intermèdies 

estalvis d’entre el 40 i el 45% del consum de calefacció, és a dir entre el 15% i el 20% del consum 

total dels habitatges. S’ha de tenir en compte que un aïllament deficient pot provocar l’aparició de 

condensacions. En aquest sentit, com s'ha comentat, la col·locació de l’aïllament per l’exterior 

redueix els riscos de condensacions. 

Avantatges de l'aïllament per l'exterior 

- Aplicable a totes les façanes. 

- Hi ha la possibilitat de fer una façana ventilada. 

- Estalvi energètic important en orientacions amb molta radiació solar. 

- El mur acumula i regula els guanys calorífics. S’aprofita la inèrcia tèrmica del suport. 

- Adequat per habitatges d’ús permanent. 

- Eliminació o reducció de ponts tèrmics i risc de condensacions. 

- Treball per l’exterior, sense necessitat de desallotjar els usuaris de l’habitatge. 

- No es perd superfície útil de l’habitatge. 

- Procés de muntatge ràpid i net. Possibilitat de desmuntar els elements. 

- Protecció del mur de suport i els elements constructius de les oscil·lacions tèrmiques i 

inclemències climàtiques. 

Inconvenients de l'aïllament per l'exterior 

- Cal una preparació prèvia del suport (per sistemes SATE-ETICS). 

- Sistema de construcció en sec, necessitat d’una subestructura fixada al mur portant per 

muntar el material d’acabat (per sistemes de façana ventilada). 

- Pot condicionar l’acabat final. 

- A vegades requereix la modificació de la fusteria de les finestres. 

- Cal projecte amb l’aprovació de la comunitat de veïns al ser treballs que afecten tot l’edifici. 
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- Necessitat d’elements auxiliars per l’execució de l’obra: bastida, acopi de materials, 

contenidors i ocupació de les voreres. 

- Cal projecte d’execució i la llicència municipal corresponent. 

- S’han de canviar els remats dels escopidors, brancals, llindes, etc. per adaptar-se a l’augment 

del gruix de la façana. 

- Increment del gruix de la façana de l’edifici (com a mínim 4 cm), tot i que dependrà de 

l’emplaçament urbanístic i el tipus de façana. 

- Pot sofrir danys per actes vandàlics. 

- Requereix una execució d’obra acurada, personal especialitzat i sistemes acreditats (DAU, 

DITE, etc.) 

Pel que fa a les solucions més usuals de addició d'aïllament per l'exterior, trobem dos solucions 

típiques: 

-Incorporant sistemes SATE-ETICS (sistemes d'aïllament tèrmic exterior) . 

-Incorporant sistemes de façana ventilada. 

Sistema SATE-ETICS 

 

 

 

 

 

 

Imatge 14 - Sistema SATE – ETICS – Font: Weber Saint-Gobain 

Sistema de Façana Ventilada 

 

 

 

 

 

Imatge 15 - Sistema de façana ventilada – Font: Rockwool 

1. Capa de regularització 

2. Placa d’aïllament tèrmic (material i gruix variables) 

3. Espigues de polipropilè per fixació mecànica 

d’aïllament. 

4. Malla de reforç de fibra de vidre. 

5. Imprimació de fons i regulador de absorció. 

6. Morter acrílic d’acabat. 

 

1. Paret/Suport 

2. Panell d’aïllament tèrmic (material i gruix 

variables) 

3. Càmara d’aire ventilada 

4. Subestructura d’acer galvanitzat/al·lumini 

5. Acabat exterior 
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En quant a avantatges i inconvenients d’una solució respecte l’altre, podem dir, de forma general, 

que el sistema de façana ventilada sol ser més car que el sistema SATE per la qual cosa és 

possible que l’amortització de la millora sigui més lenta. D’altra banda, el sistema SATE necessita 

d’un suport totalment regular mentre que per la façana ventilada no ho ha de ser ja que serà la 

subestructura metàl·lica la que aguanti el sistema. 

B. Aïllament de la façana omplint la cambra d’aire 

L’aïllament per dintre la cambra d’aire té un comportament similar a l’aïllament per l’interior, 

permet que les superfícies interiors emmagatzemin en poc temps una temperatura similar a la de 

l’ambient interior, augmentant així el confort dels usuaris. 

Aquesta solució només serà aplicable en façanes de doble fulla i cambra d’aire entre elles. Cal 

que la fulla exterior sigui resistent a la injecció de l’aïllament, amb un mínim de 10 cm de gruix. 

L'aïllament a incorporar haurà de ser resistent a la intempèrie i de baixa absorció d’aigua ja que 

podrien existir humitats en la fulla exterior que es podrien filtrar a l'interior. 

La injecció, pot ser amb diferents tipus de materials aïllants (fibres de EPS, perlita, borra de llana 

de roca, poliuretà, cel·lulosa...) però el gruix sempre serà constant degut a que quan s’efectua la 

injecció es fa sobre tota la cambra d’aire, deixant un espai que abans era buit o que tenia una part 

buida, totalment ple.  

En edificis en què la intervenció per l’exterior és complexa o impossible (cas de façanes principals 

històriques o catalogades amb estucs originals), la injecció d'aïllaments a la cambra d’aire (amb 

productes especialment dissenyats per a aquest fi) pot ser una solució ideal. L'aïllament intermedi, 

permet obtenir estalvis d’entre el 8 i 12 % del consum de l’habitatge, però no evita els ponts 

tèrmics en el front dels forjats. Actualment existeixen productes al mercat que permeten en alguns 

casos injectar l'aïllament per l’exterior i no molestar els usuaris, però aquestes solucions 

requeririen probablement de muntatge de sistemes auxiliars com bastides per a la seva execució. 

En el cas d’intervencions purament energètiques, de forma general, la injecció d'aïllament a la 

cambra d’aire resultarà força econòmica, ja que d’aquesta manera no es requereix bastida sempre 

que la injecció es faci per l'interior. En el cas d’intervencions estructurals de façana és més 

econòmic col·locar l'aïllament per l’exterior i aprofitar les sinergies de l’obra. 

Avantatges 

- No s’incrementen els gruixos de la façana. No hi ha canvis de fusteries ni d’acabats. 

- Amb control d’execució total es pot garantir l’aïllament complet de la cambra d’aire. 

- Les superfícies interiors agafen ràpidament la temperatura d’ambient interior. 

- Es pot aplicar a tot l’edifici o individualment a cada habitatge. 
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- Adequat en climes freds i humits, i en façanes amb orientació nord (no es pot aprofitar la 

massa tèrmica interior perquè la radiació solar és baixa). 

- Procés d’execució ràpid i net. Fàcil d’executar i reparar. 

- No calen sistemes auxiliars d’execució, com la bastida (excepte que es faci per tot l’edifici i 

l’aplicació sigui per l’exterior).  

- Aporta certa rigidesa a la façana. 

- S’aprofita l’envà com a massa tèrmica. 

- És l’alternativa quan no es pot aïllar per l’exterior de la façana ni tampoc no es pot perdre 

espai interior. 

Inconvenients 

- Interferència amb les persones usuàries de l’habitatge en el moment de l’execució i la posada 

en obra sempre que la intervenció sigui per l'interior. 

- No resol ponts tèrmics de pilars embeguts en parets, brancals i cantells de forjat. 

- Risc de sofrir condensacions intersticials degut a la inexistència de cambra d'aire entre les 

fulles un cop realitzada la intervenció. 

- Les pressions que poden provocar algun tipus d'aïllament (p.ex: poliuretà) sobre l'envà de 

cambra interior, podrien arribar a tombar-lo en cas de que el gruix d'aquest fos menor a 5 

centímetres. 

- Les instal·lacions que passen per la cambra d’aire poden veure’s afectades. 

- Cal fer un control intens per garantir la continuïtat de la cambra i la inexistència de fissures 

importants en el mur exterior de suport. 

- Per assegurar que l'aïllament ha omplert tota la cambra caldria un anàlisi mitjançant 

termografia infraroja abans i després de la intervenció.  

 

C. Aïllament de la façana per l’interior 

Aquesta mesura és eficaç en climes freds i humits i en les façanes orientades al nord, ja que en 

aquestes condicions difícilment es pot aprofitar la massa tèrmica interior perquè la radiació solar 

és baixa. 

Tot i això, l'aïllament per l’interior no és recomanable, ja que no presenta uns bons resultats 

energètics perquè no evita la majoria dels ponts tèrmics i a la vegada redueix la superfície útil de 

l’habitatge. 
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Avantatges 

- No es condiciona l’acabat exterior. 

- Són independents del mur portant i permeten fer-hi reparacions i corregir defectes de desplom. 

- Les superfícies interiors agafen ràpidament la temperatura de l’ambient interior. 

- Es pot aplicar individualment a cada habitatge. 

- Adequat en climes freds i humits, i en façanes amb orientació nord (en que no es pot aprofitar 

la massa tèrmica interior perquè la radiació solar és baixa). 

- Donant continuïtat a l’aïllament per l’interior s’eliminen ponts tèrmics de pilars embeguts en 

parets. 

- Procés de muntatge ràpid  i net. Facilitat d’execució. 

- Són obres menors. 

- No calen sistemes auxiliars d’execució, com bastides. 

- Sistema de construcció en sec. 

- Permet passar les instal·lacions fàcilment pels elements del sistema, sense fer regates. 

- No s’han de canviar fusteries exteriors, encara que apareix un ampit interior. 

Inconvenients 

- Risc de condensacions ja que no es resolen els ponts tèrmics dels cantells dels forjats. 

- Interferència amb les persones usuàries de l’habitatge en el moment de l’execució. 

- Reducció de la superfície útil de l’habitatge (6 cm lineals aproximadament). 

- No s’aprofita la inèrcia tèrmica del suport. 

- Comporta moure instal·lacions (radiadors, caixetins, endolls, etc.). 

La solució més habitual de incorporació d'aïllament tèrmic per l'interior seria mitjançant un 

trasdosat de cartró-guix amb material aïllant (habitualment llana de roca): 

 

 

 

 

 

 

 

 Imatge 16 - Sistema de aïllament tèrmic interior (trasdosat) – Font: Rockwool + elaboració pròpia 

1. Paret/Suport 

2. Revestiment paret (enguixat) 

3. Aïllament tèrmic (Material i gruix variables - 

habitual 4 centímetres de llana de roca) 

4. Placa de cartró guix 

5. Muntants d’alumini  
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Cal esmentar que, segons la gràfica que s’adjunta a continuació, la solució més viable 

energèticament parlant pel que fa a la disposició de l’aïllament tèrmic és la de col·locar-lo per 

l’exterior, ja que aquest serà el que experimenti, a priori, menys pèrdues de calor degut 

probablement a la inèrcia tèrmica que proporciona al conjunt del tancament  i a la reducció de 

ponts tèrmics que suposa la incorporació d’aquest tipus de solució, tal i com s’ha comentat 

anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 17 – Pèrdues de calor en funció de la posició de l’aïllament. Font: Guillermo Yáñez Paradera 

No obstant això, cal tenir en compte a més de la disposició de l’aïllament, el material i el gruix 

d’aïllament a incorporar. En aquest treball, es busca trobar la solució òptima en funció del cost-

eficàcia de la mesura, es a dir, aquella que ens proporcioni una relació inversió-estalvi millor i per 

tant una amortització més ràpida i un estalvi més gran. Podria ser doncs, que la solució que ens 

garanteixi una relació òptima no sigui la de aïllar per l’exterior. Aquesta situació, s’estudiarà més 

endavant, a l’apartat de anàlisis de les propostes de millora sobre cada un dels casos d'estudi, 

incorporant diferents solucions per a veure quina resulta més viable en base a l’objectiu principal. 

Criteris per la incorporació d’aïllament tèrmic en tancaments horitzontals existents amb cambra 

d’aire: 

 

 

 

 

 

Imatge 18 – Aïllament tèrmic en coberta inclinada ventilada. Font: Curs Gestor Energètic - CATEEB 
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Criteris per la incorporació d’aïllament tèrmic en tancaments horitzontals existents sense cambra 

d’aire: 

 

A. Per l’exterior 

B. Per l’interior 

 

Imatge 19 – Aïllament tèrmic en coberta inclinada. Font: Curs Gestor Energètic – CATEEB 

La coberta és l’element de l’edifici que sofreix en major grau les agressions externes, motiu pel 

qual és important donar-li el protagonisme que es mereix, amb la finalitat d’aconseguir el suficient 

confort interior de les persones usuàries amb la màxima reducció possible de la demanda 

energètica dels espais inferiors. 

També és la part de l’envolupant de l’edifici amb més càrrega tèrmica i que rep més radiació solar 

(unes 4,5 vegades més elevada a l’estiu que a l’hivern). Per aquestes raons i pel que fa al 

comportament tèrmic, l’aïllament és molt important per reduir els guanys solars en aquest punt. 

Com més a l’exterior es col·loqui aquest aïllament, millor, per frenar i reduir l’entrada de calor a 

l’interior de l’habitatge.  

Pel que fa a les obertures a les cobertes com lluernes o claraboies, aquestes són una 

discontinuïtat de la part massissa de la coberta i per tant són punts amb una major transmitància 

tèrmica amb grans guanys solars i, per tant, ponts tèrmics de la coberta. 

Els problemes habituals que es poden localitzar a les cobertes d’edificis existents són de dos 

tipus: la falta d’aïllament tèrmic, i les humitats o goteres al sostre de l’habitatge inferior per 

trencament de la impermeabilització. 

Cal conèixer les diferents tipologies constructives de les cobertes a l’hora d’identificar la millor 

solució de rehabilitació energètica ja que això ens condicionarà la intervenció posterior. 

En cobertes ventilades tenim l’avantatge de la que la ventilació ens ajuda a dissipar els guanys 

tèrmics del sol a la cambra existent entre l’acabat de coberta i el forjat resistent. 

En cobertes planes, col·locant un aïllament tèrmic per sobre la coberta existent, aconseguim una 

solució fàcil i eficient i que l’aïllament es col·loqui a la cara exterior. Això comporta millores 

associades a la protecció de la làmina d’impermeabilització – que és el material que pateix un 

envelliment més accelerat degut els canvis de temperatura – i es reduirien les condensacions 

intersticials en cas d'haver-n'hi, eliminant les taques d’humitat a la cara interior del forjat. 
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En les cobertes inclinades la intervenció sol ser més complicada. Es pot fer per l’exterior, 

desmuntant prèviament les peces d’acabat (teules, pissarra, etc.) però no sol resultar la solució 

més rentable degut al cost previ de desmuntatge i posterior muntatge. Altres solucions poden ser 

incorporar l’aïllament per l’interior, ja sigui dins la cambra d’aire (el més eficient) o en plaques 

d’acabat fixades sobre el forjat interior o en el cel ras. 

A. Aïllament per l’exterior de la coberta 

Avantatges 

- Aplicable a totes les cobertes. 

- Com més a l’exterior es col·loqui l’aïllament, abans es frenen els guanys tèrmics de la radiació 

solar. 

- Treball per l’exterior, sense desallotjar l’habitatge. 

- No es perd altura útil de l’habitatge. 

- Sistema de construcció en sec, excepte en el cas de projecció en poliuretà. 

- Procés de muntatge ràpid i net (en cobertes planes). 

- Possibilitat de desmuntar els elements. Fàcil de recuperar i/o reciclar. 

- Permet col·locar paviments flotants, amb cambra d’aire ventilada que ajuda a reduir els guanys 

solars (a cobertes planes). 

- Allarga la vida útil de la impermeabilització 

Inconvenients 

- Cal una preparació prèvia del suport. 

- Cal projecte d’execució i la seva llicència corresponent. 

- Cal col·locar barrera de vapor a la part calenta i poden produir-se condensacions. 

- Puja el nivell de la coberta, i podria donar-se el cas que s’hagin de modificar les baranes 

perimetrals de la coberta i alguna obertura de sortida en cobertes planes transitables. 

 

B. Aïllament per l’interior – sota coberta 

Avantatges 

- Són independents del suport, permeten fer-hi reparacions. 

- Les superfícies interiors agafen ràpidament la temperatura d’ambient interior. 

- Més adequat en climes freds i humits. 

- Donen continuïtat a l’aïllament per l’interior, eliminant possibles ponts tèrmics. 

- Sistema de construcció en sec, sense utilització d’aigua. 

- Possibilitat de desmuntar els elements en les solucions fixades mecànicament. 
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- Permet el pas d’instal·lacions. 

Inconvenients 

- Si es col·loca com a cel ras es perden uns 25 cm d’altura útil. 

- Hi ha risc de condensacions. 

- No aprofita la inèrcia tèrmica del suport. Hi ha certa dificultat en el muntatge. 

Aïllament tèrmic d'altres elements 

L'envolupant tèrmica, com s'ha pogut observar quan es parlava de l'envolupant, no només la 

formen la coberta i les façanes (amb les seves obertures) si no que hi ha d'altres elements a 

través dels quals es produeixen pèrdues energètiques i que també és important aïllar per tal de 

disminuir-les; Aquests elements són, d'una banda, els forjats en contacte amb espais no 

habitables superiors o inferiors i els forjats volats en contacte amb espais exteriors.  

En la majoria dels casos, podem trobar que aquests elements no estan aïllats i per tant s'originen 

pèrdues energètiques a través d'aquests. Si bé es cert que les pèrdues energètiques per aquests 

punts solen ser relativament petites, ja que habitualment la superfície d'aquesta part de 

l'envolupant sol ser petita i representa un percentatge de pèrdues mínim respecte a la resta de 

l'envolupant, no convé obviar l'aïllament d'aquestes parts per tal de disminuir les pèrdues 

energètiques del global de l'edifici, i per tant millorar el seu comportament i reduir la demanda 

energètica. 

És possible que addicionar l'aïllament en aquest punts, per si sol, no resulti gaire viable per el que 

s'ha comentat anteriorment; No obstant això, si millorem tota l'envolupant tèrmica, també cal 

intervenir sobre aquests punts per tal de aconseguir que l'edifici es comporti d'una manera 

"òptima" energèticament. 

La manera més habitual de intervenir, serà mitjançant un fals sostre amb aïllament entre el forjat i 

les plaques d'acabat per tal de augmentar la resistència tèrmica del global del tancament i per tant 

reduir la demanda energètica i millorar el comportament global de l'edifici. 

2.3.6.3 Fusteria i vidres 

Les obertures sobre l’envolupant tèrmica tenen un paper molt important en el funcionament tèrmic 

i lumínic dels habitatges. Les obertures, són elements de captació de radiació solar directa, de 

ventilació i de llum natural. A la vegada, representen una discontinuïtat respecte la part massissa, 

la qual ens pot generar ponts tèrmics, i tenen una transferència de calor interior-exterior més 

directa i elevada. 
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Les obertures tenen la capacitat de deixar passar la radiació solar al seu interior, fet que suposa 

una aportació energètica gratuïta en condicions on ens pot interessar (condicions d'hivern, a l'estiu 

en climes mediterranis cal protegir-se), però alhora, els marcs i les vidres acostumen a tenir una 

resistència tèrmica força inferior que la resta de tancament pel que les pèrdues energètiques per 

aquests punts són majors.  

Les finestres doncs, com es comenta, són punts febles de pèrdues energètiques per la diferència 

de transmitància amb la resta del tancament. Tal i com es pot observar en les gràfiques que 

s'adjunten a continuació, la proporció en relació a la superfície total de l’envolupant no es 

correspon amb les pèrdues energètiques. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 20 – Gràfic envolupant. Font: Curs Gestor Energètic – CATEEB 

Per evitar els ponts tèrmics entre la fusteria i l’obra, i per tant evitar la circumstància de pèrdues 

energètiques amb menys superfície que podem observar a les gràfiques, s’ha de donar continuïtat 

a l’aïllament tèrmic en tots els massissos que envolten les obertures i segellar les unions del 

premarc i l’obra per tal de evitar o reduir pèrdues. També cal controlar que hi poden haver ponts 

tèrmics en la pròpia fusteria, si són perfils metàl·lics buits sense ànima interior. Per evitar-los, cal 

que els perfils tinguin una ruptura de pont tèrmic de gruix superior a 12 mm, o bé que la fusteria 

estigui reomplerta amb material aïllant. Pel que fa als vidres, suposen l’element més important a 

l’hora de definir la resistència tèrmica de l’obertura ja que la seva transmitància tèrmica sol ser 

alta. 

Segons el Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona: “El canvi de finestres (doble vidre amb cambra d’aire i millora de marcs) suposa un 

estalvi d’un 8% del consum de l’habitatge. El seu cost és elevat: 403 €/m2 de finestra, i suposant 

13,4 m2 de finestra/habitatge són 5.760 € canviar totes les finestres d’un habitatge; 46,3 €/m2 de 

façana). L’estalvi energètic aconseguit a Barcelona no permet amortitzar aquestes inversions en 

períodes de temps raonables.” 
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Per tant, a l’hora de definir els punts febles d’una obertura, considerarem una transmitància per 

part dels marcs, i una altre per els vidres.  

Perfils 

Transmitància tèrmica dels perfils, segons norma UNE EN ISO 10077: 

Imatge 21 – Transmitàncies de marcs. FONT: Guia de la renovació energètica d’edificis d’habitatges. 

A més de la pròpia transmitància dels marcs, també s’ha de considerar l’absortivitat de la radiació 

a través del propi marc (HE-1, CTE), en funció del color d’aquest. 

Imatge 22 – Absortivitat de marcs. FONT: Guia de la renovació energètica d’edificis d’habitatges. 

Com més baixa sigui la transmitància tèrmica i més clar sigui el color de la fusteria, obtindrem un 

millor resultat. 
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Altres aspectes a tenir en compte en el marc són: la permeabilitat a l’aire (UNE-EN 12207:2000), 

l’estanqueïtat a l’aigua (UNE-EN 12208:2000) i la resistència als efectes del vent (UNE-EN 

12210:2000). 

Pel que fa al canvi de marcs, s’han de valorar qualitativament les limitacions d’ús per als diferents 

productes: 

- Si el material preexistent és de fusta, es valorarà que el nou marc sigui també de fusta. 

- S’ha de tenir en compte la mida del forat, ja que depenent del material del marc, hi ha unes 

dimensions màximes. 

- Condicions climàtiques: en zones ventoses seran importants les característiques de 

resistència mecànica mentre que en zones properes al mar es prioritzarà l’aplicació de 

tractaments anticorrosius). 

Vidres 

En el cas dels vidres, s’ha de considerar la transmitància tèrmica per a cada orientació. Com més 

baixa sigui millor. L’orientació ens acabarà condicionant l’ús de vidres especials: vidres baix 

emissius, vidres reflectants o de control solar. 

Un altre aspecte a tenir en compte és el factor solar. En façanes sud o sud-oest és important que 

el factor solar sigui baix. Els vidres amb control solar redueixen el factor solar fins al 45%. S’ha de 

tenir en compte que en edificis residencials és convenient col·locar vidres amb factors solars alts, 

que deixen passar bona part de la transmissió lumínica. L’increment del gruix de la cambra d’aire 

no redueix el factor solar dels vidres i per tant permet estalviar energia sense reduir la lluminositat 

a l’interior. 

Per tal de reduir la transmitància tèrmica del vidre, es poden utilitzar els vidres baix emissius, que 

la redueixen fins al 40%. Aquests vidres ens interessarien en cares nord on la radiació es baixa o 

nul·la i els guanys són mínims o nuls. 

En el cas de vidres dobles s’ha de considerar la incorporació d’argó dintre la cambra, ja que pot 

suposar reduccions de fins el 16%; tot i això, la inversió pot ser molt cara i el període de retorn alt. 

Cal considerar que la substitució de vidres formi part de un paquet de millores amb d'altres 

millores de l'envolupant tèrmica, ja que per si sols no milloraran molt el comportament energètic 

del global de l'edifici. Segons es pot observar al Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels 

edificis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: “Les actuacions que incorporen simultàniament 

aïllament de façanes (6 cm) i canvi de finestres redueixen els consums més d’un 25%”. 
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2.3.6.4 Proteccions solars 

 

La radiació solar és la font passiva per excel·lència 

per tal d’escalfar gratuïtament els edificis en 

èpoques fredes. Aquest factor, que durant els 

mesos freds ens beneficia, durant els mesos càlids 

passa a ser un inconvenient ja que no ens 

interessen els guanys solars si no la dissipació de 

la calor, per la qual cosa es tenen d’optimitzar les 

obertures de l’edifici per tal de maximitzar els 

guanys solars a l’hivern i minimitzar-los a l’estiu 

mitjançant la incorporació de proteccions solars.  

En les façanes assolellades (eix E-S-W) és molt convenient col·locar sistemes de protecció solar 

passiva per protegir de la forta radiació que pateixen (especialment en períodes estivals, on els 

guanys solars serien alts i no ens interessen). 

Existeixen dos maneres de protegir les obertures de la radiació solar, mitjançant proteccions 

solars mòbils o fixes. Els voladissos i filtres fixes són menys adaptables a les condicions 

dinàmiques del clima (ens podria interessar escalfar la casa un dia de primavera o tardor). Tot i 

així, les proteccions fixes solen ser més econòmiques i no solen necessitar gaire manteniment. Pel 

que fa a les proteccions mòbils, com persianes graduables, solen tenir una vida útil més reduïda. 

Cal esmentar que el  bon funcionament de les proteccions mòbils anirà lligat amb l’ús que li doni 

l’usuari. 

Com a protecció solar fixa considerarem tots aquells voladissos, brancals, ràfecs, etc. S’han de 

dimensionar degudament perquè siguin efectius, controlant el sortint respecte del pla de façana, 

així com el color per tal de que estiguin ben integrats en la façana. 

En el cas dels dispositius mòbils tindrem els porticons, persianes, brise-soleil, etc., així com tots 

aquells dispositius tèxtils (cortines i tendals). En façanes assolellades (sud, sud-oest, sud-est), 

aquestes proteccions han de permetre l’aprofitament de la radiació hivernal i evitar la forta radiació 

estival. Un tendal pot suposar una solució força econòmica que pot permetre estalvis de més del 

60% de la refrigeració. En la resta de façanes assolellades és més complicat trobar solucions de 

rehabilitació senzilles i poden ser fins i tot ser necessàries proteccions solars verticals mòbils, 

encara que no es recomanen si l’usuari no té interès en gestionar-les activament al llarg del 

temps. 

Imatge 23 – Incidència solar. FONT: De la casa 

passiva al estándar passivhaus  

– Micheel Wassouf 
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Aquestes proteccions no es tindran en compte a l’hora de calcular la transmitància tèrmica del 

parament. 

Pel que fa a la orientació, cal tenir en compte que en orientacions sud el més adequat es posar 

dispositius fixes tipus voladís, ràfecs o porxos. Si són amb lamel·les han d’anar en posició 

horitzontal. En el cas d’orientacions oest o est, els dispositius fixes més adequats serien tots 

aquells tipus pantalles o bé es propis brancals Si són dispositius amb lamel·les han d’anar en 

posició vertical. En qualsevol cas, es recomanable que tots aquests dispositius amb lamel·les 

siguin mòbils per evitar que ens perjudiquin a l’hivern. 

2.3.6.5 Permeabilitat a l’aire i estanqueïtat 

Pel que fa la permeabilitat a l’aire, representa la part per on es produeixen unes pèrdues 

energètiques més grans. És per això que per exemple, estàndards de construcció exigents com el 

Passivhaus donen tanta importància a les infiltracions ja que influeixen de manera considerable en 

la demanda energètica de l’edifici. 

Per tal de millorar la resposta de l’edifici envers les infiltracions 

d’aire: 

- Pel que fa la ventilació, s'ha de limitar o controlar les obertures 

de finestres i portes quan la calefacció o refrigeració estigui 

encesa. 

- Pel que fa l’estanqueïtat, s'han de detectar finestres i/o portes 

que no tanquen correctament i que per tant permeten 

infiltracions d’aire. A l’hora, cal segellar totes les juntes amb 

materials elàstics; Aquests materials donen bons resultats i el 

període de retorn de la inversió és petit degut a que la inversió 

es molt petita. 

 

 

 

 

 

Imatge 24 – Pèrdues envolupant. FONT: ICAEN 
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2.3.7 Mesures actives 

Com s'ha comentat anteriorment, per aconseguir que un edifici millori el seu comportament 

energètic podem actuar reduint la demanda energètica (mesures passives) explicades 

anteriorment o bé millorant el rendiment dels equips consumidors (mesures actives). 

Les mesures per a la millora de les instal·lacions, és a dir, les millores dels equips actius, poden 

classificar-se en 5 sub-grups:  

Millores vinculades a la climatització 

 - Instal·lacions de calefacció 

 - Instal·lacions de refrigeració 

 - Instal·lacions de ventilació 

Millores vinculades a la producció d' aigua calenta sanitària 

Millores vinculades a la il·luminació 

Millores vinculades als equips consumidors d'electricitat 

 - Motors (ex: ascensor) 

 - Electrodomèstics 

 - Equips informàtics 

Millores relacionades amb la contractació de subministres  

Altre grup podria estar relacionat amb el comportament dels usuaris de l’edifici, ja que sense un 

bon ús d’aquest, moltes de les millores introduïdes no serien efectives. Tanmateix, és molt 

important efectuar i vetllar perquè s’efectuïn els manteniments periòdics sobre els equips i 

sistemes per garantir un rendiment òptim d’aquests. 

En el nostre cas, i partint de les limitacions del programa amb el qual es realitzen les simulacions 

energètiques (CE3X) es buscarà actuar sobre els paràmetres que el software utilitzat pot tenir en 

compte a nivell residencial, que alhora són els paràmetres amb més incidència sobre la demanda i 

el consum energètic global de l’edifici com s’ha comentat a apartats anteriors; Es tracta doncs 

d’actuar sobre l’envolupant tèrmica, les instal·lacions de climatització i les instal·lacions de 

producció de ACS. 
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Millores d'instal·lacions tèrmiques 

Tal i com s'havia comentat a l'apartat de marc normatiu, segons el Reglament de Instal·lacions 

Tèrmiques dels Edificis (RITE) es consideren instal·lacions tèrmiques les instal·lacions de 

climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció de aigua calenta sanitària (ACS). 

Són doncs, totes aquelles instal·lacions destinades a garantir un benestar tèrmic i higiene de les 

persones.  

El RITE, és d'aplicació a les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents, quan aquests siguin 

objecte de reforma i per efectuar els manteniments periòdics de les instal·lacions. Segons el RITE, 

es consideren reformes: 

-Incorporació de nous sistemes de climatització o d'aigua calenta sanitària o modificació 

dels existents. 

 -Substitució o ampliació del nombre dels equips generadors. 

 -Canvi de tipus de energia utilitzada o incorporació d'energies renovables. 

 -Canvi d'ús previst de l'edifici. 

És doncs per aquest motiu, que en rehabilitació energètica seran d'aplicació les prescripcions del 

RITE pel que fa a la substitució dels equips de producció o fins i tot del combustible utilitzat per 

aquests sistemes. 

 Millores en equips de climatització 

Per tal de dotar l'habitatge d'un confort tèrmic cobrint la demanda de climatització, es fa 

necessària la utilització de equips de climatització. 

La generació de calor, es pot aconseguir mitjançant diferents equips: 

- Calderes: Funcionen habitualment utilitzant gas natural o gas propà. També n'existeixen d'efecte 

Joule (elèctriques), gasoil o de biomassa. N'hi han de diferents tipus (convencionals, de baixa 

temperatura, de condensació...) i el funcionament habitual d'aquestes es transmetent calor a un 

fluid a través de la combustió d'un combustible.  

- Bombes de calor: Les bombes de calor, a més de donar calor a l'hivern, proporcionen fred a 

l'estiu gràcies a la vàlvula que permet la inversió del cicle tèrmics. El seu rendiment pot ser molt 

més alt que el de les calderes tradicionals alimentades amb combustibles fòssils. El funcionament 

habitual d'aquestes es transmetent calor a l'aire. 
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- Contribució solar: Instal·lacions poc utilitzades, però que seleccionant l’adequat sistema de 

calefacció, és perfectament vàlid i d’immillorable rendiment i cost d’operació. 

Pel que fa a l'emissió de calor, es pot fer a través de radiadors, de superfícies radiants (per 

radiació) o d'aerotermos (convecció).  

 

2.3.7.1 Calderes 

 

En la rehabilitació d'habitatges, és habitual trobar-nos amb calderes mixtes convencionals per a la 

producció de calefacció i ACS (en els nostres casos d'estudi ens trobem en aquest cas). Aquestes 

calderes, poden ser atmosfèriques o estanques, tenint aquestes últimes un millor rendiment que 

les anteriors. 

És recomanable efectuar una substitució de la caldera cada 10 anys tot i que la seva vida útil sol 

ser de almenys 20. Quan es vol substituir una caldera convencional per una altre, s'han de valorar 

diferents aspectes: 

Quan es vulgui substituir per una altre caldera de les mateixes característiques (tipus 

convencional) és recomanable escollir calderes estanques o de modulació automàtica amb quatre 

estrelles (les estrelles van de 1 a 4 i simbolitzen el rendiment energètic de la caldera).  

Les calderes del tipus convencional funcionen amb una temperatura constant d'aigua, per tant, 

obtenen el màxim rendiment funcionant a plena càrrega però quan funcionen a baixa càrrega, el 

rendiment baixa de forma considerable.  

Amb la substitució d'una caldera convencional per una altre del mateix tipus, ja s'aconseguiria cert 

estalvi, ja que les noves calderes tenen un millor rendiment, estan millor aïllades i amb un 

manteniment correcte funcionen molt millor. No obstant això, avui dia existeixen al mercat calderes 

amb rendiments superiors a les de tipus convencional; Aquestes calderes són les calderes de 

condensació i les de baixa temperatura.  

Una altre millora relacionada amb les instal·lacions tèrmiques seria la millora de l’aïllament de les 

canonades de calefacció. La falta d’aquest aïllament o mal estat d'aquest genera unes pèrdues 

energètiques sempre que el sistema es troba en funcionament. La solució consistiria en aïllar les 

canonades existents amb aïllament d’escuma elastomèrica amb l’espessor corresponent segons 

normativa. 
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Calderes de baixa temperatura 

Són calderes que poden funcionar contínuament amb una temperatura d'alimentació d'aigua d' 

entre 35 i 40 ºC. El fet de que treballi amb baixes temperatures, afavoreix a la no condensació de 

l'aigua i per tant afavoreixen el rendiment d'aquesta. Una caldera de baixa temperatura, a més, 

adapta la temperatura de funcionament segons la demanda adaptant-se a la corba característica 

de calefacció d'un edifici.  

L'ús de calderes de baixa temperatura suposa un estalvi del voltant del 15% respecte a l'ús de 

calderes de tipus convencional. No obstant això, aquestes calderes tenen l'inconvenient de no 

aprofitar el calor latent del vapor d'aigua que produeix la combustió. 

Calderes de condensació 

Són calderes dissenyades per condensar permanentment una part del vapor d'aigua contingut en 

els gasos de la combustió.  

Les calderes de condensació incorporen un bescanviador entre el retorn del circuit dels emissors i 

els gasos procedents de la combustió per reduir la temperatura d'aquests per sota el punt de 

rosada. D'aquesta manera, el que aconsegueix es aprofitar el calor latent del canvi de fase del 

vapor d'aigua contingut als gasos de la combustió i aquest calor es transfereix al líquid 

caloportador abans de que sigui escalfat per combustió.  

El rendiment estacional de una caldera de condensació sol ser de l'ordre d'un 15% més gran que 

el de les calderes de baixa temperatura. Són doncs actualment, les calderes amb rendiment tèrmic 

més elevat.  

Cal esmentar que el rendiment d'aquestes calderes supera el valor del 100% ja que aprofita el 

calor latent. En el cas del gas natural per exemple, es capaç d'obtenir fins a un 11% de la quantitat 

de calor per condensació, el que fa que si el rendiment de la caldera per si mateix es prou bo, 

s'incrementi en aquest percentatge. 

Cal fer referència a que tant les calderes de baixa temperatura com les calderes de condensació, 

solen ser més cares que les de tipus convencional, però per contra, solen garantir estalvis 

d'energia superiors al 15% de tal manera que és molt probable que el sobrecost inicial d'una 

respecte l'altre s'amortitzi ràpidament amb l'estalvi generat. 
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Imatge 25 – Gràfic rendiment de combustió de la caldera en funció de la càrrega - Font: Guia instal·lacions 

tèrmiques ICAEN 

Com es pot observar al gràfic anterior, a menys càrrega la caldera de condensació funciona millor, 

mentre que la convencional i la de baixa temperatura funcionen millor a més càrrega. Tot i això, el 

rendiment de la caldera de condensació continua essent superior al de les calderes convencionals 

i de baixa temperatura. 

Calderes de biomassa 

A més de les calderes comentades amb anterioritat, cal dir que existeixen altres sistemes 

alternatius més "respectuosos amb el medi ambient" ja que les emissions de CO2 d'aquests es 

consideren nul·les; Aquestes són les calderes de combustió amb biomassa. Per biomassa, 

entenem llenya, fusta residual, residus forestals o agrícoles i altres formes derivades com 

estrelles, serradures, pinyes picades o pellets (que són compostos de serradures triturades i 

comprimides formant cilindres).  

En quant a les emissions de CO2, aquestes no participen en el còmput d'emissions de GEH ja que 

són producte d'un cicle de creixement d'un arbre i la quantitat de CO2 alliberat en la combustió no 

és superior a la que s'allibera en la descomposició natural de la biomassa. 

Les calderes per combustió de biomassa, de manera general, tenen prestacions similar a les 

calderes convencionals de gas o gasoil. No obstant, existeixen models de baixa temperatura i de 

condensació amb funcionament per biomassa. 
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Comparatiu de calderes 

 

 

 

 

 

 

Taula 3 - Rendiment estacional, tipus de combustible, inversió i retorn per als quatre tipus de caldera - Font: 

Guia instal·lacions tèrmiques ICAEN 

 

A l'anterior quadre, podem observar de manera generalista, quin és el rendiment estacional de 

cada tipus de caldera, el combustible més usual per a cada una d'aquestes, la inversió a realitzar i 

el possible període de retorn, paràmetres que evidentment poden variar en funció del cas que 

s'analitzi. 

El rendiment estacional és proporcional al consum. Com es pot observar, es presenten diferències 

significatives entre calderes en quant a rendiments estacionals, diferències que es traslladaran a 

diferències entre els consums de combustible. Així doncs podem arribar a la conclusió, sempre 

segons aquesta taula, que l'estalvi energètic d'una caldera de condensació respecte una 

convencional, pot ser del voltant del 30%.  

Pel que fa a la inversió i el retorn, es pot observar que a priori les calderes de condensació són les 

més cares, però no obstant això, presenten un període de retorn de la inversió acceptable 

respecte les altres i ens permeten a més, durant els anys de vida útil restants després de assolir al 

retorn, aconseguir un estalvi més gran.  
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2.3.7.2 Bombes de calor 

 

La bomba de calor funciona segons el cicle frigorífic descrit amb l’única diferència que és 

reversible, de manera que la bateria o intercanviador que funciona durant l’estiu com a 

evaporador, passa a funcionar com a condensador a l’hivern i, llavors, enlloc de refrigerar el local 

l’escalfa. Aquestes unitats són molt semblants a les unitats de fred però inclouen un component 

més, que és la vàlvula de 4 vies, o vàlvula reversible, que permet la inversió del cicle. 

Imatge 26 – Bomba de calor en règim estiu i d’hivern. Font: Carrier Air Conditioning. 

 

Les bombes de calor es classifiquen segons la font de calor i el medi al qual transfereixen la calor 

quan treballen en cicle d’hivern. Així, una bomba de calor aigua-aire, absorbeix calor d’un medi 

aquós (unitat exterior treballant com a evaporador i absorbint calor d’un medi fred) i el transfereix 

(unitat interior) a l’aire de l’espai que està condicionant. La bomba de calor més usada és la de 

configuració aire-aire. 

 

2.3.7.3 Contribució solar 

 

Aprofitant l’energia solar, aconseguim de forma molt simple, produir calor a baixes temperatures 

(per sota de 100ºC) per cobrir necessitats energètiques com l’aigua calenta o la calefacció. En 

aquest rang de temperatures, l’energia solar és més adequada que els combustibles o l’electricitat 

(amb el seu elevat factor d’energia primària, ja que per les temperatures d’aigua necessàries a 

40ºC la crema de combustibles produeix flames a temperatures de centenars de graus). 

S’utilitzen captadors solars, els quals absorbeixen eficaçment la llum solar i transfereixen la seva 

energia a l’aigua que circula per l’absorbidor. L’aigua circula en un circuit tancat entre el captador i 
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l’acumulador i mitjançant l’intercanviador cedeix la calor a l’aigua de distribució o directament de 

consum que s’hi emmagatzema.   

Per tal de garantir un subministrament d’aigua calenta durant tot l’any, el sistema incorpora un 

suport com una caldera, bomba de calor o el calor residual d’altres processos. 

El preu de generació d’aigua calenta sanitària per a una instal·lació tèrmica a Catalunya, sense 

tenir en compte el finançament de la inversió, es troba al voltant de 0,10-0,12 €/kWh (davant dels 

0,06 €/kWh aproximats actuals de cost amb gas natural, depenent molt del rendiment de la 

caldera). Actualment una instal·lació  solar tèrmica no resulta econòmicament viable si es compara 

amb el marc actual de preus dels combustibles fòssils, ni es consideren les ajudes puntuals que 

ofereixen les administracions públiques. Tanmateix, l’obligatorietat d’instal·lar-les fa d’allò més 

aconsellable gestionar correctament la instal·lació solar per assegurar-nos de l’estalvi de consums 

de fonts no renovables. En edificis on la instal·lació ja estigués feta i on el consum d’ACS fos prou 

elevat, la instal·lació podria resultar viable econòmicament. 

Es per això, que degut a les limitacions del programa CE3X, en aquest treball no es tindrà en 

compte la introducció de renovables com la contribució solar. Com s’ha comentat en apartats 

anteriors, les millores han de ser tècnicament i econòmicament viables, en aquest cas, la 

contribució solar no és econòmicament viable a priori i resulta de difícil execució en els dos casos 

d’estudi. 

2.3.7.4 Il·luminació i equips consumidors d’electricitat 

 

Tot i que per la part pràctica d’aquest treball no s’entra en aspectes d’il·luminació i consum 

d’equips elèctrics (degut a la impossibilitat de tenir-ho en compte durant les simulacions amb el 

programa CE3X en casos residencials), si que hem trobat convenient exposar alguns conceptes 

clau sobre aquests dos temes de cares a la reducció del consum energètic global dels edificis. 

Il·luminació 

La il·luminació resulta ser un altre factor de l’edifici amb un alt potencial d’estalvi i uns temps 

d’amortització relativament curts (0-2 anys). 

El consum d’energia vinculat a la il·luminació depèn bàsicament de: 
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Imatge 27 – Consum il·luminació. Font: Sergi Pérez – Curs Gestor Energètic CAATEEB 

Per reduir l’energia destinada a la il·luminació haurem de tenir en compte la potència de les 

làmpades i el temps d’encesa d’aquestes. Actuar sobre el temps d’encesa és més complicat ja 

que depèn molt de les necessitats de l’usuari final, tot i així, sí que se’l pot conscienciar per a que 

tingui uns hàbits d’encesa més racionals i aconseguir així reduir-ne el temps que la il·luminació 

artificial queda encesa. 

Per a reduir la potència de la il·luminació actuarem sobre tres aspectes clau: 

- Canvi de làmpada de menor potència – Retirant làmpades ineficients (substitució de làmpades 

incandescents per làmpades tipus LED), considerar el canvi de làmpada si els nivells d’il·luminació 

són superiors segons normativa (UNE-EN 12464-1: Il·luminació dels llocs de treball), substitució 

per lluminàries amb baix rendiment, analitzar la distribució lumínica de la làmpada en cas que no 

fos adient, etc. 

Imatge 28 – Gràfic canvi de làmpada menor potència. Font: Sergi Pérez – Curs Gestor Energètic 

CAATEEB 
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En el gràfic anterior es pot observar que, exceptuant les lluminàries de vapor de sodi de baixa i 

alta pressió que s’utilitzen per l’exterior i per a recintes de grans dimensions, les lluminàries més 

eficients (+ lúmens per watt de potència) són les de tipus LED, juntament amb les de tipus 

halogenurs metàl·lics (100 lúmens/watt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4 – Equivalència flux lluminós. Font: Sergi Pérez – Curs Gestor Energètic CAATEEB 

 

- Canvi d’equip auxiliar més eficient – Canvi del balast electromagnètic, p. ex. El balast dels 

fluorescents, un balast electromagnètic consumeix entre un 25-30% més que un balast electrònic. 

El balast electrònic és més ràpid d’encendre i evita pèrdues d’energia, a la vegada que augmenta 

la vida útil de la làmpada un 25%. Tot i així, s’ha de tenir en compte que moltes vegades el canvi 

de balast per si sol no surt molt a compte degut a la mà d’obra que comporta. 

-Regulació (menys potència en determinats moments) – útil en espais on no hi ha regulació de 

nivells lumínics en funció de la presència o en funció de l’aportació de llum natural. 
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Per a reduir el temps d’encesa hem de considerar: 

- Ús – Existeixen feines o tasques que es porten a terme fora de l’horari laboral del centre (neteja 

o manteniment) que es poden moure en altres intervals del dia, aprofitant la llum natural i intentant 

evitar la interferència amb l’activitat del centre. Tanmateix, un altre problema relacionat amb l’ús és 

la falta de conscienciació i formació sobre el  bon ús de les instal·lacions en matèria energètica. 

- Control de l’encesa i apagada – Utilitzar elements que controlin l’encesa i apagada de la 

il·luminació (detectors de presència, temporitzadors, rellotges, etc.) 

Equips consumidors d’electricitat 

Un altre factor similar a la il·luminació i amb un alt potencial d’estalvi són tots aquells equips 

(electrodomèstics, motors, equips informàtics, etc.). La potència dels equips i el temps d’utilització 

condicionaran l’energia destinada als equips de la mateixa manera que amb la il·luminació. 

La distribució energètica dels equips ens ajuda a detectar quin o quins són els majors 

consumidors energètics i proposar prioritàriament mesures sobre aquests. 

 

Imatge 29 – Distribució energètica dels equips. Font: Sergi Pérez – Curs Gestor Energètic CAATEEB 

 

Respecte la potència, la única forma per a reduir-la seria canviant els equips per d’altres més 

eficients, retirant els equips que siguin antics, i que s’haurien de canviar igualment, així com els 

equips que tot i que no han arribat al final de la seva vida útil, són molt ineficients. 
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Pel que fa el temps d’utilització, no hi ha conscienciació ni formació sobre el bon ús de les 

instal·lacions en matèria energètica. Tampoc sol ser habitual que hi hagin elements que controlin 

l’encesa i apagada dels equips. 

S’ha de tenir en compte que l’immoble a rehabilitar disposi dels equips adequats a les necessitats i 

al nombre d’usuaris. A més, es procurarà que tota substitució d’equip sigui per un altre d’alta 

qualificació energètica. 

 

2.3.7.5 Altres millores 

 

Existeixen altres millores actives relacionades amb l’ús i amb les diverses instal·lacions existents 

del edifici. A continuació se’n detallen unes quantes que s’han considerat més rellevants a l’hora 

de millorar el rendiment del sistema: 

 Optimització dels processos de calefacció o climatització mitjançant un bon manteniment. 

També és recomanable aïllar totes les canonades que formen part del sistema de 

climatització per tal de millorar-ne l’eficiència i minorar les pèrdues energètiques en la 

distribució. 

 

 Adequar la ventilació de les estàncies a les necessitats de cada moment. No deixar 

finestres i portes obertes mentre la calefacció o climatització estigui encesa. A les 

instal·lacions de ventilació es recomanable incorporar-hi sistemes de control de cabal així 

com recuperadors de calor. 

 

 Redissenyar i dimensionar del sistema de la instal·lació elèctrica segons les necessitats 

concretes de l’usuari. En ascensors és recomanable la incorporació de variadors de 

freqüència en els motors per tal d’aconseguir arrancades i frenades més suaus i d’aquesta 

manera reduir els consums derivats de pics d’intensitat. 

 

 Canvi del tipus de contractació. Revisió de la facturació de l’edifici i analitzar si la potència 

contractada s’ajusta al que realment es consumeix i si no es així, ajustar-la. 

 

 Existeixen diversos sistemes d’energies renovables elèctriques per tal de reduir el consum, 

però en aquest treball no es consideren degut a la poca viabilitat econòmica que tenen 

actualment. 
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3. EDIFICIS OBJECTE D’ESTUDI 

3.1 DADES GENERALS DE L’EDIFICI 

3.1.1 Habitatge unifamiliar 

 3.1.1.1 Dades d’identificació 

 

ADREÇA C.  Sebastià Trullol, 35 REFERÈNCIA CATASTRAL 6983404DG9768S0001OB 

MUNICIPI Figueres TIPOLOGIA Unifamiliar Aïllat 

CODI POSTAL 17600 Nº PLANTES PS+PB+PP 

COMARCA Alt Empordà ANY CONSTRUCCIÓ 1991 

Z. CLIMÀTICA C2 SUP. CONSTRUÏDA 324 m2 

SUP. PARCEL·LA 310 m2 SUP. ÚTIL 145,62 m2 

 

 

PLANTA SEMI SOTERRANI 
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PLANTA BAIXA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA PIS 
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FAÇANES (annex 2) 

SECCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2 Emplaçament i Orientació 

Aquest habitatge unifamiliar esta situat al barri de l’Olivar Gran de Figueres, barri resultant del creixement 

que ha patit la població en els últims 25 anys. L’habitatge esta orientat a Sud Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 30 - Mapa 1 – Situació habitatge unifamiliar (barri Olivar Gran) i habitatge plurifamiliar (barri 

Rally Sud). 
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Imatge 31 - Mapa 2 – Habitatge unifamiliar aïllat – C/Sebastià Trullol, 35.  

 

 3.1.1.3 Superfícies 

 

Superfícies útils: 

SEMI SOTERRANI                   m2 

Garatge 67,30 

Magatzem 16,91 

Escala 5,04 

TOTAL 89,25 

 

 

 

PLANTA PIS                        m2 

Distribuïdor 67,30 

Dormitori 2 16,91 

Dormitori 3 5,04 

Dormitori 4 28,58 

Cambra de bany 13,50 

Cambra planxa 4,44 

Porxo 14,44 

Terrassa 8,29 

TOTAL 158,5 

PLANTA BAIXA                     m2 

Porxo 67,30 

Rebedor 16,91 

Distribuïdor 5,04 

Sala-menjador 28,58 

Cuina 13,50 

Safareig – Rebost 4,44 

Menjador 14,44 

Bany petit 8,29 

Dormitori 1 11,41 

Escala 3,06 

TOTAL 172,97 
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3.1.2 Habitatge Plurifamiliar 

 3.1.2.1 Dades d’identificació 

 

ADREÇA C.  Sant Pau, 170 REFERÈNCIA CATASTRAL 7086705DG9778N 

MUNICIPI Figueres TIPOLOGIA Plurifamiliar Aïllat 

CODI POSTAL 17600 Nº PLANTES PS+PB+4PP+P.Àtic 

COMARCA Alt Empordà ANY CONSTRUCCIÓ 1989 

Z. CLIMÀTICA C2 SUP. CONSTRUÏDA 1853 m2 

SUP. PARCEL·LA 944 m2 SUP. ÚTIL 1162 m2 

 

PLANTA BAIXA 
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 PLANTES PIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA ÀTIC 

 

FAÇANES (annex 2) 
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SECCIÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 Emplaçament i Orientació 

L’edifici plurifamiliar esta situat al barri del Rally Sud de Figueres. L’edifici té la seva façana principal 

orientada a Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 30 - Situació habitatge unifamiliar (barri Olivar Gran) i habitatge plurifamiliar (barri Rally Sud). 
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Imatge 32 - Mapa 3 – Edifici plurifamiliar aïllat – C/Sant Pau, 170. 

 

 3.1.2.3 Superfícies 

 

Superficies útils 

PLANTA SOTERRANI              m2 

Pàrquing 289,53 

Magatzems 73,34 

Escala 19,30 

TOTAL 386,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA PIS 1                       m2 

Habitatge A 104,68 

Habitatge B 104,68 

      PLANTA PIS 2                                

Habitatge C 104,68 

Habitatge D 104,68 

      PLANTA PIS 3 

Habitatge E 104,68 

Habitatge F 104,68 

      PLANTA PIS 4 

Habitatge G 104,68 

Habitatge H 104,68 

      PLANTA ÀTIC 

Habitatge I 115,05 

TOTAL 952,49 

PLANTA BAIXA                     m2 

Local – Llar d’Infants 135,84 

Escala  20,78 

Vestíbuls 22,22 

TOTAL 178,84 
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PLANTA PIS TIPUS              m2 

Sala d’Estar 25,60 

Cuina 9,65 

Dormitori 1 10,67 

Dormitori 2 8,20 

Dormitori 3 9,00 

Dormitori 4 9,90 

Vestíbul 6,53 

Pas 4,98 

Bany 1 4,60 

Bany 2 3,75 

Lavabo 1,60 

Estenedor 3,25 

Terrassa 6,95 

TOTAL 104,68 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS 

En aquest apartat, es descriuen de forma general els elements i sistemes constructius que formen 

els nostres edificis. Les dades dels elements i sistemes que composen l'edifici s'han extret en gran 

mesura del projecte executiu de l'època i, en el cas d'alguns elements, s'ha contrastat la 

informació trobada amb una inspecció visual (exterior) d'aquests. 

S'estudiaran amb especial atenció en aquest apartat els elements amb més incidència sobre el 

nostre estudi, es a dir, aquells elements que puguin afectar tant a la demanda energètica com a 

les emissions de CO2, que seran, d'una banda, els elements que conformen l'envolupant tèrmica 

(terres en contacte amb espais exteriors o no habitables, tancaments, obertures, coberta i 

proteccions solars) dels nostres edificis i d'altra banda les instal·lacions de climatització (calefacció 

i refrigeració) i d'aigua calenta sanitària d'aquests.  

3.2.1 Edifici unifamiliar aïllat situat al Carrer Sebastià Trullol, 35 (Figueres) 

Fonaments i Estructura 

 Sabates corregudes perimetrals de formigó armat de 60x80cm situades al voltant de tot el 

perímetre de l'edifici que suportaran murs de càrrega i contenció de bloc de formigó reomplerts 

que formen el mur de tancament del semisoterrani. 

 

  Sabates corregudes intermèdies, de les mateixes dimensions que les perimetrals, que 

suportaran murs de càrrega de maó perforat (“gero”). 

 

PLANTA ÀTIC              m2 

Sala estar 32,14 

Cuina 16,60 

Dormitori 1 12,36 

Dormitori 2 9,39 

Dormitori 3 8,84 

Estudi 9,36 

Vestíbul 8,36 

Pas 7,33 

Bany 1 5,54 

Bany 2 3,78 

Lavabo 1,35 

TOTAL 115,05 
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 Sabata aïllada intermèdia de 120x120x80 cm, arriostrada a la resta de sabates, formant la 

base d’un pilar de formigó armat de 30x30cm.  

 

 Forjats unidireccionals de 25 cm de cantell formats per semibiguetes de formigó armat amb 

una separació entre elles de 70 centímetres, entrebigats ceràmics i xapa de compressió de 5 

cm amb malla electrosoldada de 15x30 cm. Cèrcol perimetral de formigó armat amb 4 barres 

de diàmetre 8 cm i estreps de diàmetre 6 cada 20 cm. Armat de negatiu a voladissos i cap de 

biguetes a enllaçar al cèrcol. 

Tot, amb formigó tipus HA amb fck no inferior a 175 kg/m2. 

Sistema d'envolupant 

-Coberta 

Coberta plana transitable (terrasses) formada per formació de pendents amb formigó  cel·lular, 

aïllament tèrmic de XPS de 6 centímetres, barrera impermeable de butil, xapa de regularització de 

morter i paviment d'acabat de gres per exteriors. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 *Total sense Rsi i Rse 

TAULA 5 - Transmitància coberta plana transitable cas unifamiliar - Font valors: CE3X 

Coberta inclinada de teula àrab sobre solera d'encadellats recolzada sobre envanets de sostre 

mort. Aïllament tèrmic de llana mineral de 6 cm disposat entre els envanets.  

Coberta plana transitable 

Material Gruix (cm) 
Conductivitat tèrmica 

(W/m·K) 

Resistència tèrmica 

(m2·K/W) 

Rajola de gres 2 2,3 0,009 

Morter de ciment (xapa 

de regularització) 
4 1,8 0,022 

Làmina impermeable 

de butil 
- 0,24 0,021 

Aïllament tèrmic XPS 6 0,034 1,765 

Formigó cel·lular 

(formació de pendents) 
4 0,09 0,444 

Forjat unidireccional 

amb entrebigat 

ceràmic (25 cm cantell) 

 

25 

 

0,908 

 

0,275 

TOTAL  2,54* 

U (W/m2·K)  0,37 
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Nota: Per al nostre estudi, es consideraran 4 centímetres per considerar el pont tèrmic del 

recolzament dels envans sobre el forjat). 

Nota 2: En ser aquesta coberta amb envanets de sostre mort i lleugerament ventilada,  només es 

tindran en compte per al càlcul de la seva transmitància les capes que separen l’espai habitable 

de l’espai ventilat sota coberta. 

 

  

 

*Total sense Rsi i Rse 

TAULA 6 – Transmitància coberta inclinada cas unifamiliar - Font valors: CE3X 

 

 -Tancament 

Mur de tancament de 30 centímetres de gruix format per maó perforat "gero" de 15 centímetres de 

gruix, revestit exteriorment amb morter de calç, cambra d'aire intermèdia amb aïllament de 4 

centímetres de EPS i envà interior de maó foradat de 5 centímetres de gruix.  

Nota: Per al nostre estudi, després de contrastar informació amb varis tècnics i  constructors de 

l'època, s'ha considerat el mur de tancament sense aïllament tèrmic ja que s'estima que amb els 

anys, aquest probablement hagi caigut per el seu propi pes degut a que l'ancoratge de l'època no 

era correcte.  

   

Coberta inclinada 

Material Gruix (cm) 
Conductivitat 

tèrmica (W/m·K) 

Resistència tèrmica 

(m2·K/W) 

Aïllament tèrmic amb llana 

de roca 
4 0,05 0,8 

Forjat unidireccional amb 

entrebigat ceràmic (25 cm 

cantell) 

 

25 

 

0,908 

 

0,275 

Lliscat de guix 1,5 0,57 0,026 

TOTAL  1,1* 

U (W/m2·K)  0,74 
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 *Total sense Rsi i Rse 

TAULA 7 - Transmitància façana cas unifamiliar - Font valors: CE3X 

- Paviments en contacte amb espais no habitables o amb l’aire (parts d’habitatge volades) 

Paviment planta baixa en contacte amb espai no habitable inferior (semisoterrani) i en  contacte 

amb l’aire (part volada) de gres de 30x30 centímetres col·locat a l'estesa. 

Nota: En estar aquest paviment en contacte amb un espai no habitable lleugerament ventilat 

semisoterrani) o amb l'aire, només es tindran en compte per al càlcul de la seva transmitància les 

capes que separen l’espai habitable de l’espai no habitable - exterior inferior. 

  

 

 

  

 

  

 

 *Total sense Rsi, Rse  

TAULA 8 - Transmitància paviment PB amb espai NH cas unifamiliar - Font valors: CE3X 

 

Tancament – Façana de doble fulla amb cambra d’aire sense ventilar. 

Material Gruix (cm) 
Conductivitat tèrmica 

(W/m·K) 

Resistència tèrmica 

(m2·K/W) 

Revestiment amb 

morter de calç 
2 1,8 0,011 

½ peu de maó perforat 

(gero) [80mm<g<100 

mm] 

 

11,5 

 

0,512 

 

0,225 

Cambra d’aire sense 

ventilar 
10 - 0,19 

Envà de cambra (maó 

foradat) 
5 0,445 0,112 

Lliscat interior de guix 1,5 0,57 0,026 

TOTAL  0,56* 

U (W/m2·K)  1,36 

Paviment PB en contacte amb espai NH inferior 

Material Gruix (cm) Conductivitat tèrmica 

(W/m·K) 

Resistència tèrmica 

(m2·K/W) 

Paviment de gres 1,5 2,3 0,007 

Morter de ciment per 

aferrat de peces de 

gres 

 

4 

 

1,8 

 

0,022 

Forjat unidireccional 

amb entrebigat 

ceràmic (25 cm cantell) 

 

25 

 

0,908 

 

0,275 

TOTAL  0,3* 

U (W/m2·K)  0,82 
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 *Total sense Rsi, Rse 

TAULA 9 - Transmitància paviment PB amb aire cas unifamiliar - Font valors: CE3X 

-Fusteria exterior 

Porta d'entrada de fusta de roure massissa degudament tractada contra agressors externs. (U 

porta = 2,2 W/m2·K ; poc estanca ; absortivitat = 0,7) 

Finestres amb marc de fusta i vidres simples de 6 mm. (vidres gravats a finestres banys). (U vidre 

= 5,7 W/m2·K ; U marc = 2,2 W/m2·K; % de marc variable en funció de la finestra (veure 

simulacions) ; obertura poc estanca ; absortivitat de radiació del marc = 0,7) 

Nota: Valors extrets de simulació amb CE3X ajustats al nostre cas base. 

- Ponts tèrmics a definir 

Trobada de façana amb coberta -  = 0,84 W/m·K 

Trobada de la façana amb forjat -  =1,58 W/m·K 

Trobada de façana amb terra en contacte amb l'aire -  = 0,97 W/m·K 

Contorn de obertura -  = 0,55 W/m·K 

Caixa de persiana (sense aïllar) -  = 2,1 W/m·K 

Nota: Valors extrets de simulació amb CE3X ajustats al nostre cas base. 

 

 

Paviment PB en contacte amb l’aire 

Material Gruix (cm) 
Conductivitat tèrmica 

(W/m·K) 

Resistència tèrmica 

(m2·K/W) 

Paviment de gres 1,5 2,3 0,007 

Morter de ciment per 

aferrat de peces de 

gres 

 

4 

 

1,8 

 

0,022 

Forjat unidireccional 

amb entrebigat 

ceràmic (25 cm cantell) 

 

25 

 

0,908 

 

0,275 

TOTAL  0,3* 

U (W/m2·K)  1,95 
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Dispositius de protecció solar (arquitectura passiva) 

Coberta “volada” a façana sud-est formant un voladís de 2 metres sobre la façana sud-est de la 

planta pis. 

Arbre de fulla perenne a façana sud est. 

Retranqueig de la porta d’entrada i finestra a façana sud-est de 2x3,05 metres. 

Retranqueigs propis de les finestres (brancals 15-20 centímetres) 

Persianes enrotllables de PVC. 

Distribució interior 

Murs de càrrega i distribució de maó perforat "gero" de 15 centímetres de gruix aferrats amb 

morter de ciment pòrtland tipus M-40a. 

Envans de distribució interior de rajol ceràmic foradat de 5 centímetres de gruix aferrats amb 

morter de ciment pòrtland tipus M-40a. 

Paviments 

Paviment de semisoterrani (garatge) format per capa de formigó de neteja de 8 centímetres de 

gruix, emmacat de graves de 20 centímetres de gruix, barrera impermeabilitzant i capa de formigó 

armat de 10 centímetres de gruix amb malla electrosoldada de 15x30 centímetres amb acabat 

amb morter "ruletejat". Accés a garatge format per dues rigoles de formigó. 

Paviments interiors de gres de 30x30 centímetres col·locat a l'estesa. Esglaons de escales 

interiors de gres a la petjada i arrebossats a les alçades. 

Paviments exteriors de toves mecàniques de 30x30 centímetres.  

Fusteria interior 

Portes interiors de fusta de roure per envernissar. Armaris encastats amb fusta de pi flandes 

revestida.  

Serralleria 

Porta de garatge metàl·lica amb obertura basculant. 

Baranes exteriors de tub d’acer de 4.5 mm tractades amb pintura antioxidant.  
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Enrajolats i revestiments 

Enrajolat de paraments verticals a banys i cuina cobrint tota l'alçada amb rajola de gres de 15x15 

centímetres col·locada amb "tocs" de ciment cola sobre adreçat previ.  

Taulell de cuina revestit amb pedra de granet polida de 3 centímetres de gruix.  

Paraments verticals exteriors arrebossats "esquitxats" amb morter mixt de ciment pòrtland i calç. 

Paraments verticals interiors enguixats a bona vista amb guix fi. 

Paraments horitzontals interiors enguixats a bona vista amb guix fi. A cuina i banys fals sostre amb 

plaques de guix.  

Pintures 

Pintura a paraments exteriors amb pintura plàstica rugosa.  

Pintura a paraments verticals interiors amb dues mans de pintura plàstica. 

Pintura a l'esmalt a sostres de cambres humides. 

Fusteries envernissades o esmaltades amb dues mans. 

Elements metàl·lics amb imprimació de mini electrolític i posterior pintat amb esmalt acolorit gris. 

Instal·lacions 

- Aigua 

Instal·lació completa d’aigua freda i calenta amb tub de coure encastat. La caldera per ACS serà 

mixta (també per calefacció) amb combustible de gas natural i una potència de 24 kW. Es 

disposarà d’un dipòsit acumulador de 80 litres per ACS. 

- Calefacció 

Caldera de gas natural amb potència de 24 kW. Calefacció a base de radiadors i instal·lació i 

derivació amb tubs de coure encastats. 

- Sanejament 

Baixants de pluvials i residuals amb tub de PVC rígid de 100 mm de diàmetre. Col·lectors de 

formigó premsat de 200 mm de diàmetre amb pendent del 2%. Arqueta sifònica registrable de 

60x60 cm. 
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- Electricitat 

Instal·lació completa de electricitat en compliment del REBT de l’època amb un grau 

d’electrificació bàsic i una contracta de potència de 5,5 kW. 

- Ventilació 

Ventilació mecànica a banys i cuines (conducte de ventilació amb tub de alumini flexible i amb 

aparell extractor). 

-Telecomunicacions 

Instal·lació completa de preses de FM, TV i telèfon. 

3.2.2 Edifici plurifamiliar aïllat situat al Carrer Sant Pau, 170 (Figueres) 

Fonaments i Estructura 

Fonamentacions a base de sabates corregudes perimetrals i sabates aïllades intermèdies 

arriostrades entre si per tal de donar monotelisme al conjunt de l’estructura. Les sabates 

corregudes suportaran murs de contenció de formigó armat fets “in-situ”, que formaran el 

tancament del soterrani i sobre els quals després s’arrancaran pilars. Les sabates aïllades, 

suportaran pilars de formigó armat de mides variables.  

Pel que fa als forjats, aquests seran bidireccionals de 25 cm de cantell formats per nervis “in-situ” 

amb una separació entre ells de 80 centímetres, cassetons perduts de formigó armat i xapa de 

compressió de 5 cm amb ME de 15x30 cm.  

Sistema d'envolupant 

-Coberta i terrasses 

Coberta plana no transitable formada per formació de pendents amb formigó cel·lular,  aïllament 

tèrmic de XPS de 5 centímetres de gruix, doble làmina impermeabilitzant de tela asfàltica 

autoprotegida i acabat amb capa de grava d’entre 16 i 32 mm de diàmetre i de 5 centímetres 

d’espessor com a mínim.  

Coberta plana no transitable 

Material Gruix (cm) 
Conductivitat tèrmica 

(W/m·K) 

Resistència tèrmica 

(m2·K/W) 

Graves 5 2 0,025 

Làmina impermeable 

de betum 
- 0,23 0,043 
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*Total sense Rsi i Rse 

TAULA 10 - Transmitància coberta plana no transitable cas plurifamiliar - Font valors: CE3X 

Coberta plana transitable (a terrasses Planta Àtic) formada per formació de pendents amb formigó 

cel·lular, aïllament tèrmic de XPS de 5 centímetres de gruix, doble làmina impermeabilitzant de 

tela asfàltica autoprotegida, capa de regularització de morter de C.P i acabat amb paviment de 

gres per exterior en peces de 15x30 cm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TAULA 11 - Transmitància coberta plana transitable cas plurifamiliar - Font valors: CE3X 

 

Balconeres plantes pis formades per formació de pendents amb formigó cel·lular, làmina 

impermeabilitzant de tela asfàltica autoprotegida, capa de regularització i acabat amb  paviment 

de gres per exteriors en peces de 15x30 cm. 

Aïllament tèrmic XPS 5 0,039 1,282 

Formigó cel·lular 

(formació de pendents) 
4 0,09 0,444 

Forjat reticular amb 

entrebigat de formigó 

(25 cm cantell) 

 

25 

 

1,901 

 

0,132 

TOTAL  1,93* 

U (W/m2·K)  0,48 

Coberta plana transitable 

Material Gruix (cm) 
Conductivitat tèrmica 

(W/m·K) 

Resistència tèrmica 

(m2·K/W) 

Rajola de gres 1,5 2,3 0,007 

Morter de ciment (xapa 

de regularització) 
4 1,8 0,022 

Làmina impermeable 

de betum 
- 0,23 0,043 

Aïllament tèrmic XPS 5 0,039 1,282 

Formigó cel·lular 

(formació de pendents) 
4 0,09 0,444 

Forjat reticular amb 

entrebigat de formigó 

(25 cm cantell) 

 

25 

 

1,901 

 

0,132 

TOTAL  1,93* 

U (W/m2·K)  0,48 
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-Tancament 

Paret de tancament de 30 centímetres de gruix formada per maó perforat “gero” amb cara vista de 

15 cm de gruix, cambra d’aire intermèdia de 10 centímetres amb aïllament de 4 centímetres de 

EPS i envà interior de maó foradat de 4 centímetres de gruix. (Aplacat de cantells de forjat, caixes 

de persiana, dintells i remats superiors façanes amb rasilla fina tipus calaf per quedar vista). 

Nota: Per al nostre estudi, després de contrastar informació amb varis tècnics i  constructors que 

van treballar entre els anys 80 i 90, s'ha considerat el mur de tancament sense  aïllament tèrmic ja 

que s'estima que amb els anys, aquest probablement hagi caigut per el seu propi pes degut a que 

l'ancoratge de l'època no era correcte. 

 

  

 

 

 

 

 

 

*Total sense Rsi i Rse 

TAULA 12 - Transmitància façana cas base plurifamiliar - Font valors: CE3X 

Nota 2: Per al nostre estudi, també es proposa una variant a aquest tancament en el mateix edifici, 

ja que alguna de les millores a nivell d’envolupant tèrmica de l’edifici no  tindrien sentit en un edifici 

“d’obra vista”. Es per això doncs, que es proposa una variant amb maó perforat no vist amb 

arrebossat exterior.  

Tancament – Façana de doble fulla, d’obra vista amb cambra d’aire sense 

ventilar 

Material Gruix (cm) 
Conductivitat tèrmica 

(W/m·K) 

Resistència tèrmica 

(m2·K/W) 

½ peu de maó perforat 

(gero) vist  

[40mm<g<60 mm] 

 

11,5 

 

0,667 

 

0,172 

Cambra d’aire sense 

ventilar 
10 - 0,19 

Envà de cambra (maó 

foradat) 
4 0,445 0,09 

Lliscat interior de guix 2 0,57 0,035 

TOTAL  0,49* 

U (W/m2·K)  1,52 

Tancament (Variant) – Façana de doble fulla amb cambra d’aire sense 

ventilar 

Material Gruix (cm) 
Conductivitat tèrmica 

(W/m·K) 

Resistència tèrmica 

(m2·K/W) 

Revestiment amb 

morter de calç 
2 1,8 0,011 
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*Total sense Rsi i Rse 

 TAULA 13 - Transmitància façana cas variant plurifamiliar - Font valors: CE3X 

- Paviments en contacte amb espais no habitables i en contacte amb aire exterior (parts volades 

del propi edifici) 

Paviment planta baixa en contacte amb espai no habitable inferior (soterrani) i paviment planta pis 

1 en contacte amb aire de gres de 30x30 centímetres col·locat a l'estesa. 

Nota: En estar aquest paviment en contacte amb un espai no habitable lleugerament ventilat 

soterrani) o amb l'aire, només es tindran en compte per al càlcul de la seva transmitància les 

capes que separen l’espai habitable de l’espai no habitable - exterior inferior. 

  

 *Total sense Rsi i Rse 

TAULA 14 - Transmitància paviment PB amb NH cas plurifamiliar - Font valors: CE3X 

 

 

 

½ peu de maó perforat 

(gero) [80mm<g<100 

mm] 

 

11,5 

 

0,512 

 

0,225 

Cambra d’aire sense 

ventilar 
10 - 0,19 

Envà de cambra (maó 

foradat) 
4 0,445 0,09 

Lliscat interior de guix 2 0,57 0,035 

TOTAL  0,55* 

U (W/m2·K)  1,39 

Paviment PB en contacte amb espai NH inferior 

Material Gruix (cm) 
Conductivitat tèrmica 

(W/m·K) 

Resistència tèrmica 

(m2·K/W) 

Paviment de gres 1,5 2,3 0,007 

Morter de ciment per 

aferrat de peces de 

gres 

 

4 

 

1,8 

 

0,022 

Forjat reticular 

amb entrebigat de 

formigó (25 cm cantell) 

 

25 

 

1,901 

 

0,132 

TOTAL  0,16* 

U (W/m2·K)  1,00 
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*Total sense Rsi i Rse 

TAULA 15 - Transmitància paviment Ppis amb aire cas plurifamiliar - Font valors: CE3X 

-Fusteria exterior 

Fusteries exteriors (finestres) amb alumini lacat de color negre (Umarc = 5,7 W/m2·K ; % de 

marc variable en funció de la  finestra (veure simulacions) ; obertura poc estanca; 

absortivitat de radiació del marc = 0,96).  

Vidres tipus climalit 4+6+4 a habitatges (Uvidre = 3,3 W/m2·K), tipus luna planilux senzill de 6mm 

a finestres escala (Uvidre = 5,7 W/m2·K) i tipus luna planilux senzill de 8mm a finestres planta 

baixa (Uvidre = 5,4 W/m2·K). 

Nota: Valors extrets de simulació amb CE3X ajustats al nostre cas base. 

- Ponts tèrmics a definir 

Trobada de façana amb coberta -  = 1,04 W/m·K 

Trobada de façana amb forjat -  = 1,1 W/m·K 

Trobada de façana amb terra en contacte amb l'aire -  = 0,97 W/m·K 

Pilars integrats en façana -  = 1,15 W/m·K 

Pilars de cantonada -  = 0,83 W/m·K 

Paviment Planta pis en contacte amb aire 

Material Gruix (cm) 
Conductivitat tèrmica 

(W/m·K) 

Resistència tèrmica 

(m2·K/W) 

Paviment de gres 1,5 2,3 0,007 

Morter de ciment per 

aferrat de peces de 

gres 

 

4 

 

1,8 

 

0,022 

Forjat reticular 

amb entrebigat de 

formigó (25 cm cantell) 

 

25 

 

1,901 

 

0,132 

Cambra d'aire sense 

ventilar horitzontal de 

10 cm 

 

10 

 

- 

 

0,18 

Fals sostre amb placa 

d'alumini 
1 230 0 

TOTAL  0,34* 

U (W/m2·K)  1,82 
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Contorn d'obertura -  = 0,55 W/m·K 

Caixa de persiana -  = 2,1 W/m·K 

Nota: Valors extrets de simulació amb CE3X ajustats al nostre cas base. 

Dispositius de protecció solar (arquitectura passiva)  

 “Galeria” formada per muntants d’alumini lacat de 80x40 mm entre els quals es disposen tendals 

enrotllables a les balconeres dels habitatges (de planta 1 a planta 4 a façana sud). 

Lames orientables de PVC blanc de 135 mm de ample a obertures de tenders (de planta 1 a 

planta 4 a façana sud). 

Voladissos (balconeres) i voladissos a planta àtic. 

Retranquejos del propi edifici que projecten ombra sobre ell mateix. 

Retranqueig porta d’entrada de l’edifici. 

Retranquejos propis de les finestres (brancals). 

Xemeneies i passos d’instal·lacions a façana sud planta baixa que projecten ombra sobre la 

galeria amb el finestral situat a planta baixa. 

Persianes enrotllables de lames d’alumini a totes les fusteries que pertanyin a habitacions i a local. 

Petits arbres de fulla caduca que cobreixen 2 alçades. 

Envans de distribució interior 

Envans de distribució interior de rajol ceràmic foradat de 4 centímetres de gruix aferrats amb 

morter de ciment pòrtland tipus M-40b. Les parets que continguin instal·lacions seran de maó 

foradat “totxana” de 10 centímetres de gruix, mentre que les parets “mitgeres” entre pisos i 

elements comuns seran de maó perforat “gero” de 15 centímetres de gruix. 

Paviments 

Paviment de soterrani (garatge) format per emmacat de graves de 15 centímetres de gruix, 

barrera impermeabilitzant i capa de formigó armat hidrofugat de 15 centímetres de gruix amb 

malla electrosoldada de 15x30 centímetres amb acabat de morter "ruletejat". 

Paviments interiors habitatges amb peces de gres de 30x30 centímetres. 

Paviments zones comuns (escales i replans) i de local amb peces de pedra granítica polida i 

abrillantada de 46x35 centímetres. 
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Paviments exteriors de peces de gres de 15x30 centímetres. 

Fusteria interior 

Portes interiors de fusta de embero. Armaris i armaris de cuina amb tauler aglomerat amb 

melamina a les dues cares.  

Serralleria 

Porta d’entrada garatge basculant de dues fulles d’acer amb acabat exterior amb planxa nervada 

per pintar. 

Baranes tubulars d’alumini lacat amb vidre tipus stadip 3+3 a finestres de plantes 1 a planta 4. 

Enrajolats i revestiments 

Enrajolat de paraments verticals a banys i cuina cobrint tota l'alçada amb rajola de gres de 15x15 

centímetres col·locada amb "tocs" de ciment cola sobre adreçat previ.  

Enguixat a paraments verticals i horitzontals interiors amb guix fi a bona vista. 

Fals sostre de planxa staff a local, zones comuns, banys i cuina. 

Taulell banys amb marbre blanc de 3 cm de gruix. 

Taulell de cuina revestit amb pedra de granet polida de 3 centímetres de gruix.  

Pintures 

Pintura a paraments verticals interiors amb dues mans de pintura plàstica. 

Pintura a l'esmalt a sostres de cambres humides. 

Fusteries envernissades o esmaltades amb dues mans. 

Elements metàl·lics amb imprimació de mini electrolític i posterior pintat amb esmalt acolorit. 

Instal·lacions 

- Aigua 

Instal·lació completa d’aigua freda i calenta amb tub de coure encastat. Onze comptadors, un per 

cada habitatge (9), un per al local i un per zones comuns. La caldera per ACS és mixta (també per 

calefacció) amb combustible de gas natural (només per habitatge) i una potència de 18,6 kW per 

habitatge. Es disposarà d’un dipòsit acumulador de 80 litres per ACS per cada habitatge. 
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- Calefacció 

Caldera de gas natural amb potència de 18,6 kW per cada pis. Calefacció a base de radiadors i 

instal·lació i derivació amb tubs de coure encastats. 

- Electricitat 

Instal·lació completa de electricitat en compliment del REBT de l’època amb un grau 

d’electrificació bàsic i una contracta de potència de 4,4 kW a vivendes (9), 10 kW per l'ascensor, 

4,4 kW per les zones comuns, 10 kW per al local i 10 kW per al garatge.  

- Telecomunicacions 

Instal·lació completa de preses de FM, TV i telèfon. Instal·lació de videoporter electrònic. 

- Ventilació 

Ventilació mecànica a banys i cuines (conducte de ventilació amb tub de alumini flexible i amb 

aparell extractor) així com al soterrani (admissió natural per reixes situades a la porta i extracció 

mecànica). 

- Sanejament 

Baixants de pluvials i residuals amb tub de PVC rígid de 110 mm de diàmetre. Col·lectors de PVC 

de 200 mm de diàmetre amb pendent del 2% penjats de sostre planta soterrani. Arqueta sifònica 

registrable de 60x60 cm a sortida. 

- Contra incendis 

Enllumenat d'emergència a cada replà d'escala, vestíbul, local i soterrani.  

Extintors a soterrani, local, replans de planta 1, 3 i 5 i a cambres de comptadors de gas i 

electricitat. 

- Ascensor 

Ascensor hidràulic de 7 parades, amb doble porta automàtica, dimensions en planta de la cabina 

de 120x100 cm i per a una càrrega màxima de 450 kg.  
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4. ANÀLISI ENERGÈTIC 

4.1 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

Per a realitzar l'estudi objecte d'aquest treball, es parteix dels dos edificis presentats a l'apartat 

anterior. 

Com que es tracta d'un estudi comparatiu entre les dues tipologies edificatòries (unifamiliar i 

plurifamiliar) s'ha intentat que aquests siguin de tipologies constructives semblants i estiguin 

situats a la mateixa zona climàtica per a obtenir valors comparables.  

Ambdós edificis doncs, com es pot observar, són aïllats, es troben al municipi de Figueres, estan 

distanciats entre si uns 450 metres -aproximadament 6 minuts a peu-, es troben a la mateixa zona 

climàtica (C2), són construïts amb dos anys de diferència (1991 - Unifamiliar , 1989 - Plurifamiliar), 

i comparteixen varis dels sistemes constructius emprats, per la qual cosa, són perfectament 

comparables amb l'única diferència de la tipologia edificatòria, que és precisament el punt que ens 

interessa comparar per observar les diferències que es poden trobar entre diferents tipologies 

edificatòries a la mateixa zona a l'hora d'aplicar determinades mesures de millora de l'eficiència 

energètica de l'edifici, per així poder obtenir uns "ratis" de les mesures que "a priori" seran més 

efectives i viables tècnica i econòmicament basant-nos en un estudi d'amortització en funció 

d'aquesta zona climàtica, situació i tipologies edificatòries en concret. Cal esmentar precisament 

en aquest punt, que els resultats obtinguts seran exclusivament per aquestes tipologies 

constructives, en aquesta zona climàtica, per edificis construïts en aquests anys i d’un disseny i 

sistemes constructius emprats similars. Els resultats poden variar en funció d’aquests paràmetres i 

no ser aplicables a altres edificis. 

El motiu de haver partit d'un edifici plurifamiliar i d'un unifamiliar situats a la mateixa zona, com 

s'ha comentat, és el de comparar entre totes dues tipologies, en funció de la demanda energètica i 

les emissions de CO2, quines mesures de millora poden resultar més rentables. A continuació, 

podem observar les diferències de consum que hi poden haver -a nivell generalista- entre 

habitatges situades en un bloc d'habitatges (plurifamiliar) i habitatges unifamiliars per la zona que 

ens ocupa: 
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 Imatge 33 – Gràfic consum energètic unitari de la Zona Mediterrània per tipus d’habitatges - Font: IDAE 

Com es pot observar, es presenten diferències significatives, sobretot a nivell de calefacció al parc 

immobiliari construït, la qual cosa fa que sigui interessant comparar entre les dos tipologies 

edificatòries ja que les mesures que poden resultar rentables en una, poden no ser-ho a l'altre i 

viceversa. 

Per a realitzar l'estudi en qüestió, s'ha utilitzat el software CE3X, programa per excel·lència per a 

realitzar certificacions energètiques d'edificis existents. No obstant això, en el nostre cas, s'ha 

intentat anar més enllà de la pròpia certificació que ens dona el programa després de fer la 

simulació energètica, ja que s'ha utilitzat aquest software específic essencialment per a obtenir els 

valors de demanda, consum i emissions de referència de cada un dels edificis (sense comptar 

aïllaments, ja que es considera que aquests han pogut caure amb els anys, tal i com s’apuntava a 

l’apartat de descripció dels sistemes constructius), els quals posteriorment s'intentaran millorar 

introduint una sèrie de mesures de millora i avaluant posteriorment, quines d'aquestes poden 

resultar més rentables i viables en funció del període de retorn de la inversió inicial amb estalvi 

aconseguit.  

Cal esmentar que el programari utilitzat no és del tot precís ja que no té en compte paràmetres 

que poden ser molt importants a l'hora de simular un edifici com la ocupació, la il·luminació o la 

ventilació dels propis edificis a nivell residencial (per a tenir en compte aquests paràmetres 

s'haurien de utilitzar altres programes més complexes com poden ser Lider-Calener o 

EnergyPlus). Aquests paràmetres, si es tindrien en compte en terciari amb CE3X, però per a 

residencial per exemple es consideren uns consums relativament petits de il·luminació per la qual 

cosa s'obvien.  
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Podem observar aquesta circumstància a la següent gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imatge 34 - Gràfic distribució de consums de energia final en residencial i terciari (2010) - Font: IDAE 

 

En aquesta gràfica, es pot observar doncs el perquè de que el programa utilitzat no tingui en 

compte il·luminació a residencial (ja que representa únicament un 3,9% de mitja a nivell espanyol 

del consum total de l'edifici) però si a terciari (on representa un 22% del consum). 

Com es pot observar també, els percentatges de consums més elevats a residencial, són 

majoritàriament de calefacció i de ACS. És per això, que el programa dona prioritat a nivell 

residencial a la definició de l'envolupant de l'edifici i les seves instal·lacions tèrmiques -majors 

influents sobre la demanda de calefacció- ja que es considera que són els punts on més millora i 

per tant més estalvi es pot aconseguir.  

4.1.1 Cas base 

Després de fer les simulacions energètiques dels edificis, i com a pas previ a la realització de 

l'estudi de millores, és convenient veure el resultat d’aquestes (estat actual) així com de les seves 

variants i fer un breu comparatiu amb les dades de referència amb les quals es compara el propi 

programa per tal de veure si partim d'edificis semblants a la majoria del parc construït provincial o 

si, per contra, estem millor o pitjor que la mitjana de referència.  

Actualment segons l' IDAE a la província de Girona, on es realitza l'estudi, tenim les següents 

dades de referència del parc immobiliari construït: 
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Després de realitzar la simulació energètica amb CE3X dels nostres edificis, trobem els següents 

resultats: 

Resultats simulació energètica edifici unifamiliar aïllat - C/ Sebastià Trullol, 35, Figueres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem observar que pel que fa a la demanda de calefacció, ens trobem lleugerament per sobre 

dels valors de referència de la província per unifamiliars (143,2 kWh/m2 del cas base per 135,4 

kWh/m2 de la referència), probablement degut a que les dades que es contemplen a l'estudi de 

l'IDAE són més generalistes, amb diferents tipologies de unifamiliars (aïllats, entremitgeres), 

diferent disseny, diferent orientació, situats a diferents zones de Girona, de diferents anys de 

construcció...  

Pel que fa a la demanda de refrigeració, ens trobem lleugerament per sota dels valors de 

referència (14,3 kWh/m2 del cas base per 17,2 kWh/m2 de la referència) probablement degut a que 

els elements que composen l’habitatge que fan que quedem per sobre de la mitjana en demanda 

de calefacció, fan que quedem per sota en refrigeració (per exemple proteccions solars). 

En quant a les emissions de CO2 observem que el total de les emissions corresponents al nostre 

cas base es de 67 kgCO2/m2 desglossats en 51,4 kgCO2/m2  de emissions de calefacció, 5,5 

kgCO2/m2 d'emissions de refrigeració i 10,1 kgCO2/m2 d'emissions de ACS trobant-nos en els tres 

casos i en el total per sobre dels valors de referència (55,6 kgCO2/m2 totals, desglossats en 44,5 

kgCO2/m2 d'emissions de calefacció, 4,4 kgCO2/m2 d'emissions de refrigeració i 6,7 kgCO2/m2 

d'emissions de ACS). 

Com podem observar als resultats de la simulació i a l'anàlisi de dades comparant-nos amb els 

valors de referència, el cas base unifamiliar es troba en una situació bastant desfavorable, obtenint 
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la mínima classificació energètica possible (G), que tot i que va únicament en funció de les 

emissions globals, fa preveure que el potencial de millora pot ser suficientment gran ja que en 

aplicar qualsevol mesura o paquet de millora, el cas pot millorar substancialment i per tant, es pot 

obtenir una millora del confort i un estalvi econòmic significatiu, alhora que probablement algunes 

mesures podran tenir un període de retorn més ràpid de la inversió inicial respecte l'estalvi 

aconseguit.  

Cal esmentar que la certificació que es mostra correspon a l'edifici simulat tal i com és, afinant al 

màxim amb la introducció de dades, fent-ho en la majoria de casos per la via coneguda partint del 

propi projecte executiu de l’edifici extret de l’arxiu històric del municipi de Figueres i de la 

observació in-situ d'algun dels elements. També per al cas base, s'han ajustat tots els ponts 

tèrmics a la realitat i s'han tingut en compte tots els elements que poden generar ombra sobre 

l'edifici per a tenir una simulació que s'aproximi com més possible a la realitat (dintre de les 

pròpies limitacions del programa). No obstant això, s'ha volgut fer una pinzellada a com hauria 

sigut si no s'hagués analitzat l'edifici tan profundament, i s'hagués simulat l'edifici per via "per 

defecte" com molts tècnics ho fan avui dia. Veiem la simulació per defecte del mateix edifici a 

continuació: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es pot observar, en ajustar-se la via "per defecte" als requisits mínims exigibles a l'època 

de construcció de l'edifici, els resultats obtinguts -tot i que la classificació és la mateixa (G) en 

trobar-se el cas base en un estat molt desfavorable- són suficient pitjors que els del cas base. 

Aquesta situació fa pensar, que tot i que la via "per defecte" sigui molt més ràpida de fer, estaríem 

enganyant al futur client i allunyant-nos de la realitat la qual cosa va en contra dels nostres 

principis. És per aquest motiu que durant tot l'estudi s'intentaran ajustar totes les dades a la realitat 

amb la màxima precisió possible tot i la dificultat afegida d'aquesta feina. 



ANÀLISI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE TIPOLOGIES DIFERENTS 

106 
 

Resultats simulació energètica edifici plurifamiliar aïllat - C/ Sant Pau, 170, Figueres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem observar que pel que fa a la demanda de calefacció ens trobem per sota dels valors de 

referència per a edificis plurifamiliars de la província (79,9 kWh/m2 del cas base per 110,5 kWh/m2 

de la referència), probablement degut en gran mesura a que l’edifici que s’analitza està molt ben 

dissenyat a nivell passiu, la qual cosa li permet protegir-se del sol a l’estiu mentre que el capta a 

l’hivern i el fa reduir la demanda general de calefacció; A més, igual que al cas unifamiliar, aquesta 

variació pot ser deguda a que les dades que es contemplen a l'estudi de l'IDAE són més 

generalistes, amb diferents tipologies de plurifamiliars (aïllats, entremitgeres), diferent disseny, 

diferent orientació, situats a diferents zones de Girona, de diferents anys de construcció, etc.  

Pel que fa a la demanda de refrigeració, quedem lleugerament per sobre dels valors de referència 

de la província (13,6 kWh/m2 del cas base per 11,7 kWh/m2 de la referència) degut probablement 

a que la radiació que pot rebre l’edifici a la seva cara sud durant l’estiu, tot i estar ben dissenyat a 

nivell passiu i disposar de bones proteccions solars, el fa tenir molts guanys solars. 

En quant a les emissions de CO2 observem que el total de les emissions corresponents al nostre 

cas base es de 34,6 kgCO2/m2 desglossats en 24,7 kgCO2/m2  de emissions de calefacció, 5,2 

kgCO2/m2 d'emissions de refrigeració i 4,8 kgCO2/m2 d'emissions de ACS trobant-nos en el cas 

de les emissions de refrigeració per sobre dels valors de referència, mentre que en el cas de 

emissions totals, de calefacció i de ACS ens quedem per sota de la referència (55,6 kgCO2/m2 

totals, desglossats en 44,5 kgCO2/m2 d'emissions de calefacció, 4,4 kgCO2/m2 d'emissions de 

refrigeració i 6,7 kgCO2/m2 d'emissions de ACS). Aquesta variació es pot deure en gran mesura a 

que a les dades de referència de l’IDAE les emissions es quantifiquen indiscriminadament de la 

tipologia constructiva, es a dir, no es contempla si l’edifici és unifamiliar o plurifamiliar, el que fa 

pensar, amb l’observació del cas unifamiliar, que els habitatges unifamiliars solen estar per sobre 
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mentre que els plurifamiliars poden estar per sota, i la mitjana resultant fa que hi hagi aquesta 

variació dels casos base respecte la referència.  

Com podem observar doncs als resultats de la simulació i a l'anàlisi de dades comparant-nos amb 

els valors de referència, el cas base plurifamiliar es troba en una situació “mitjana”, obtenint la 

classificació energètica E, però prou allunyat de la classificació energètica D, el que fa preveure 

que el potencial de millora pot ser gran (tot i que no tant com a l’unifamiliar) i que aplicar 

determinades mesures de millora, tot i que probablement el període de retorn pot ser més llarg en 

alguns casos, també pot resultar rentable. 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior, per a fer aquesta simulació s’han intentat introduir les 

dades amb la major precisió possible, dintre de les pròpies limitacions del programa, per ajustar-

nos a la realitat partint de la observació in-situ de l’edifici i del projecte executiu d’aquest extret de 

l’arxiu històric del Municipi de Figueres. No obstant això, per aquest cas també s’ha realitzat la 

simulació per la via “per defecte” per a poder observar la disparitat de resultats que hi haurien si 

l’edifici no s’analitzés tenint en compte la seva realitat física i del seu entorn. Veiem la simulació 

“per defecte” del mateix edifici a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem observar, tal i com passava amb l’edifici unifamiliar, que simular l’edifici per la via “per 

defecte” fa obtenir valors suficientment pitjors i amb molta disparitat respecte dels valors reals 

simulant tal i com és l’edifici degut a que simular per la via “per defecte” vol dir ajustar-se als 

requisits mínims de l’època els quals eren poc restrictius. És per aquest motiu, que el cas base 

simulat de la manera correcte obté millor qualificació energètica i millors valors tant de demanda 

com de emissions.  
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Com s’ha comentat, durant l’estudi sempre es buscarà ajustar-nos a la realitat i no utilitzar aquesta 

via “per defecte” ja que com podem observar els resultats són substancialment pitjors que els de la 

realitat el que faria que l’estudi s’allunyés molt d’aquesta.  

4.1.2 Variants d’estudi 

Tal i com s’introduïa a l’apartat de descripció dels sistemes constructius, alguna de les millores o 

paquets de millora poden no resultar viables constructivament depenent dels sistemes 

constructius del propi edifici de referència. Per exemple, no tindria gaire sentit aplicar un sistema 

SATE-ETICS o construir una façana ventilada (sistemes que s’analitzaran amb més deteniment a 

la introducció de millores) sobre un edifici existent amb obra vista, com és el cas de l’edifici 

plurifamiliar.  

És per això, concretament per a l’edifici plurifamiliar, que es proposa una variant d’estudi amb el 

tancament revestit, que només es prendrà com a referència comparativa en aquells casos on no 

resulti viable utilitzar l’edifici objecte tal i com és en no tenir sentit la solució constructiva a aplicar 

sobre aquest.  

A continuació, podem observar els resultats obtinguts de la simulació energètica considerant el 

tancament de l’edifici plurifamiliar del Carrer Sant Pau revestit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es pot observar, el simple fet de tenir revestiment exterior, fa que la simulació de l’edifici 

plurifamiliar variï lleugerament respecte el cas base, quedant la demanda de calefacció i 

refrigeració lleugerament per sota, probablement degut a l’existència de una “capa” més al 

tancament, al igual que també es redueixen lleugerament les emissions totals de CO2 i les 

corresponents a calefacció i refrigeració en ser la demanda més petita. 
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4.2 ANÀLISI ENERGÈTIC DE LES PROPOSTES DE MILLORA INDIVIDUALS 

En aquest apartat, s’analitzen una sèrie de propostes de millora per als dos edificis objecte 

d’anàlisi. S’analitzarà el comportament energètic un cop introduïda cada una de les millores 

respecte dels casos base. 

S’analitzaran aquelles millores que es creuen més convenients i més viables en quant a 

aplicabilitat, en base als edificis que s’analitzen i per la zona climàtica que tractem, ja que la 

introducció de millores podria ser infinita (existeixen molts tipus de aïllaments amb diferents 

gruixos, molts tipus de vidre i fusteries...). És per això doncs, que s’introduiran aquelles millores 

que amb tot el que s’ha estudiat fins aquest moment, resultin més viables, a priori, en aquests 

casos concrets. 

Com s’ha comentat a anteriors apartats, en aquest estudi no s’introduiran millores que poden tenir 

una influència considerable sobre l’eficiència energètica del conjunt dels edificis com poden ser la 

substitució de lluminàries i equips, sistemes de ventilació... ja que el software amb el qual es fa 

l’anàlisi (CE3X) té algunes limitacions a nivell residencial, com s’ha comentat, que fan que sigui 

impossible influir sobre aquests paràmetres. Tampoc es tindrà en compte en aquest estudi la 

introducció de fonts d’energia renovables ja que en aquest estudi busquem bàsicament millorar el 

comportament energètic del sistema d’envolupant dels edificis i el rendiment de les seves 

instal·lacions existents, sense entrar en fonts d’energia renovable ja que es considera que per 

aquests climes avui dia tenint en compte els costos d’inversió, no solen ser rentables. 

4.2.1. Millores d’envolupant (sistemes passius) 

Façanes 

PROPOSTES D'AÏLLAMENT PER L'EXTERIOR 

Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior (SATE) 

Per a realitzar el sistema SATE, s'han valorat diferents gruixos d'aïllament (de 4 a 10 centímetres, 

ja que més gruix no tindria gaire sentit en climes mediterranis tal i com es podrà observar a 

continuació) i amb dos materials diferents: llana de roca i poliestirè expandit (EPS). La tria 

d'aquests materials entre tots els aïllaments disponibles al mercat es deu a que són els aïllaments 

més comuns per a l'execució de sistemes SATE avui dia a nivell nacional, per la qual cosa, és 

més senzill valorar-los i alhora els resultats seran més ajustats a la realitat en ser solucions 

aplicables en casos comuns. Cal esmentar també que amb totes les solucions proposades es 

buscarà mínimament complir amb les exigències bàsiques vigents del CTE al seu apartat HE-1 
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que determina una transmitància tèrmica mínima per a façanes de U = 0,73 W/m2·K  per a la zona 

climàtica C2. 

Pel que fa als acabats del sistema i la casa comercial, per a realitzar l'estudi es triaran els acabats 

més econòmics per tal de aconseguir una amortització més ràpida, ja que estem fent rehabilitació 

energètica i ens interessa el millor comportament energètic al millor preu per garantir un estalvi 

més gran amb una menor inversió. 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

SATE amb llana de roca  

SATE 4 cm amb llana de roca amb λ = 0,031W/mK (densa) 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,49 W/m2·K 

 

SATE 6 cm amb llana de roca λ = 0,031W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,37 W/m2·K 
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SATE 8 cm amb llana de roca λ = 0,031W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K 

 Nova transmitància (U) = 0,30 W/m2·K 

 

SATE 10 cm amb llana de roca λ = 0,031W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,25 W/m2·K 

 

SATE amb poliestirè expandit (EPS) 

SATE 4 cm amb EPS amb λ = 0,037W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,55 W/m2·K 
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SATE 6 cm amb EPS amb λ = 0,037W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,43 W/m2·K 

 

SATE 8 cm amb EPS amb λ = 0,037W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,35 W/m2·K 

 

SATE 10 cm amb EPS amb λ = 0,037W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,29 W/m2·K 
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Com es pot observar, a mesura que augmenta el gruix d'aïllament, l'estalvi en la demanda de 

calefacció tendeix a augmentar tot i que comença a variar cada cop menys. Per contra, l'estalvi en 

demanda de refrigeració tendeix a disminuir a mesura que s'augmenta l'aïllament. A la zona 

climàtica on està situat l'edifici i on s'efectua la intervenció, no tindria gaire sentit treballar amb 

aïllaments per sobre de 10 centímetres tal i com es podia observar a la imatge 12 del present 

document; És per aquest motiu que només s'analitzaran econòmicament i s'estudiarà la relació 

cost-eficàcia de aïllaments fins 10 centímetres. 

Pel que fa a la qualificació energètica de l'habitatge, en introduir solament millores encaminades a 

reduir sobretot la demanda (tot i que també intervenen en les reduccions de les emissions de CO2 

excepte per el cas de ACS on s'hauria d'actuar sobre les instal·lacions) la qualificació energètica 

puja en la majoria de casos de la qualificació G a la qualificació E ja que aquesta es basada 

únicament en les emissions globals i no podem actuar sobre les emissions de ACS millorant 

l'envolupant. No obstant això, si observem la demanda de calefacció, pugem en la majoria de 

casos de una G a una D, i pel que fa a la demanda de refrigeració, pugem de una D a una C 

aconseguint estalvis significatius, sobretot en demanda de calefacció, on són de més del 50% i al 

voltant de 40% en demanda de refrigeració. Aquests estalvis tan significatius es deuen a que les 

façanes ocupen una part important del total de l'envolupant de l'edifici pel que fa a superfície, per 

tant són un punt on es produeixen moltes pèrdues energètiques i més en el cas de no estar 

aïllades com és el cas que s'analitza. 

Tal i com s'havia comentat a la introducció d'aquest apartat, pel que fa al tipus d'aïllament, s'ha 

analitzat el sistema SATE amb llana de roca i EPS ja que són els aïllaments més usuals per 

aquest sistema, tot i que també es fa amb d'altres. Podem observar que a priori la llana de roca 

funcionarà millor que l' EPS en tenir una millor conductivitat tèrmica. Amb el mateix gruix, la llana 

de roca aconsegueix estalvis més grans, a més de proporcionar aïllament acústic i protecció al 

foc, que són propietats pròpies de la llana de roca que no ens proporcionaria l' EPS. No obstant 

això, no vol dir que la llana de roca surti més rentable que l' EPS, ja que en funció del preu de la 

millora i de l'estalvi generat, aplicar la mesura amb aïllament de EPS pot tenir un retorn més ràpid.  

Tot això, s'analitzarà a l'apartat d'amortització de les mesures de millora. 

Tal i com també s'havia comentat a anteriors apartats, un dels avantatges de l'aïllament per 

l'exterior és que evita o redueix alguns dels ponts tèrmics existents; És per aquest motiu que totes 

les millores d'aïllament per l'exterior per a l'habitatge unifamiliar inclouen la modificació de ponts 

tèrmics següent: 
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

Per a la proposta d'aquest SATE, es segueixen les indicacions comentades anteriorment per 

l'habitatge unifamiliar; Es valoraran els mateixos materials i mateixos gruixos per tal de que els 

resultats siguin comparables, sempre en compliment de CTE vigent. Cal esmentar que, tal i com 

s'havia comentat a l'apartat de descripció dels sistemes constructius, per a les propostes 

d'aïllament per l'exterior a l'edifici plurifamiliar, s'utilitzarà el CAS VARIANT ja que no tindria gaire 

sentit plantejar un sistema d'aïllament per l'exterior en un edifici amb obra vista ja que taparíem 

aquesta. 

 

 

Ponts tèrmics CAS BASE 

 Trobada de façana amb coberta -  = 0,84 W/m·K 

 Trobada de la façana amb forjat -  =1,58 W/m·K 

 Trobada de façana amb terra en contacte amb l'aire -  = 0,97 W/m·K 

 Contorn de obertura -  = 0,55 W/m·K 

 Caixa de persiana (sense aïllar) -  = 2,1 W/m·K 

Ponts tèrmics MILLORA 

 Trobada de façana amb coberta -  = 0,26 W/m·K 

 Trobada de la façana amb forjat -  = 0,16 W/m·K 

 Trobada de façana amb terra en contacte amb l'aire -  = 0,22 W/m·K 

 Contorn de obertura -  = 0,02 W/m·K 

 Caixa de persiana -  = 0,65 W/m·K 

Nota: Valors extrets de simulació energètica CE3X ajustats al nostre CAS BASE i per defecte a les 

millores d'aïllament exterior. 
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SATE amb llana de roca (densa) 

SATE 4 cm amb llana de roca amb λ=0,031W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE (VARIANT) = 1,39 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,50 W/m2·K 

 

SATE 6 cm amb llana de roca amb λ=0,031W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE (VARIANT) = 1,39 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,38 W/m2·K 

 

SATE 8 cm amb llana de roca amb λ=0,031W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE (VARIANT) = 1,39 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,30 W/m2·K 
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SATE 10 cm amb llana de roca amb λ=0,031W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE (VARIANT) = 1,39 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,25 W/m2·K 

 

SATE amb poliestirè expandit (EPS) 

SATE 4 cm amb EPS amb λ=0,037W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,39 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,56 W/m2·K 

 

SATE 6 cm amb EPS amb λ=0,037W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,39 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,43 W/m2·K 
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SATE 8 cm amb EPS amb λ=0,037W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,39 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,35 W/m2·K 

 

SATE 10 cm amb EPS amb λ=0,037W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,39 W/m2·K   

Nova transmitància (U) = 0,29 W/m2·K 

 

Com es pot observar, de igual manera que passava amb l'habitatge unifamiliar, a mesura que 

augmenta el gruix d'aïllament, l'estalvi en la demanda de calefacció tendeix a augmentar tot i que 

comença a variar cada cop menys. Per contra, l'estalvi en demanda de refrigeració tendeix a 

disminuir a mesura que s'augmenta l'aïllament. 

Pel que fa a la qualificació energètica de l'habitatge, en introduir solament millores encaminades a 

reduir sobretot la demanda (tot i que també intervenen en les reduccions de les emissions de CO2 

excepte per el cas de ACS on s'hauria d'actuar sobre les instal·lacions) la qualificació energètica 

puja en la majoria de casos de la qualificació E del cas base a la qualificació D ja que aquesta es 

basada únicament en les emissions globals i no podem actuar sobre les emissions de ACS 

millorant l'envolupant. No obstant això, si observem la demanda de calefacció, pugem en la 

majoria de casos de una E a una C, i pel que fa a la demanda de refrigeració, pugem de una E a 

una D aconseguint estalvis significatius, sobretot en demanda de calefacció, on són de més del 

70% i al voltant de 30% en demanda de refrigeració.  
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Podem observar també en aquest cas que a priori la llana de roca funcionarà millor que l' EPS en 

tenir una millor conductivitat tèrmica. Amb el mateix gruix, la llana de roca aconsegueix estalvis 

més grans, a més de proporcionar aïllament acústic i protecció al foc com s'havia comentat 

anteriorment, que són propietats pròpies de la llana de roca que no ens proporcionaria l' EPS. No 

vol dir però que la llana de roca tingui un període d'amortització més ràpid ja que en funció del 

preu pot resultar més rentable l'EPS tot i que l'estalvi energètic sigui lleugerament menor amb els 

mateixos gruixos.  

Pel que fa a la correcció dels ponts tèrmics, en addicionar l'aïllament per l'exterior, molts d'aquests 

queden reduïts. A continuació observem la correcció de ponts tèrmics efectuada a l'edifici 

plurifamiliar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponts tèrmics CAS BASE (VARIANT) 

 Trobada de façana amb coberta -  = 1,04 W/m·K 

 Trobada de la façana amb forjat -  =1,1 W/m·K 

 Trobada de façana amb terra en contacte amb l'aire -  = 0,97 W/m·K 

 Contorn de obertura -  = 0,55 W/m·K 

 Caixa de persiana (sense aïllar) -  = 2,1 W/m·K 

 Pilars integrats en façana -  = 1,15 W/m·K 

 Pilars cantonada -  = 0,83 W/m·K 

Ponts tèrmics MILLORA 

 Trobada de façana amb coberta -  = 0,26 W/m·K 

 Trobada de la façana amb forjat -  = 0,16 W/m·K 

 Trobada de façana amb terra en contacte amb l'aire -  = 0,22 W/m·K 

 Contorn de obertura -  = 0,02 W/m·K 

 Caixa de persiana -  = 0,65 W/m·K 

 Pilar integrat en façana -  = 0,01 W/m·K 

 Pilar cantonada -  = 0,16 W/m·K 

Nota: Valors extrets de simulació energètica CE3X ajustats al nostre CAS BASE i per defecte a les 

millores d'aïllament exterior. 
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Pel que fa al comportament energètic de l'habitatge unifamiliar respecte al bloc plurifamiliar, 

observem que al bloc d'habitatges plurifamiliar, l'estalvi en unitats percentuals aconseguit amb 

cadascun dels SATE es prou més gran que el de l'unifamiliar pel que fa a la demanda de 

calefacció, però més baix per la demanda de refrigeració. No obstant això, si observem els valors 

en unitats, un estalvi més baix a nivell percentual en demanda de calefacció a l'habitatge 

unifamiliar respecte del bloc d'habitatges plurifamiliar, fa millorar més el comportament energètic 

d'aquest, ja que el comportament energètic del cas base unifamiliar era força pitjor que el del cas 

base plurifamiliar, per tant tot i tenir menys variació percentual, millora més a nivell energètic. No 

obstant això, caldrà valorar econòmicament les mesures amb el seu estalvi per tal d'avaluar a 

quins usuaris els sortiria més a compte l'aplicació de cada una de les millores. 

 

Sistema de Façana Ventilada 

Per a realitzar el sistema de façana ventilada, tal i com s'havia proposat als sistemes SATE, s'han 

valorat diferents gruixos d'aïllament (en aquest cas de 6 i 10 centímetres) i amb dos materials 

diferents: llana de roca i poliestirè extrudit (XPS). La tria d'aquests materials entre tots els 

aïllaments disponibles al mercat es deu a que solen ser els aïllaments més comuns per a 

l'execució de façanes ventilades avui dia a nivell nacional, per la qual cosa, resulta més senzill 

valorar-los i els resultats seran més ajustats a la realitat en ser solucions aplicables en casos 

comuns.  

En aquest cas, es busca també amb totes les solucions proposades complir mínimament amb les 

exigències bàsiques vigents del CTE al seu apartat HE-1 que determina una transmitància tèrmica 

mínima per a façanes de U = 0,73 W/m2·K  per a la zona climàtica C2. 

Pel que fa als acabats del sistema i la casa comercial, per a realitzar l'estudi en aquest cas, també 

es triaran els acabats més econòmics per tal de aconseguir una amortització més ràpida ja que 

estem fent rehabilitació energètica i ens interessa el millor comportament energètic al millor preu 

per garantir un estalvi més gran amb una menor inversió. 

 

 

 

 



ANÀLISI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE TIPOLOGIES DIFERENTS 

120 
 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

Façana ventilada amb llana de roca 

Façana ventilada amb 6 cm de llana de roca λ = 0,031W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,35 W/m2·K 

 

Façana ventilada amb 10 cm de llana de roca λ = 0,031W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,24 W/m2·K 
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Façana ventilada amb poliestirè extrudit (XPS) 

Façana ventilada amb 6 cm de XPS λ = 0,034 W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,37 W/m2·K 

 

Façana ventilada amb 10 cm de XPS λ = 0,034 W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,26 W/m2·K 

 

Com es pot observar, en aquest sistema tal i com passava amb els sistemes SATE, a mesura que 

augmenta el gruix d'aïllament, l'estalvi en la demanda de calefacció tendeix a augmentar. Per 

contra, l'estalvi en demanda de refrigeració tendeix a disminuir a mesura que s'augmenta 

l'aïllament.  

Pel que fa a la qualificació energètica de l'habitatge, puja en tots els casos analitzats de la 

qualificació G a la qualificació E. Si observem la demanda de calefacció, pugem en tots els casos 

analitzats de una G a una D, i pel que fa a la demanda de refrigeració, pugem de una D a una C 

aconseguint estalvis importants en demanda de calefacció on són de prop del 60% i al voltant de 

40% en demanda de refrigeració. Aquests estalvis tan significatius es deuen sobretot a que les 

façanes ocupen una part important del total de l'envolupant de l'edifici pel que fa a superfície, per 
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tant són un punt on es produeixen moltes pèrdues energètiques i més en el cas de no estar 

aïllades com és el cas que s'analitza. 

Tal i com s'havia comentat a la introducció del present apartat, pel que fa al tipus d'aïllament, s'ha 

analitzat el sistema de façana ventilada amb llana de roca i XPS ja que són els aïllaments més 

usuals per aquest sistema, tot i que també es fa amb d'altres. Podem observar que en principi la 

llana de roca funcionarà millor que l' XPS en tenir una millor conductivitat tèrmica. Amb el mateix 

gruix, la llana de roca aconsegueix estalvis més grans, a més de proporcionar aïllament acústic i 

protecció al foc, que són propietats pròpies de la llana de roca que no ens proporcionaria l' XPS. 

No obstant això, tal i com passava amb els sistemes SATE, no vol dir que la llana de roca surti 

més rentable que l' XPS, ja que en funció del preu de la millora i de l'estalvi generat, aplicar la 

mesura amb aïllament de XPS pot tenir un retorn més ràpid. Tot això, s'analitzarà a l'apartat 

d'amortització de les mesures de millora. 

Cal dir que en aquest cas, també s'eviten o redueixen alguns dels ponts tèrmics existents. Per 

aquest motiu, totes les millores d'aïllament per l'exterior per a l'habitatge unifamiliar inclouran la 

mateixa correcció de ponts tèrmics que s'ha pogut observar a l'anàlisi dels sistemes SATE 

de l'habitatge unifamiliar (valors obtinguts per defecte amb el programa CE3X). 
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

Per a la proposta d'aquest sistema de façana ventilada, també es segueixen les indicacions 

comentades anteriorment per a l'habitatge unifamiliar. Es valoraran els mateixos materials i 

mateixos gruixos per tal de que els resultats siguin comparables, sempre en compliment de CTE 

vigent. També en aquest cas, per a les propostes d'aïllament per l'exterior a l'edifici plurifamiliar, 

s'utilitzarà el CAS VARIANT ja que no tindria gaire sentit plantejar un sistema d'aïllament per 

l'exterior en un edifici amb obra vista ja que taparíem aquesta. 

Façana ventilada amb llana de roca 

Façana ventilada amb 6 cm de llana de roca λ = 0,031W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,39 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,35 W/m2·K 

 

Façana ventilada amb 10 cm de llana de roca λ = 0,031W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,39 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,24 W/m2·K 
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Façana ventilada amb poliestirè extrudit (XPS) 

Façana ventilada amb 6 cm de XPS λ = 0,034 W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,39 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,37 W/m2·K 

 

Façana ventilada amb 10 cm de XPS λ = 0,034 W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,39 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,26 W/m2·K 

 

De igual manera que passava amb l'habitatge unifamiliar i amb els sistemes SATE, a mesura que 

augmenta el gruix d'aïllament, l'estalvi en la demanda de calefacció tendeix a augmentar i l'estalvi 

en demanda de refrigeració tendeix a disminuir. 

Pel que fa a la qualificació energètica de l'habitatge, puja en tots els casos de la qualificació E a la 

qualificació D. Si observem la demanda de calefacció, pugem en tots els casos de una E a una C, 

i pel que fa a la demanda de refrigeració, pugem de una E a una D aconseguint estalvis notables, 

sobretot en demanda de calefacció, on són propers al 80% i propers al 30% en demanda de 

refrigeració.  

En aquest cas, energèticament parlant, la llana de roca funcionarà lleugerament millor que l' XPS 

en tenir una millor conductivitat tèrmica. Com ha passat amb altres solucions, amb el mateix gruix, 

la llana de roca aconsegueix estalvis més grans, a més de proporcionar altres propietats 
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interessants. Això no vol dir tampoc en aquest cas que la llana de roca tingui un període 

d'amortització més ràpid ja que en funció del preu pot resultar més rentable l' XPS tot i que l'estalvi 

energètic sigui lleugerament menor amb els mateixos gruixos. Tot això, s'analitzarà a l'apartat 

d'amortització de les mesures de millora. 

Pel que fa a la correcció dels ponts tèrmics, en addicionar l'aïllament per l'exterior, en aquest cas 

molts d'aquests queden reduïts. La correcció de ponts tèrmics serà la mateixa que s'ha 

efectuat per als sistemes SATE del bloc d'habitatges plurifamiliar (valors per defecte de 

CE3X). 

Pel que fa al comportament de l'unifamiliar respecte al plurifamiliar amb aquesta millora de façana 

ventilada, ens trobem en el mateix cas que els SATE; L'habitatge unifamiliar millora menys a nivell 

percentual en quant a demanda de calefacció, però millora més pel que fa a la demanda de 

refrigeració. Pel que fa a les unitats de demanda, en ser la demanda de calefacció del cas base 

unifamiliar més alta que la del cas base plurifamiliar, ens trobem que l'estalvi aconseguit a 

l'unifamiliar és lleugerament més alt que al plurifamiliar tot i les seves diferències percentuals.  

 

PROPOSTES D'AÏLLAMENT INTERMEDI 

Per a realitzar els sistemes de injecció o insuflació per el reomplert de les cambres d’aire, s'ha 

valorat un sol gruix d’aïllament (10 centímetres) ja que es considera que s’emplena tota la cambra 

d’aire que s’havia considerat buida i que aquest es el gruix de la pròpia cambra. El sistema es farà 

considerant tres materials i sistemes diferents: insuflació de fibres de llana de roca (borra de llana 

de roca), insuflació de boles de poliestirè expandit (EPS) i injecció de poliuretà. La tria d'aquests 

materials i sistemes entre tots els disponibles al mercat es deu a que són els aïllaments més 

comuns per als reomplerts de cambres de aire avui dia a nivell nacional, per la qual cosa, és més 

senzill valorar-los i alhora els resultats seran més ajustats a la realitat en ser solucions aplicables 

en casos comuns. Cal esmentar també, tal i com es tenia en compte a l’apartat de propostes 

d’aïllament exterior, que amb totes les solucions proposades es buscarà mínimament complir amb 

les exigències bàsiques del CTE vigent al seu apartat HE-1 que determina una transmitància 

tèrmica mínima per a façanes de U = 0,73 W/m2·K per a la zona climàtica C2. 
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Aïllament intermedi (reomplert cambra d’aire) habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 

35 (Figueres) 

Insuflació 10 cm de “borra” de llana de roca λ= 0,040 W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,33 W/m2·K 

 

Insuflació 10 cm de boles de poliestirè expandit (EPS) λ=0,037W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,31 W/m2·K 

 

Injecció 10 cm de poliuretà projectat 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,33 W/m2·K 
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La qualificació energètica de l'habitatge, en introduir solament millores encaminades a reduir 

sobretot la demanda (tot i que també intervenen en les reduccions de les emissions de CO2) puja 

en tots els casos analitzats de la qualificació G a la qualificació F ja que aquesta es basada 

únicament en les emissions globals i no podem actuar sobre les emissions de ACS millorant 

l'envolupant. Si observem la demanda de calefacció, pugem en els tres casos de una G a una E, i 

pel que fa a la demanda de refrigeració, pugem de una D a una C aconseguint uns estalvis 

considerables en demanda de calefacció (al voltant del 20%) i en demanda de refrigeració (al 

voltant de 40%).  

Tal i com s'havia comentat anteriorment, pel que fa al tipus d'aïllament, s'ha analitzat l’addició 

d’aïllament intermedi amb llana de roca, EPS i poliuretà en ser els aïllaments més usuals per 

aquesta operació, tot i que també es fa amb d'altres. Podem observar que a priori, en aquest cas, 

l’EPS funcionarà millor que la llana de roca i que el poliuretà en tenir millor conductivitat tèrmica, al 

contrari del que passava amb els SATE. La llana de roca disminueix la seva conductivitat tèrmica 

en estar en format de fibres, mentre que l’EPS la manté, per això s’origina aquesta diferència 

respecte a altres sistemes analitzats. No obstant això, les diferències entre les tres solucions 

proposades en quant a estalvi són mínimes i la llana de roca amb el mateix gruix, proporcionar 

aïllament acústic i protecció al foc, que són propietats pròpies de la llana de roca que no ens 

proporcionarien l' EPS i el poliuretà. Amb aquesta diferència d’estalvi tan petita, es pot donar el 

cas a l’anàlisi econòmic, sempre en funció del preu de la millora, que tot i que el poliuretà o la llana 

de roca tinguin un comportament lleugerament pitjor al de l’ EPS, s’amortitzin més ràpidament. 

Cal fer esment que un dels grans contres de l’addició d'aïllament intermedi és que no evita ni 

redueix els ponts tèrmics existents; És per aquest motiu que en totes les millores d'aïllament 

intermedi mitjançant reomplert de la cambra d’aire per a l'habitatge unifamiliar s’ha proposat, a 

mode de paquet de millores, també l’addició d’aïllament a les caixes de persiana, punt a priori, 

amb més pèrdues energètiques en ser el pont tèrmic amb pitjor transmitància tèrmica del cas 

base. La modificació dels ponts tèrmics per a la caixa de persiana ha sigut la següent: 
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Aïllament intermedi (reomplert cambra d’aire) bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant 

Pau, 170 (Figueres) 

Per a la proposta d'aquests sistemes d’aïllament intermedi, es segueixen les indicacions 

comentades anteriorment per l'habitatge unifamiliar; Es valoraran els mateixos sistemes, materials 

i gruixos per tal de que els resultats siguin comparables entre les dos tipologies edificatòries, 

sempre en compliment de CTE vigent. Des d’aquest punt en endavant, per a les propostes de 

millora per a l'edifici plurifamiliar, s'utilitzarà el CAS BASE al contrari del que passava amb els 

sistemes d’aïllament per l’exterior on s’utilitzava el CAS VARIANT. 

 

 

 

 

Ponts tèrmics CAS BASE 

 Trobada de façana amb coberta -  = 0,84 W/m·K 

 Trobada de la façana amb forjat -  =1,58 W/m·K 

 Trobada de façana amb terra en contacte amb l'aire -  = 0,97 W/m·K 

 Contorn de obertura -  = 0,55 W/m·K 

 Caixa de persiana (sense aïllar) -  = 2,1 W/m·K 

Ponts tèrmics MILLORA 

 Trobada de façana amb coberta -  = 0,84 W/m·K 

 Trobada de la façana amb forjat -  = 1,58 W/m·K 

 Trobada de façana amb terra en contacte amb l'aire -  = 0,97 W/m·K 

 Contorn de obertura -  = 0,55 W/m·K 

 Caixa de persiana -  = 0,65 W/m·K 

Nota: Valors extrets de simulació energètica CE3X ajustats al nostre CAS BASE i per defecte a les 

millores d'aïllament exterior. 
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Insuflació 10 cm de “borra” de llana de roca λ= 0,040 W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,52 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,34 W/m2·K 

 

Insuflació 10 cm de boles de poliestirè expandit (EPS) λ= 0,037W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,52 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,32 W/m2·K 

 

Injecció 10 cm de poliuretà projectat 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,52 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,34 W/m2·K 
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La qualificació energètica de l'habitatge, en aquests casos no varia i es queda en una E. Si 

observem la demanda de calefacció, tot i quedar-nos en una E, s’observa en els tres casos un 

estalvi significatiu (al voltant del 30%) tot i que no és suficient com per fer-nos “saltar de lletra” en 

quant a la demanda. Respecte a la demanda de refrigeració, es produeix un cas insòlit i és que 

empitjora respecte el cas base, passant de una qualificació E a una G. Aquesta situació, pot ser 

deguda a que en haver-hi més aïllament i tenir l’edifici un bon disseny solar, i no tenir en compte el 

programa CE3X les ventilacions, pot ser que empitjori en condicions d’estiu. No obstant això, la 

demanda de refrigeració del cas base és petita respecte a la de calefacció degut a la zona 

climàtica on ens trobem, és per això que tot i empitjorar la demanda de refrigeració en casi un 

45% en tots els casos, aquesta situació queda “compensada” per la millora en calefacció on la 

demanda és mes gran, per tant les millores són energèticament viables, a falta de valorar-les 

econòmicament. 

Tal i com s'havia comentat anteriorment, pel que fa al tipus d'aïllament, s'han analitzat els 

mateixos que per a l’habitatge unifamiliar per a que siguin comparables. Podem observar que en 

aquest cas l’EPS també funcionarà millor que la llana de roca i que el poliuretà en tenir millor 

conductivitat tèrmica. Les diferències entre les tres solucions proposades en quant a estalvi tornen 

a ser mínimes ja que la transmitància tèrmica del global del tancament i el global dels ponts 

tèrmics gairebé no varia entre solucions. Cal valorar econòmicament les tres opcions ja que per 

una diferència d’estalvi tan petita, es pot donar el cas en funció del preu de la millora, que tot i que 

el poliuretà o la llana de roca tinguin un comportament lleugerament pitjor al de l’ EPS, s’amortitzin 

més ràpidament. Cal valorar també, tal i com s’havia anat comentant, altres propietats dels 

materials a banda de l’aïllament tèrmic, ja que per una petita diferència de preu, temps 

d’amortització o comportament energètic, ens pot convenir més utilitzar un tipus d’aïllament a priori 

pitjor en quant a comportament energètic i amortització, però que amb les petites diferències ens 

proporcioni propietats interessants com l’aïllament acústic.  

Com s’havia comentat a l’anàlisi d’aquestes millores per a l’edifici unifamiliar, en totes les millores 

d'aïllament intermedi mitjançant reomplert de la cambra d’aire per al bloc d’habitatges plurifamiliar, 

s’ha proposat també l’addició d’aïllament a les caixes de persiana, punt a priori, amb més pèrdues 

energètiques. El pont tèrmic de la caixa de persiana passarà de 2,1 W/m·K a 0,65 W/m·K, la 

resta, es mantindran com al cas base, tal i com passava a l’habitatge unifamiliar. 
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Pel que fa al comportament energètic de l'habitatge unifamiliar respecte el bloc d'habitatges 

plurifamiliar, amb aquesta millora de reomplert de cambres d'aire amb els diferents materials, 

observem que l'estalvi a nivell percentual en demanda de calefacció de l'unifamiliar és més petit 

que el del plurifamiliar. Per contra, és més gran en demanda de refrigeració, on el plurifamiliar 

presenta valors negatius (empitjora). No obstant això, com s'havia comentat a anteriors apartats, 

un estalvi percentual relativament més baix a l'unifamiliar, representa un estalvi més gran en 

unitats de demanda ja que la demanda del cas base era més gran i un major estalvi representa un 

menor percentatge sobre el total. 

 

PROPOSTES D'AÏLLAMENT INTERIOR 

Per a realitzar els aïllaments per l’interior, s'ha valorat un sol sistema, material i gruix d’aïllament; 

un trasdosat de cartró-guix amb aïllament de llana de roca de 4 centímetres, ja que es considera 

la solució més habitual per a aquest tipus d’intervenció per les perfilaries típiques del cartró-guix, 

per l’acabat i per la menor pèrdua de superfície útil interior (si valoréssim aïllaments de major 

espessor podríem estar perdent bastant superfície sense guanyar gaire en matèria d’eficiència 

energètica a més d’encarir el sistema en no ser una solució tan habitual). Cal esmentar, tal i com 

es tenia en compte a altres propostes d’addició d’aïllament, que amb la solució que es proposa es 

buscarà mínimament complir amb les exigències bàsiques del CTE vigent al seu apartat HE-1 que 

determina una transmitància tèrmica mínima per a façanes de U = 0,73 W/m2·K per a la zona 

climàtica C2. 

Aïllament interior habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

Trasdosat interior de cartró guix amb aïllament 4cm de llana de roca λ= 0,031 W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,36 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,48 W/m2·K 
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La qualificació energètica de l'habitatge, en aquest cas, en introduir solament millores 

encaminades a reduir sobretot la demanda (tot i que també intervenen en les reduccions de les 

emissions de CO2) puja de la qualificació G a la qualificació F. Si observem la demanda de 

calefacció, pugem també de una G a una F, i pel que fa a la demanda de refrigeració, pugem de 

una D a una C aconseguint uns estalvis del 18% en demanda de calefacció i del 32% en demanda 

de refrigeració. 

Com a complement d’aquesta millora per a l'habitatge unifamiliar, igual que per als sistemes 

d’aïllament intermedi, també s’ha proposat l’addició d’aïllament a les caixes de persiana, punt amb 

més pèrdues energètiques en ser el pont tèrmic amb pitjor transmitància tèrmica del cas base. La 

modificació dels ponts tèrmics per a la caixa de persiana ha sigut la mateixa que per al cas de 

l’addició d’aïllament intermedi (de 2,1 W/m·K a 0,65 W/m·K). 

Aïllament interior bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

Trasdosat interior de cartró guix amb aïllament 4cm de llana de roca λ= 0,031 W/mK 

Transmitància (U) tancament CAS BASE = 1,52 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,50 W/m2·K 

 

La qualificació energètica de l'habitatge, en aquest cas no varia i es queda en una E. Si observem 

la demanda de calefacció, tot i quedar-nos en una E, s’observa un estalvi del 25,2% tot i que 

aquest no és suficient com per fer-nos augmentar una lletra en quant a la qualificació energètica 

respecte la demanda. Respecte a la demanda de refrigeració, igual que passava amb els 

aïllament intermedis, en el cas plurifamiliar ens trobem que empitjora respecte el cas base, 

passant de una qualificació E a una G. Aquesta situació, pot ser deguda a que en haver-hi més 

aïllament i tenir l’edifici un bon disseny solar, i no tenir en compte el programa CE3X les 

ventilacions, pot ser que empitjori en condicions d’estiu, almenys a nivell de càlcul, ja que si 

comptéssim ventilació, podria no empitjorar. La demanda de refrigeració del cas base, però, és 

petita respecte a la de calefacció degut a la zona climàtica on ens trobem, així que tot i empitjorar 
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la demanda de refrigeració en un 48,5%, aquesta situació queda relativament compensada per la 

millora en calefacció on la demanda és mes gran, per tant la millora no deixa de ser 

energèticament viable.  

Per al bloc d’habitatges plurifamiliar, com a complement d’aquesta millora, igual que per l’habitatge 

unifamiliar, també s’ha proposat l’addició d’aïllament a les caixes de persiana, punt amb més 

pèrdues energètiques en ser el pont tèrmic amb pitjor transmitància tèrmica del cas base, per tal 

de que els dos edificis siguin comparables. La modificació dels ponts tèrmics per a la caixa de 

persiana ha sigut la mateixa que es ve utilitzant a la resta del correccions d’aquest pont tèrmic 

concret (de 2,1 W/m·K a 0,65 W/m·K*). 

Per el cas plurifamiliar, a més, en ser estructura de pilars i posar aïllament interior, també queden 

reduïts els ponts tèrmics dels pilars que passaran a ser de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al comportament energètic de l'habitatge unifamiliar respecte el bloc d'habitatges 

plurifamiliar, amb aquesta millora de aïllament per l'interior, observem que l'estalvi a nivell 

percentual en demanda de calefacció de l'unifamiliar torna a ser més petit que el del plurifamiliar. 

Per contra, torna a ser més gran en demanda de refrigeració, on el plurifamiliar presenta valors 

negatius (empitjora) igual que passava amb els aïllaments intermedis. Com s'ha comentat a 

anteriors apartats, però, un estalvi percentual relativament més baix a l'unifamiliar, representa un 

estalvi més gran en unitats de demanda ja que la demanda del cas base era més gran i un major 

estalvi representa un menor percentatge sobre el total. 

 

CAS BASE 

Pilars integrats en façana -  = 1,15 W/m·K* 

Pilars cantonada -  = 0,83 W/m·K* 

CAS MILLORAT 

Pilar integrat en façana -  = 0,01 W/m·K* 

Pilar cantonada -  = 0,16 W/m·K* 

*Valors obtinguts per defecte amb el programa CE3X 
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COBERTES 

Cobertes planes 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

A l’habitatge unifamiliar, trobem dos terrasses (cobertes planes) en contacte amb espais 

habitables interiors, totes dues transitables. Aquestes cobertes, com s’ha pogut observar a 

l’apartat de descripció dels sistemes constructius, ja tenien un aïllament tèrmic suficientment bo (6 

centímetres de poliestirè extrudit XPS) i un bon comportament tèrmic global amb una 

transmitància tèrmica de U= 0,37 W/m2·K. A més, la superfície que ocupen i que per tant està en 

contacte amb els espais habitables interiors, és relativament petita, per la qual cosa no hi ha grans 

pèrdues energètiques per aquestes.  

També, cal observar el CTE al seu apartat DB-HE1 on s’estableixen els requisits mínims per la 

limitació de la demanda energètica, que la transmitància tèrmica mínima exigible per cobertes per 

la zona climàtica C2 és de 0,41 W/m2·K. Veiem que les cobertes planes de l’habitatge unifamiliar, 

a banda de tenir un bon comportament energètic com s’ha comentat, ja compleixen amb aquesta 

exigència actual tot i ser construïdes a l’any 1991. És per aquest motiu, que una intervenció i per 

tant una inversió sobre aquestes no tindria gaire sentit, ja que no milloraríem molt les condicions 

actuals, que ja són bones i garanteixen un confort tèrmic acceptable amb unes pèrdues 

energètiques relativament petites. Així doncs, no s’actuarà sobre aquest punt de l’edifici. 

Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

A l’habitatge plurifamiliar trobem dues cobertes planes, una corresponent a la terrassa de l’àtic 

(transitable) i l’altre corresponent a la coberta del propi edifici (no transitable) en contacte amb 

espais habitables interiors. Ambdues cobertes, com es pot observar a l’apartat de descripció dels 

sistemes constructius, també tenen un aïllament suficientment bo (5 centímetres de XPS) i un 

comportament energètic global relativament bo amb una transmitància tèrmica de U= 0,48 

W/m2·K.  

Observem que aquestes cobertes, no complirien amb les exigències actuals del DB-HE1 on 

s’estableixen els requisits mínims amb uns valors per a cobertes i a la zona climàtica C2 de 0,41 

W/m2·K. No obstant això, si que complien sobradament amb les exigències bàsiques de l’època 

en que es va construir l’edifici (1989 - NTE) que eren de U= 1,2 W/m2·K.  

Com que estem realitzant una rehabilitació energètica, i no una obra nova ni una rehabilitació 

integral on haguem de adaptar-nos a les exigències bàsiques del CTE vigent, en considerar-se per 
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aquestes cobertes un comportament energètic relativament bo amb unes pèrdues relativament 

acceptables, i en no analitzar les cobertes planes del cas unifamiliar i per tant no ser comparables, 

tampoc s’analitzaran millores per aquestes. 

En cas de fer-ho, la manera més habitual seria addicionant aïllament per l’interior, es a dir, posant 

un fals sostre amb aïllament (habitualment amb llana de roca) per a millorar el comportament 

energètic del conjunt del tancament i reduir les pèrdues energètiques. 

Cobertes inclinades 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

A l’habitatge unifamiliar, a més de existir les dues petites terrasses (cobertes planes), tenim la 

coberta principal de l’edifici, que és una coberta inclinada.  

Aquesta coberta, tal i com s’havia comentat a la descripció dels sistemes constructius, disposava 

segons la memòria constructiva del projecte executiu de l’època, d’un aïllament entre envans de 5 

centímetres de llana de roca. No obstant això, per al nostre estudi es van considerar 4 centímetres 

per repercutir d’alguna manera al llarg de tota la superfície de la coberta el pont tèrmic del 

recolzament dels envanets de sostre mort, ja que el programa no ens els deixa considerar per si 

sols. Així doncs, la transmitància tèrmica obtinguda del global de la coberta és de U = 0,74 

W/m2·K. 

Ens trobem doncs en un valor molt allunyat de la transmitància tèrmica mínima exigible per el nou 

CTE al seu apartat HE-1 que, com hem vist a apartats anteriors, estableix la transmitància tèrmica 

mínima per cobertes en U = 0,41 W/m2·K per a la zona climàtica C2 on s’estan analitzant els 

edificis.  

És per això, que es considera que aquesta coberta no disposa d’un aïllament tèrmic suficient per 

tal de reduir les pèrdues energètiques, i per tant, es considera necessari intervenir.  

La intervenció en aquesta coberta tractarà d’addicionar aïllament tèrmic per l’interior mitjançant un 

fals sostre i disposant un aïllament de 4 centímetres de llana de roca amb λ=0,040 W/mK (llana de 

roca tova) sobre aquest. D’aquesta manera, trencarem el pont tèrmic del recolzament dels 

envanets de sostre mort i disminuirem la transmitància tèrmica del conjunt de la coberta fins uns 

valors acceptables i dins les limitacions del CTE vigent.  
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La transmitància tèrmica del conjunt, obtinguda amb aquesta millora serà de U = 0,41 W/m2·K, 

valor considerablement reduït respecte al cas base (U = 0,74 W/m2·K) i que compleix CTE actual. 

Observem a continuació, la milloria aconseguida amb aquesta millora: 

 

La qualificació energètica de l'habitatge es manté en una G, ja que aquesta es basada únicament 

en les emissions globals i no podem actuar sobre les emissions de ACS millorant l'envolupant. A 

més, la millora per si sola, no representa un gran estalvi en quant a emissions ni a demanda, 

trobant-nos en valors d’estalvi del 2,6% de demanda de calefacció i mantenint-nos també en una 

G en quant a la qualificació energètica en funció de la demanda, la qual cosa fa preveure a priori, 

que la mesura no resultarà rentable, ja que una inversió d’aquest tipus amb un estalvi tan petit 

serà difícilment amortitzable. No obstant això, es valora que aquesta intervenció formi part d’un 

“paquet de millores” que es valorarà més endavant encaminat a millorar tota la envolupant tèrmica 

en el seu conjunt, i no part per part, per tant, en aquests casos, actuant en conjunt amb altres 

millores, si podria resultar rentable.  

PAVIMENTS EN CONTACTE AMB ESPAIS NO HABITABLES O EXTERIORS 

Paviments en contacte amb espais no habitables 

En les edificacions analitzades, tenim soterrani (bloc d’habitatges plurifamiliar) o semisoterrani 

(habitatge unifamiliar), per la qual cosa tenim l’existència de paviments/forjats en contacte amb 

espais no habitables i per tant, no climatitzats inferiors, els quals s’haurien d’aïllar per separar-los 

dels espais habitables i disminuir les pèrdues energètiques en aquests punts. 

Tal i com es podia observar a l'apartat de descripció dels sistemes constructius, ens trobem en els 

casos analitzats que aquests paviments no estan aïllats respecte els espais habitables, per la qual 

cosa, seria necessari aïllar-los. La proposta d’aïllament serà mitjançant un fals sostre de cartró-

guix amb aïllament de 4 centímetres de llana de roca amb λ=0,031 W/mK (llana de roca densa). 

La tria d'aquesta solució es deu a que probablement es tracta de la solució més comú per a 

l'execució d’aquest tipus d’intervenció, per la qual cosa, és més senzill valorar-la i alhora els 

resultats seran més ajustats a la realitat en ser una millora aplicable en els casos comuns. També, 
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es valoren propietats que ens dona la llana de roca que no ens donarien d'altres materials com 

l'aïllament acústic i les propietats de resistència al foc que per a un soterrani, també són prou 

importants. 

Amb les solucions proposades es buscarà mínimament complir amb les exigències bàsiques 

vigents del CTE al seu apartat HE-1 que determina una transmitància tèrmica mínima per a 

paviments en contacte amb espais no habitables inferiors o amb espais exteriors de U = 0,50 

W/m2·K per a la zona climàtica C2. 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

Transmitància (U) paviment CAS BASE = 0,82 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,33 W/m2·K 

 

La qualificació energètica de l'habitatge puja en aquest cas, de una G a una F. Tot i això, la millora 

per si sola no representa un gran estalvi en quant a emissions ni a demanda, trobant-nos en valors 

d’estalvi del 5% en demanda de calefacció, justos per fer-nos "saltar de lletra" però no per millorar 

considerablement el comportament energètic global de l'edifici. Aquest estalvi tant petit, pot ser 

degut sobretot a que la transmitància tèrmica no pateix una variació molt gran respecte el cas 

base i a que la superfície d'aquest tancament respecte a tota l'envolupant de l'edifici és poc 

significativa. Tot això, es pot preveure a priori, que la mesura no resultarà rentable, ja que una 

inversió d’aquest tipus amb un estalvi tan petit serà difícilment amortitzable. No obstant això, tal i 

com passava a la mesura d'addició d'aïllament a coberta, es valorarà que aquesta intervenció 

formi part d’un “paquet de millores” que es valorarà més endavant encaminat a millorar tota la 

envolupant tèrmica en el seu conjunt i, actuant conjuntament amb d'altres millores encaminades a 

reduir la demanda energètica, podria resultar rentable.  
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

Transmitància (U) paviment CAS BASE = 1,00 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,36 W/m2·K 

 

En aquest cas, la qualificació energètica de l'edifici es manté en una E. Trobem, igual que passava 

amb el cas unifamiliar, que la millora representa un estalvi molt petit en quant a demanda i 

emissions, amb valors d'estalvi del 2%. Així doncs també es preveu que la mesura per si sola no 

resultarà gaire rentable, ja que la inversió amb l'estalvi aconseguit serà difícilment amortitzable.  

Igual que amb l'habitatge unifamiliar, també es valorarà que aquesta intervenció formi part d’un 

“paquet de millores” que es valorarà més endavant encaminat a millorar tota la envolupant tèrmica 

en el seu conjunt ja que pot ser que formant part de un paquet de millores, fos rentable. 

 

Pel que fa al comportament energètic de l'habitatge unifamiliar respecte el bloc d'habitatges 

plurifamiliar, amb aquesta millora de aïllament dels forjats en contacte amb espais no habitables 

inferiors, observem que l'estalvi en demanda de calefacció de l'unifamiliar és més gran que el del 

plurifamiliar i que la demanda de refrigeració no varia en cap dels dos casos respecte el cas base. 

En ambdós casos, però, l'estalvi aconseguit amb aquesta mesura és un estalvi insignificant i la 

mesura aplicada es fa difícilment amortitzable a priori en funció de l'estalvi obtingut. 
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Paviments en contacte amb espais exteriors (parts volades del propi edifici) 

En les edificacions analitzades, trobem també paviments/forjats en contacte amb espais exteriors 

(parts habitables volades del propi edifici). Aquestes parts volades, s’haurien d’aïllar per disminuir 

les pèrdues energètiques per aquestes superfícies en estar en contacte amb espais exteriors. 

En els casos analitzats ens trobem que aquests paviments no estan aïllats respecte els espais 

exteriors, per tant, seria necessari aïllar-los. La proposta d’aïllament serà mitjançant un fals sostre 

de planxa d’alumini (ja que ens trobem a l’exterior) amb aïllament de 4 centímetres de llana de 

roca amb λ=0,031 W/mK (llana de roca densa). 

La tria d'aquesta solució, tal i com es podia observar a l'apartat de descripció dels sistemes 

constructius, es deu a l’existència de un fals sostre amb planxa d’alumini no aïllat a l’edifici 

plurifamiliar, al qual només s’afegirà l’aïllament. Pel que fa a l’habitatge unifamiliar, per tal de fer-lo 

totalment comparable amb l’edifici plurifamiliar, es disposarà la mateixa solució tot i no existir 

prèviament aquest fals sostre.  

Amb les solucions proposades es buscarà millorar el comportament tèrmic i disminuir les pèrdues 

energètiques per aquests punts. A més, s’intenta complir o aproximar-se a les exigències bàsiques 

vigents del CTE al seu apartat HE-1 que determina una transmitància tèrmica mínima per a 

paviments en contacte amb espais no habitables inferiors o amb espais exteriors de U = 0,50 

W/m2·K per a la zona climàtica C2. Cal esmentar que pot ser que amb la solució proposada no 

complim CTE vigent en estar en contacte amb espais exteriors, però es proposa aquesta solució 

per tal de seguir la mateixa línia dels paviments en contacte amb espais no habitables inferiors. 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

Transmitància (U) paviment CAS BASE = 1,95 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,51 W/m2·K (no compleix CTE vigent) 

 

En aquest cas, la qualificació energètica de l'habitatge es manté en una G. La millora en qüestió 

representa un estalvi molt petit amb valors d'estalvi en demanda energètica i emissions del 1,1%. 
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La mesura doncs, per si sola, no resultarà a simple vista gaire rentable, ja que la inversió 

realitzada amb el petit estalvi aconseguit serà difícilment amortitzable. Uns valors tan petits 

d'estalvi es deuen sobretot en aquest cas determinat a la petita superfície que ocupa aquest 

tancament en relació a tota l'envolupant de l'edifici. És per això, que també es valorarà que 

aquesta intervenció igual que passava amb d'altres, formi part d’un paquet de millores que es 

valorarà més endavant encaminat a millorar tota la envolupant tèrmica en el seu conjunt per a 

valorar si actuant conjuntament amb altres millores, resulta rentable. 

Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

Transmitància (U) paviment CAS BASE = 1,82 W/m2·K  

Nova transmitància (U) = 0,55 W/m2·K (no compleix CTE vigent) 

 

Amb aquesta millora, la qualificació energètica de l'edifici es manté en una E. Trobem en aquest 

cas també que la millora representa un estalvi molt petit amb valors d'estalvi en demanda 

energètica i emissions de calefacció de un 1,1% i a més, representa unes pèrdues en quant a 

demanda de refrigeració del 0,8%. No obstant això, valorant que la demanda de calefacció és més 

alta que la de refrigeració, les petites diferències percentuals poden convertir-se en diferències 

significatives a nivell d'unitats de demanda (tot i que en aquest cas no és així ja que els estalvis i 

les pèrdues són molt petites respecte el cas base).  

La millora doncs, per si sola tampoc resultarà gaire rentable a priori, ja que la inversió realitzada 

amb el petit estalvi aconseguit probablement no serà amortitzable. Igual que passava amb la 

mateixa millora al cas unifamiliar, uns valors tan petits d'estalvi es deuen sobretot a la petita 

superfície que ocupa aquest tancament en relació a tota l'envolupant de l'edifici, fent que per 

aquest punt les pèrdues energètiques siguin petites en relació a la resta de l'edifici. És per això, 

que també es valorarà que aquesta intervenció formi part d’un paquet de millores encaminat a 

millorar tota la envolupant tèrmica en el seu conjunt per a valorar si actuant conjuntament amb 

altres millores, resulta rentable. 



ANÀLISI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE TIPOLOGIES DIFERENTS 

141 
 

Pel que fa al comportament energètic de l'habitatge unifamiliar respecte el bloc d'habitatges 

plurifamiliar, amb aquesta millora de aïllament dels forjats en contacte amb espais exteriors, 

observem que l'estalvi en demanda de calefacció de l'unifamiliar és igual que la del plurifamiliar; 

No obstant això, el plurifamiliar presenta valors negatius pel que fa a la demanda de refrigeració 

(empitjora) mentre que el plurifamiliar es manté en els mateixos valors que el cas base. Tot i tenir 

el mateix percentatge d'estalvi, si observem els valors de demanda, en el cas unifamiliar la millora 

és més gran degut a que la demanda del cas base també és més gran i per tant un mateix 

percentatge sobre un valor major, representa un major estalvi. En ambdós casos, però, l'estalvi 

aconseguit amb aquesta mesura és un estalvi insignificant i la mesura aplicada es fa difícilment 

amortitzable a priori en funció de l'estalvi obtingut. 

 

OBERTURES 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

Per a l'habitatge unifamiliar ens trobem en un cas base on tenim una bona fusteria (de fusta, amb 

U = 2,2 W/m2·K) però amb un mal envidriament (vidres simples monolítics de 6 mm amb U = 5,7 

W/m2·K) tal i com es podia observar a l'apartat de descripció dels sistemes constructius.  

És per aquest motiu que a les propostes de millora per aquest habitatge, es buscarà actuar sobre 

el vidre, substituint aquest per un altre de millors prestacions però conservant la fusteria inicial que 

ja té una transmitància tèrmica acceptable.  

Com s'ha fet amb altres mesures, es provaran diferents opcions sempre dintre la viabilitat i 

aplicabilitat d'aquestes, és a dir, s'aplicaran les opcions que a priori siguin més usuals i aplicables 

en casos típics per tal de que les dades obtingudes siguin extrapolables a d'altres casos similars. 

No es valorarà doncs aplicar vidres baixos emissius o cambres d'aire amb gas argó ja que la 

millora s'encariria substancialment i no es considera estrictament necessari en els climes on ens 

trobem i en edificis ben dissenyats a nivell solar passiu. 

Val a dir que a totes les mesures proposades, tot i no substituir la fusteria existent ja que com s'ha 

comentat, aquesta ja té unes característiques tèrmiques acceptables, s'intervindrà aplicant una 

millora de l'estanqueïtat del marc actuant sobre les juntes d'aquest amb els vidres i el tancament 

amb unes gomes per tal de minorar les infiltracions d'aire exterior.  
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Substitució vidres simples monolítics per vidres dobles 4-6-4 

Transmitància tèrmica (U) vidre simple monolític 6 mm CAS BASE = 5,7 W/m2·K 

Nova transmitància tèrmica (U) vidre doble 4-6-4 = 3,3 W/m2·K 

 

Substitució vidres simples monolítics per vidres dobles 4-12-4 

Transmitància tèrmica (U) vidre simple monolític 6 mm CAS BASE = 5,7 W/m2·K 

Nova transmitància tèrmica (U) vidre doble 4-12-4 = 2,8 W/m2·K 

 

Observem que en ambdós casos, la qualificació energètica global de l'habitatge varia de una G a 

una F. Pel que fa a la demanda de calefacció, l'estalvi aconseguit amb la substitució dels vidres i 

millora de l'estanqueïtat està entre el 7 i el 9 % en funció del gruix de la cambra d'aire i respecte 

del cas base, mentre que l'estalvi en demanda de refrigeració és en ambdós casos d'un 8,2%. Tot 

i no tractar-se d'estalvis molt grans, són estalvis que podrien amortitzar-se ja que el gran cost del 

canvi de finestres és quan també es substitueix la fusteria que en aquest cas hem conservat.  

Cal dir que és evident que només substituint vidres no millorarem gaire l'eficiència energètica del 

global de l'edifici, però actuant conjuntament amb d'altres millores de l'envolupant tèrmica, pot 

resultar una millora molt interessant pel que fa a l'estalvi aconseguit pel conjunt i l'eficiència 

energètica del global de l'edifici. La substitució de vidres, doncs, serà també una de les millores a 

aplicar en un paquet de millores encaminat a millorar el conjunt de l'envolupant tèrmica de l'edifici.  
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

Per al bloc d'habitatges plurifamiliar ens trobem en un cas base on tenim una mala fusteria (de 

alumini sense trencament de pont tèrmic amb U = 5,7 W/m2·K) amb un envidriament relativament 

acceptable a les plantes pis i planta àtic (vidres dobles 4-6-4 amb U = 3,3 W/m2·K) i un mal 

envidriament a la planta baixa (vidres simples monolítics de 8 mm amb U = 5,4 W/m2·K) i a la 

caixa d'escala (vidres simples monolítics de 6 mm amb U = 5,7 W/m2·K) tal i com es podia 

observar a l'apartat de descripció dels sistemes constructius.  

A les propostes de millora per al bloc d'habitatges plurifamiliar es buscarà doncs actuar sobre el 

vidre a planta baixa i caixa d'escala, substituint aquest per un altre de millors prestacions però 

conservant la fusteria inicial igualant les propietats de la resta de l'edifici i intervenir sobre el global 

de l'obertura, substituint fusteries i vidres a totes les plantes. 

Com s'ha fet amb altres mesures, es provaran diferents opcions sempre dintre la viabilitat i 

aplicabilitat d'aquestes, és a dir, s'aplicaran les opcions que a priori siguin més usuals i aplicables 

en casos típics per tal de que les dades obtingudes siguin extrapolables a d'altres casos similars. 

No es valorarà doncs, igual que es proposava amb l'habitatge unifamiliar, aplicar vidres baixos 

emissius o cambres d'aire amb gas argó ja que la millora s'encariria substancialment i no es 

considera estrictament necessari en els climes on ens trobem i en edificis ben dissenyats a nivell 

solar passiu. 

Cal dir que en aquest cas, a totes les mesures proposades, s'intervindrà aplicant una millora de 

l'estanqueïtat del marc actuant sobre les juntes d'aquest amb els vidres i el tancament amb unes 

gomes per tal de minorar les infiltracions d'aire exterior.  
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Substitució vidres simples monolítics (PB i C. Escala) per vidres dobles 4-6-4 

Transmitància tèrmica (U) vidre simple monolític 6 mm Caixa escala = 5,7 W/m2·K 

Transmitància tèrmica (U) vidre simple monolític 8 mm PB = 5,4 W/m2·K 

Nova transmitància tèrmica (U) vidre doble 4-6-4 = 3,3 W/m2·K 

 

Substitució de fusteria (vidres a PB i caixa d'escala) 

Transmitància tèrmica (U) vidre simple monolític 6 mm Caixa escala = 5,7 W/m2·K 

Transmitància tèrmica (U) vidre simple monolític 8 mm PB = 5,4 W/m2·K 

Nova transmitància tèrmica (U) vidre doble 4-6-4 = 3,3 W/m2·K 

Transmitància tèrmica (U) fusteria d'alumini sense trencament pont tèrmic CAS BASE = 5,7 

W/m2·K 

Nova transmitància tèrmica (U) fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic = 3,2 W/m2·K 

 

Substitució de fusteria i vidrieria 

Transmitància tèrmica (U) vidre simple monolític 6 mm Caixa escala = 5,7 W/m2·K 

Transmitància tèrmica (U) vidre simple monolític 8 mm PB = 5,4 W/m2·K 

Transmitància tèrmica (U) vidre doble 4-6-4 Plantes pis = 3,3 W/m2·K 
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Nova transmitància (U) vidre doble 4-12-4 = 2,8 W/m2·K 

Transmitància tèrmica (U) fusteria d'alumini sense trencament pont tèrmic CAS BASE = 5,7 

W/m2·K 

Nova transmitància tèrmica (U) fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic = 3,2 W/m2·K  

 

Observem en tots els casos analitzats que la qualificació energètica global de l'edifici es manté en 

una E. Pel que fa a la demanda de calefacció, l'estalvi aconseguit amb la substitució dels vidres i 

millora de l'estanqueïtat es situa en un 6,8% mentre que l'estalvi en demanda de refrigeració es 

casi inapreciable (0,7%). Quan actuem substituint fusteries i vidres i no només vidres (amb la 

conseqüent millora de l'estanqueïtat) observem estalvis entre el 4 i el 7 % pel que fa a la demanda 

de calefacció respecte del cas base, que són estalvis relativament petits, però observem estalvis 

notables en demanda de refrigeració, que es situen al voltant del 30%. Aquesta circumstància fa 

pensar que en condicions d'estiu, tenir una bona fusteria és més important que tenir un bon vidre 

mentre que en condicions d'hivern el canvi de fusteria no influeix gaire, tot i que també és 

important.  

Observem tot i això que en cap cas obtenim estalvis molt grans, ja que la demanda de refrigeració 

del cas base és baixa i no millora substancialment, i la demanda de calefacció millora relativament 

poc. S'estima doncs que seran inversions difícilment amortitzables per si soles a priori. No obstant 

això, caldrà valorar-les econòmicament i plantejar l'amortització en funció de l'estalvi per valorar la 

viabilitat de la inversió. 

Tal i com s'havia mencionat a la introducció de les millores de les obertures al cas unifamiliar, és 

evident que únicament substituint les obertures no millorarem gaire l'eficiència energètica del 

global de l'edifici ja que aquestes representen un percentatge de superfície respecte tota 

l'envolupant relativament petit. No obstant això, actuant conjuntament amb d'altres millores de 

l'envolupant tèrmica, pot resultar una millora interessant pel que fa a l'estalvi aconseguit pel 

conjunt i l'eficiència energètica del global de l'edifici. Aquestes millores doncs, podrien formar part 
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de paquets de millores on, actuant conjuntament amb d'altres millores, podrien arribar a resultar 

una inversió interessant.  

Nota: En aquest cas no es compara l'unifamiliar amb el plurifamiliar ja que les solucions aplicades 

són diferents. 

PROTECCIONS SOLARS 

Com s'ha pogut observar a l'apartat de descripció dels sistemes constructius, ambdós edificis 

compten amb nombroses proteccions solars (degudament definides a les corresponents 

simulacions dels casos base) que fan veure que són edificis ben dissenyats a nivell passiu tot i 

l'època de la seva construcció.  

És per aquesta circumstància, que se'ns fa difícil afegir alguna protecció solar "extra" que pugui fer 

variar el comportament energètic de l'edifici millorant-lo d'una manera considerable. Doncs, per 

aquest motiu, no es plantejarà en aquest treball cap millora relacionada amb les proteccions 

solars. 

No obstant això, per a fer-nos una idea de la importància que prenen les proteccions solars en els 

edificis (en èpoques d'estiu sobretot on la radiació solar és forta i els guanys solars es dispararien 

fent que augmentés la demanda de refrigeració de manera considerable), s'han plantejat per els 

dos edificis analitzats el cas anomenat “CAS -1”. 

Aquest cas, entraria en un supòsit on tindríem els edificis objecte d'anàlisi sense proteccions 

solars per a poder, com s'ha comentat anteriorment, fer-nos una idea del comportament energètic 

d'aquests si aquestes no existissin.  

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

 

Tal i com es pot observar als dos casos, la demanda de refrigeració augmentaria 

considerablement en cas de no existir proteccions solars, variant també la classificació energètica 

referent a la demanda en ambdós casos. No obstant això, podem observar també que s'obtindria 

un estalvi en quant a demanda de calefacció ja que s'augmentarien els guanys solars en èpoques 

d'hivern.  

La minora de demanda de calefacció, respecte l'augment en demanda de refrigeració, quedaria 

relativament compensada tot i les notables diferències percentuals. Si observem les unitats, 

arribem a la conclusió de que una situació arribaria a compensar l'altre. Aquesta circumstància, es 

deguda a que ens trobem en climes mediterranis on la demanda de calefacció sol ser molt major 

que la demanda de refrigeració, per tant, un estalvi mínim en calefacció, pot compensar una 

pèrdua gran en quant a refrigeració. 

Podem observar que a priori l'edifici plurifamiliar està més ben dissenyat a nivell solar passiu per a 

les condicions d'estiu que l'edifici unifamiliar, ja que un cop se li treuen les proteccions solars, la 

demanda de refrigeració empitjora més (en unitats percentuals) que a l'habitatge unifamiliar. 

També, l'edifici plurifamiliar millora en condicions d'hivern més que l'edifici unifamiliar (en unitats 

percentuals) ja que com s'havia comentat, en eliminar les proteccions solars, els guanys solars 

s'intensifiquen.  

Com s'havia comentat anteriorment, cal fixar-se en les unitats de demanda i no només en les 

unitats percentuals a l'hora de comparar els edificis. Un edifici amb una major demanda de 

calefacció, com és el cas de l'unifamiliar respecte del plurifamiliar, en patir una variació percentual 

més baixa, experimenta una variació més alta en un unitats de demanda. 
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4.2.2. Mesures de millora d’instal·lacions (sistemes actius) 

Canvi de caldera 

És una operació habitual en rehabilitació energètica actuar substituint les calderes existents per 

unes de millor rendiment per tal de millorar el comportament global de l'edifici disminuint les 

pèrdues energètiques en la combustió degudes al baix rendiment d'aquestes. El rendiment és 

directament proporcional al consum, és a dir, com més rendiment tingui la caldera, menys consum 

energètic tindrà l'edifici per cobrir la demanda inicial.  

Pel que fa a la potència, s'instal·laran calderes amb la potència de les calderes inicials o 

s'augmentarà sempre que no hi hagi disponibles al mercat calderes d'aquesta potència per tal de 

cobrir amb la demanda de l'edifici considerant que el dimensionat de les instal·lacions tèrmiques i 

el càlcul de la potència per a cobrir la demanda obtinguts del projecte executiu dels edificis objecte 

d'anàlisi, eren correctes. 

Es proposaran varies intervencions de substitució de calderes: substitució de la caldera 

convencional existent per una convencional de millor rendiment (les calderes més noves tenen 

millors rendiments) però conservant el combustible inicial (gas), substitució de la caldera 

convencional existent per una caldera de condensació amb el mateix combustible i substitució de 

la caldera convencional existent i el combustible (gas) per una caldera de combustió amb 

biomassa. 

Es valorarà en aquest apartat quina d'aquestes calderes resulta més rentable pel que fa a 

rendiment energètic i emissions de CO2 (sense entrar en termes econòmics que s'avaluaran més 

endavant en funció de l'estalvi energètic aconseguit), ja que les calderes són instal·lacions amb 

molta influència sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels edificis.  

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

Substitució de caldera per caldera estàndard de millor rendiment 

Combustible utilitzat = Gas 

Potència caldera = 24 kW 

Rendiment de combustió caldera antiga = 85 %  

Rendiment de combustió nova caldera = 85 % 
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Rendiment mig estacional caldera antiga (antiga amb mal aïllament) = 56,8 % 

Rendiment mig estacional nova caldera (ben aïllada i mantinguda) = 72,2 % 

Diferència respecte del cas base = 15,4 % 

Existència de dipòsit acumulador de 80 litres (80-60 ºC) 

 

Substitució de caldera per caldera de condensació 

Combustible utilitzat = Gas 

Potència caldera = 24 kW 

Rendiment de combustió caldera antiga = 85 %  

Rendiment de combustió caldera condensació = 109 % 

Diferència respecte del cas base = 24 % 

 

Rendiment mig estacional caldera antiga (antiga amb mal aïllament) = 56,8 % Rendiment mig 

estacional caldera de condensació (ben aïllada i mantinguda)= 101,8% 

Diferència respecte del cas base = 45 % 

Existència de dipòsit acumulador de 80 litres (80-60ºC) 
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Substitució de caldera per caldera de biomassa 

Combustible utilitzat = Gas 

Nou combustible = Biomassa 

Potència caldera = 24 kW 

Rendiment de combustió = 85 %  

Rendiment de combustió nova caldera = 90 % 

Diferència respecte del cas base = 5 % 

 

Rendiment mig estacional caldera antiga (antiga amb mal aïllament) = 56,8 % Rendiment mig 

estacional caldera biomassa (ben aïllada i mantinguda) = 77,2 % 

Diferència respecte del cas base = 20,4 % 

Existència de dipòsit acumulador de 80 litres (80-60ºC) 

 

Tal i com es pot observar, es presenten diferents variacions pel que fa a la qualificació energètica 

respecte del cas base. La qualificació energètica global obtinguda de l'edifici va en funció de les 

emissions globals de CO2 i, actuant sobre les instal·lacions, millorem les emissions. És per això 

que en tots els casos s'observa milloria, passant de una G a una E amb la caldera convencional i 

la de condensació (tot i que amb valors molt millors amb la caldera de condensació) i a una A amb 

la de biomassa degut a que com s'havia comentat a l'apartat de mesures actives, la biomassa es 

considera que té emissions nul·les.  

Pel que fa a la demanda, aquesta en tots els casos serà la mateixa degut a que va en funció de 

les necessitats de l'edifici. Millorant les instal·lacions, la demanda serà la mateixa però es cobrirà 

amb un menor consum degut al millor rendiment dels equips. Si recordem la definició del consum, 

es tractava del quocient entre la demanda i el rendiment dels equips. 

Si observem els rendiments, que són com s'ha comentat, directament proporcionals al consum, 

veiem que la simple substitució de la caldera per una de les mateixes característiques però més 
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nova, ja fa obtenir estalvis del voltant del 15% en consum respecte del cas base (basant-nos en el 

rendiment mig estacional) ja que la demanda és la mateixa. Aquest estalvi, en la caldera de 

biomassa és del voltant del 20%, mentre que amb la caldera de condensació s'obtenen valors de 

fins al 45%, sent la caldera amb millor rendiment energètic de totes les analitzades. La caldera de 

condensació és doncs la que més estalviarà a nivell de consum per aquest cas. No obstant això, 

cal valorar la inversió econòmica a realitzar en relació amb l'estalvi aconseguit amb cadascuna 

d'aquestes per veure quina resultaria més rentable. 

Cal dir que la millora de les calderes, juntament amb una millora global de l'envolupant, pot fer 

obtenir valors molt satisfactoris per a la rehabilitació energètica i aproximar els casos d'estudi a 

uns consums energètics quasi nuls (nZEB - near zero balance) tal i com es pretén aconseguir amb 

les Directives Europees que s'han comentat a l'apartat de marc normatiu. És per això doncs, que 

es plantejaran paquets de millores de envolupant i millora d'equips per tal de apropar-se a 

aquestes condicions i garantir el màxim estalvi possible. 

Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

Substitució de caldera per una caldera estàndard de millor rendiment 

Combustible utilitzat = Gas 

Potència conjunt de calderes = 167,4 kW 

Rendiment de combustió = 85 %  

Rendiment de combustió nova caldera = 85 % 

 

Rendiment mig estacional caldera antiga (antiga amb mal aïllament) = 66,1 % Rendiment mig 

estacional caldera nova (ben aïllada i mantinguda) = 75,9 % 

Diferència respecte del cas base = 9,8 % 

Existència de dipòsit acumulador de 720 litres (80-60ºC) 
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Substitució de caldera per caldera de condensació 

Combustible utilitzat = Gas 

Potència conjunt de calderes = 167,4 kW 

Rendiment de combustió caldera antiga = 85 %  

Rendiment de combustió caldera de condensació = 109 % 

Diferència respecte del cas base = 24 % 

 

Rendiment mig estacional caldera antiga = 66,1 % 

Rendiment mig estacional caldera de condensació = 103,7 % 

Diferència respecte del cas base = 37,6 % 

Existència de dipòsit acumulador de 720 litres (80-60ºC) 

 

Substitució de caldera per caldera de biomassa 

Combustible utilitzat = Gas 

Nou combustible = Biomassa 

Potència conjunt de calderes = 167,4 kW 

Rendiment de combustió caldera antiga = 85 %  

Rendiment de combustió caldera de biomassa = 90 % 

Diferència respecte del cas base = 5 % 

 

Rendiment mig estacional caldera antiga = 66,1 % 

Rendiment mig estacional caldera de biomassa = 80,9 % 

Diferència respecte del cas base = 14,8 % 

Existència de dipòsit acumulador de 720 litres (80-60ºC) 
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Tal i com es pot observar, en aquest cas també es presenten diferents variacions pel que fa a la 

qualificació energètica respecte del cas base. Com s'ha comentat, actuant sobre les instal·lacions 

es milloren les emissions, no obstant això, pel que fa a la qualificació energètica es manté en una 

E amb la caldera convencional i la de condensació (tot i que estalviï més d'un 30% en emissions) i 

millora a una A amb la caldera de biomassa degut a que es considera que la biomassa té unes 

emissions nul·les. 

Pel que fa a la demanda, en aquest cas també serà la mateixa per a totes les calderes analitzades 

degut a que va en funció de les necessitats de l'edifici. Millorant les instal·lacions es busca cobrir 

la demanda amb un menor consum degut al millor rendiment dels equips.  

Si observem els rendiments, veiem que la substitució de la caldera per una de les mateixes 

característiques però més nova, fa obtenir estalvis del voltant del 10% en consum respecte del cas 

base. Amb la caldera de biomassa obtenim estalvis en consum del voltant del 15%, mentre que 

amb la caldera de condensació obtenim valors d'estalvi del voltant del 40%, sent novament en 

aquest cas la caldera amb millor rendiment energètic i major estalvi a nivell de consum de totes les 

analitzades. Caldrà però, com passava amb totes les mesures proposades fins aquest moment, 

valorar la inversió econòmica a realitzar en relació amb l'estalvi aconseguit amb cadascuna de les 

propostes per veure quina resultaria més rentable. 

En aquest cas igual que al cas unifamiliar, es plantejaran paquets de millores on es combinaran 

millores de envolupant i millora d'equips per tal de apropar-se a consums energètics quasi nuls per 

a garantir el màxim estalvi possible. 
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Podem observar que amb les millores de les calderes, s'obtenen estalvis més grans pel que fa al 

consum en l'habitatge unifamiliar que en el bloc d'habitatges plurifamiliar. No obstant això, aquests 

estalvis d'un respecte a l'altre no són gaire significatius, movent-se en diferències del voltant d'un 

5% en tots els casos analitzats.  

Pel que fa a les emissions s'obtenen estalvis substancialment més grans a l'habitatge unifamiliar 

respecte el bloc d'habitatges plurifamiliar degut a que el cas base unifamiliar tenia unes emissions 

força més altes que el cas base plurifamiliar probablement degudes al pitjor rendiment dels seus 

equips i a la demanda energètica més gran per m2.  

 

Bomba de calor 

Es proposa la substitució del sistema de calefacció existent per un mitjançant bomba de calor. 

Aquesta bomba, alhora, servirà per refrigerar els edificis analitzats i poder cobrir amb la demanda 

de refrigeració per arribar a condicions de confort.  

Pel que fa a l'aigua calenta sanitària, es conservaran les calderes mixtes existents per a realitzar 

la funció de producció de ACS, mentre que la demanda de calefacció ja quedaria coberta amb la 

bomba. 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

Rendiment nominal per calefacció = 450 % 

Rendiment nominal per refrigeració = 300 % 

Rendiment mig estacional calefacció = 293,9 % 

Rendiment mig estacional refrigeració = 206,6 % 
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

Rendiment nominal per calefacció = 450 % 

Rendiment nominal per refrigeració = 300 % 

Rendiment mig estacional calefacció = 293,9 % 

Rendiment mig estacional refrigeració = 206,6 % 

 

Aire condicionat 

Es proposa la introducció de sistemes d'aire condicionat tipus "split" als edificis analitzats per tal 

de poder cobrir amb la demanda de refrigeració per a obtenir condicions de confort en els mesos 

d'estiu on hi hagi demanda que no quedi coberta únicament per el disseny de l'edifici.  

Aquesta millora, no és una millora rentable a nivell energètic ja que suposa una inversió i una 

despesa "extra" d'energia que no es tenia abans en no existir aquest equip i difícilment 

amortitzable al llarg dels anys.  

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

Rendiment nominal per refrigeració = 250 % 

Rendiment mig estacional calefacció = 172,2 % 
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

Rendiment nominal per refrigeració = 250 % 

Rendiment mig estacional calefacció = 172,2 % 
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5. ANÀLISI ECONÒMIC 

Per a realitzar l’anàlisi econòmic i el posterior càlcul de l’amortització de les millores per tal de 

veure quina d’aquestes presenta una millor relació cost-eficàcia, i per tant aconseguir valorar els 

nivells òptims de rendibilitat, ens basarem en les indicacions del Reglament Delegat (UE) nº 

244/2012 pel qual s’estableix un marc comparatiu per calcular els nivells òptims de rendibilitat de 

les mesures d’eficiència energètica dels edificis, tal i com s’ha vist a l’apartat de marc normatiu. 

El reglament exposa que per al càlcul de l’amortització de les millores s’hauran de tenir en compte 

certs paràmetres com són el cicle de vida útil estimada dels edificis i/o els seus elements, el cost 

de l’energia, dels productes, dels sistemes, del manteniment, de la explotació i de la ma d'obra, els 

factors de conversió de la energia primària, la evolució dels preus de la energia (que haurà de ser 

actualitzada quan convingui) i la taxa de actualització que hagi d'aplicar-se als càlculs. 

Per al càlcul del cost global de la mesura, paquet o variant, hauran de tenir-se en compte tots els 

costos pagats per el client, incloent tots els impostos que siguin d’aplicació (Impost sobre valor 

afegit, IVA) i les despeses vàries (costos indirectes, despeses generals d’empresa i benefici 

industrial de cada mesura).  

També haurien de incloure’s al càlcul del cost global les possibles minoracions de preu per ajudes 

o subvencions de l’administració pública, no obstant això, en aquest treball no es tindran en 

compte ja que serien difícilment quantificables. Val a dir que els resultats obtinguts podrien variar i 

ser més atractius si es tinguessin en compte les esmentades ajudes.  

Les millores, resultaran rentables sempre que aquestes ofereixin un resultat positiu després de 

l’anàlisi cost-benefici al llarg de la seva vida útil. Això, vol dir que el temps de amortització de les 

millores amb l’estalvi aconseguit respecte la inversió inicial, sigui menor que els anys de vida útil 

de cadascuna de les millores introduïdes. No obstant això, sempre resultaran més favorables 

aquelles que ens ofereixin un període de retorn més curt, un comportament energètic millor, i un 

retorn major al final de la seva vida útil amb una inversió menor. 

Cal esmentar que per al càlcul de l’amortització de les millores, també es tindran en compte les 

indicacions de la norma UNE-EN 15459:2007 respecte el procediment de avaluació econòmica 

dels sistemes energètics dels edificis. 
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5.1 VALORS DE CÀLCUL PER AMORTITZACIÓ 

5.1.1 Preu de les partides 

Per a avaluar econòmicament la rendibilitat de cada millora, s’ha de començar per saber el preu 

de la pròpia millora. Aquest preu, inclou els costos directes (preu de la mà d’obra, maquinària, 

materials...), els costos indirectes (altres factors portadors de cost necessaris per a l’execució de 

la partida però de difícil quantificació), les despeses generals d’empresa (despeses 

d’administració, gestió, etc., de l’empresa que executi la partida) i el benefici industrial d’aquesta 

empresa. 

Cal esmentar que per a avaluar aquests costos, també és necessari establir l’any dels preus i la 

zona on s’executa l’obra, ja que els preus podrien variar en funció d’aquestes variables. 

Any de preus: 2015 

Zona: Girona 

Costos directes: 

Els preus simples de la mà d’obra s’han extret de la base de dades CYPE Ingenieros i s’han 

contrastat i ajustat en base a les dades obtingudes del conveni de la construcció de Girona 2015.  

Els preus dels materials s’han extret en la majoria de casos de la base de dades CYPE 

Ingenieros, tot i que també s’han contrastat en molts casos, quan ha sigut possible, amb preus 

reals de cases comercials per tal de ajustar-los a la realitat. 

Pel que fa als costos de maquinària necessària o mitjans auxiliars aquests s’han extret 

completament de la base de dades CYPE Ingenieros. Alguns d’aquests costos, s’han repercutit 

directament sobre la partida (costos relativament petits) i d’altres, s’han valorat apart degut a la 

gran influència sobre el cost global de la partida (com per exemple la bastida perimetral a l’edifici 

plurifamiliar per a l’execució d’algunes de les millores). 

En cas de elements que necessiten previ desmuntatge abans del muntatge del nou element, o una 

preparació prèvia per a l'execució, també s'ha valorat aquesta circumstància dintre de la pròpia 

partida amb preus extrets de la base de dades CYPE Ingenieros. 

Pel que fa als rendiments, que serà un factor amb molta influència sobre el total del cost de la 

mesura, ja que un millor rendiment faria minorar considerablement els preus, també s’han utilitzat 

els rendiments establerts per la base de dades CYPE Ingenieros per a cada una de les partides. 

Respecte als costos de seguretat i salut laboral així com als costos de gestió de residus, aquests 

han sigut repercutits en percentatge sobre el total del preu de la partida. 
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Costos indirectes: 

Per als costos indirectes, s’ha establert un percentatge a repercutir sobre cada una de les partides 

del 8%. Aquest percentatge es deu a que la majoria de les millores representen obres de poca 

envergadura (rehabilitació energètica) per la qual cosa no es contemplen uns costos indirectes 

molt elevats. Tot i això, es tracta d’un percentatge habitual en aquest tipus de obra i suficientment 

prudent. 

Despeses generals d’empresa: 

Per a les despeses generals d’empresa s’ha establert el percentatge “típic” del 13% a repercutir 

sobre cada una de les partides. Aquest percentatge, és el que s'utilitza obligatòriament en obres 

públiques en compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic i el que apliquen moltes 

empreses en la confecció dels seus pressupostos. 

Benefici industrial: 

Per al benefici industrial, tal i com s’ha fet amb les despeses generals d’empresa, s’ha establert un 

percentatge del 6% a repercutir sobre cada una de les partides. Aquest percentatge també és 

l’utilitzat obligatòriament en l’execució de obres públiques en compliment de la Llei de Contractes 

del Sector Públic. 

5.1.2 Impost sobre el valor afegit (IVA) 

Segons l' article 91 de la Llei 37/1992, de l'impost sobre el valor afegit, s'aplicarà el percentatge 

d'IVA reduït corresponent al 10% a aquelles execucions d'obra de renovació i reparació 

realitzades en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, quan es compleixin els 

següents requisits: 

1. Que el destinatari sigui persona física, no actuï com a empresari o professional i utilitzi 

l'habitatge al fet que es refereixen les obres per al seu ús particular. També es comprendran en 

aquest nombre les citades execucions d'obra quan el seu destinatari sigui una comunitat de 

propietaris. 

 

2. Que la construcció o rehabilitació de l'habitatge sobre el que s'efectuïn les obres hagi conclòs 

almenys dos anys abans de l'inici de les obres de reparació, renovació o rehabilitació que es 

contemplen. 

 

3. Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en el cas que 

els aporti, que el seu cost no excedeixi del 40 per cent de la base imposable de l'operació, es a 

dir, que la mà d’obra representi un 60% de l'execució del total de les obres. 
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Com que estem tractant rehabilitació energètica, on els destinataris de l'obra seran particulars i on 

els edificis que s'analitzen porten construïts més de 2 anys, partint de la definició de l'article 91 de 

la Llei 37/1992 sobre l'impost del valor afegit, per al nostre estudi es considerarà la base 

imposable del 10% corresponent al percentatge de IVA reduït. 

5.1.3 Increment de preu per manteniment periòdic de elements constructius i sistemes 

Tal i com s'esmenta al reglament delegat 244/2012 UE i a la norma UNE-EN 15459:2007, 

comentats anteriorment, per al càlcul del cost global de una mesura de millora és necessari 

considerar, a més dels propis costos de la mesura, altres costos com poden ser els de 

manteniment al llarg de la seva vida útil. 

Aquests costos de manteniment, han de ser degudament actualitzats, ja que la moneda a dia 

d'avui no tindrà el mateix valor que en el moment en que s'efectuïn les operacions de 

manteniment. 

Per al nostre treball, tot i que s'ha tingut en compte aquesta circumstància, no es consideraran 

increments de preus deguts al manteniment ja que es considera que en fer rehabilitació 

energètica, el que s'està fent es substituir o completar elements o sistemes constructius existents 

sobre els quals ja s'han d'efectuar operacions de manteniment periòdiques que ja originen un cost 

que, en la majoria de casos, serà igual al cost de les operacions de manteniment de la millora. 

(Exemple: Si canviem una caldera, sobre la caldera vella també s'havien de fer operacions de 

manteniment, per tant, no té sentit considerar un increment de preu per manteniment ja que 

aquest cost ja era existent). 

5.1.4 Taxa d'actualització de preus (o taxa de descompte) 

Per a realitzar els càlculs d'amortització de les millores, altre valor que s'hauria de tenir en compte 

seria la taxa d'actualització (o de descompte) dels preus, tal i com s'esmentava al reglament 

delegat 244/2012. 

La taxa d'actualització, és aquella mesura de rendibilitat mínima exigida pel projecte i que permet 

recuperar la inversió inicial, cobrir els costos efectius de producció i obtenir beneficis. La taxa 

d'actualització representa la taxa d'interès amb la qual els valors futurs s'actualitzen al present o, 

d'acord amb la definició del reglament 244/2012, és aquell valor expressat en tant per cent que 

s'aplica sobre el valor monetari per fer una estimació del valor de la moneda en diferents èpoques. 

Per a calcular la taxa d'actualització, segons la norma UNE-EN 15459:2007 s'haurà d'aplicar la 

següent fórmula: 
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On:   Rd = Taxa de descompte o actualització 

  Rr = Taxa d'interès real 

  p = període de costos considerat 

 

La taxa d'interès real, variable de la fórmula a aplicar, és la taxa d'interès ajustada a la taxa 

d'inflació. 

Aquesta taxa, es calcula segons la mateixa UNE, aplicant la següent fórmula: 

 

 

On:   

R = Taxa d'interès de mercat acordada per el prestador en tant per cent. (Aquesta taxa pot ser 

extreta amb l'observació de l' Euribor o del  deute del tresor públic espanyol) 

Ri = Taxa d'inflació o de depreciació anual de la moneda en tant per cent. Segons els objectius del 

Banc Central Europeu (BCE) menor al 2%. 

La taxa d'actualització, un cop calculada en tant per cent, s'hauria d'aplicar sobre aquells preus 

que puguin patir variació degut a la depreciació o increment de la moneda al llarg dels anys. 

Aquests conceptes, dins un estudi d'amortització, serien l'increment del preu de l'energia durant 

els anys (que ja s'actualitzarà a partir de unes previsions per aquest tractades individualment) i els 

increments de cost per manteniment, ja que el preu de la mesura es paga quan s'executa i per 

tant, no varia durant els anys.  

Per aquest motiu, en aquest treball, en no considerar-se increments de preu per manteniment en 

ja existir manteniment dels elements existents i ser relativament semblant el preu de aquest 

manteniment al manteniment que ja hi havia, tampoc podrà considerar-se la taxa d'actualització. 
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5.1.5 Consums energètics, preus de l'energia i factor de conversió d’energia primària a energia 

final 

És fonamental per a realitzar el càlcul d'amortització de les millores d'eficiència energètica, 

conèixer el preu de l'energia així com l'increment anual d'aquesta per a valorar els estalvis amb 

inversions a mig/llarg termini. L'estalvi que aconseguim amb les millores, és estalvi energètic, que 

es tradueix en termes econòmics quan aquest estalvi energètic es valora amb el preu de l'energia. 

El programa CE3X, que s'ha utilitzat per a realitzar l'estudi i amb el qual s'obtenen les demandes 

de referència d'energia primària a partir de la simulació energètica de l'edifici, en extreure els 

certificats d'eficiència energètica dels edificis de referència amb les millores introduïdes, ens dóna 

dades referents al consum energètic primari de l'estat actual de l'edifici així com del consum 

energètic primari un cop introduïda cada millora. Exemple: 

 

 

 

 

 

Taula 16 - Consum energètic primari CAS BASE unifamiliar. 

 

 

 

 

Taula 17 - Consum energètic MILLORA SATE 4 cm amb llana de roca unifamiliar. 

Les millores, per norma general, són millores perquè fan que es redueixi aquest consum energètic 

primari, que més tard, quan es transforma a consum energètic final a partir dels factors de 

conversió, ens dona un estalvi energètic que, quan apliquem el preu de l'energia, es tradueix en 

estalvi econòmic que a més, serà creixent durant els anys ja que l’estalvi energètic serà el mateix, 

però en cas de que el preu de l’energia augmenti, l’estalvi econòmic serà més gran a mesura que 

passin els anys per la qual cosa aquest increment pot fer que la mesura s’amortitzi més 

ràpidament. 
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El consum primari d’energia que ens facilita el programa un cop feta la simulació, sempre és en 

base de la demanda d'energia elèctrica per tal d’unificar les dades obtingudes, per tant, el factor 

de conversió a utilitzar i el preu de l'energia a utilitzar -tot i que el combustible consumit sigui gas 

en molts casos- seran els de l'electricitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 18 – Factors de conversió energia primària a energia final borrador 2014 – Font: IDAE 

El factor de conversió de energia primària a energia final que utilitzarem al nostre estudi serà el de 

l’electricitat convencional nacional amb valor de 2,461 kWh Energia primària / kWh Energia final. 

Per tant, en el nostre treball després de fer la simulació energètica de l’estat actual i de cadascuna 

de les millores proposades, feta la diferència de consum primari entre el cas base i les millores i 

convertida aquesta diferència a consum d’energia final a través del factor de conversió, obtindrem 

l’estalvi energètic en KWh, valor que necessitem convertir a diners (mitjançant el preu de l’energia 

en €/KWh) per a trobar l’estalvi econòmic anual i per tant, el temps d’amortització en funció del 

preu de la millora.  

Segons l’ Institut per la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE) que forma part del Ministeri 

d’Indústria, Energia i Turisme (MINETUR) els preus de l’energia elèctrica a Gener de 2015 són el 

següents: 
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   Taula 19 – Tarifes elèctriques a Gener de 2015 – Font: IDAE 

Per al nostre estudi, es considera que la potència contractada es menor de 10 kW per a cada pis 

del bloc d’habitatges plurifamiliar i per a l’habitatge unifamiliar. A més, es considera que tenen 

contractació a preu fix (un sol període), per la qual cosa el preu de l’energia serà de 0,124107 

€/kWh tal i com es pot observar al quadre superior. 

Aquest preu, no inclou IVA, lloguer d’equips de mesura i control (comptadors), terme de potència 

ni la pujada anual. 

Per al nostre estudi, es contemplarà el preu amb IVA, ja que aquest s’ha de pagar obligatòriament 

sobre la tarifa d’energia. En aquest cas, l'IVA serà del 21% i el preu resultant serà de 0,15016947 

€/kWh el primer any (primer any no es considera increment de preu ja que ja es considera sobre la 

tarifa).  

Pel que fa al lloguer de comptadors i el terme de potència, aquests valors no es tindran en compte 

al nostre estudi, ja que es consideren costos que ja tenen actualment els usuaris, que són fixes i 

els quals no es poden reduir amb les mesures de millora introduïdes, per tant no tindria sentit 

comptar-los al càlcul de l’amortització de les millores.  

Pel que fa a l’increment o decrement del preu de l’energia durant els anys que duri l’amortització 

de cada una de les mesures, s’ha realitzat un petit estudi sobre l’evolució dels preus de l’energia 

en els últims 15 anys basant-nos en dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per a fer una 
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previsió de la variació anual mitjana dels preus de l’energia per, més tard, poder aplicar-la als 

càlculs.  

A continuació, podem observar aquest breu estudi estadístic, de l'increment de l'energia dels 

últims 15 anys, a mode de taula i gràfic: 

 

Taula 20 – Increment mig anual dels preus de l’energia (elaboració pròpia) – Font: INE 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 35 - Gràfic increment mig anual dels preus de l'energia - Font: INE 

S'aprecia al gràfic i a la taula, segons les dades obtingudes de l'INE, que hi han tres grans puntes 

de increment del preu de l'energia que s'allunyen molt de la pujada anual normal. Aquestes 

puntes, s'observen els anys 2009 (10,7%), 2011 (15%) i 2013 (7,7%). 

ANY 
INCREMENT PREU 

ENERGIA (%) 

2000 -3,4 

2001 -4,0 

2002 -0,2 

2003 +1,4 

2004 +1,5 

2005 +1,7 

2006 +4,4 

2007 +3,5 

2008 +3,2 

2009 +10,7 

2010 +4,1 

2011 +15,0 

2012 +1,3 

2013 +7,7 

2014 +2,1 

2015 +2,9 

MITJANA +3,46 
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Les esmentades puntes, són probablement causades per circumstàncies que no tenen res a veure 

amb la pujada normal de l'energia deguda a la inflació, com per exemple per la pujada del preu del 

petroli al 2008 que es traduiria en un conseqüent increment del preu de l’energia al 2009. És per 

aquest motiu, que per a realitzar el nostre estudi i mirar d'ajustar-nos millor a la realitat, s'obviaran 

de la mitjana els valors de 2009 i 2011 (els valor punta més inusuals) i es farà la mitjana sobre la 

resta de valors. El resultat obtingut d'aquesta nova mitjana és un increment del 2,015 % anual, 

valor més ajustat a l' increment real de l'energia dels últims anys.  

Cal esmentar que de no tenir en compte aquest increment anual de l'energia, els períodes de 

retorn resultants de l'estudi d'amortització de les millores augmentarien, per tant en aquest 

aspecte ens trobem en una posició "optimista" respecte als períodes de retorn. 

5.1.6 Cicle de vida útil dels elements constructius 

És important també per l’anàlisi de cost-benefici de cada millora, considerar la vida útil de la 

millora a introduir. La vida útil, ens servirà per valorar la rendibilitat, es a dir, veure si es tracta 

d’una inversió viable en ser el temps d’amortització menor que la seva vida útil i valorar el retorn 

total des de l’amortització fins al final de la vida útil. 

Una millora, serà amortitzable i per tant “rentable” quan el període de retorn de la inversió inicial, 

sigui menor que la vida útil d’aquesta.  

 

 

 

No obstant això, cal valorar el període de retorn ja que tot i que la millora sigui amortitzable i per 

tant sigui rentable a priori, no interessen millores amb un període de retorn molt llarg on el retorn 

total fins al final de la seva vida útil sigui mínim. Per exemple, no seria viable una inversió en una 

millora amb 50 anys de vida útil però amb un període de retorn de 49 anys, tot i que el retorn sigui 

menor que la vida útil, ja que el retorn total serà l’equivalent a un sol any i la inversió inicial en 

alguns casos pot ser molt elevada per part de l’usuari com per assumir un temps d’amortització 

tan llarg. Tampoc serien rentables, com observem al quadre superior, totes aquelles millores en 

que el període de retorn degut a l’estalvi sigui més gran que la vida útil ja que no l’amortitzaríem 

mai.  

 

 

Si període de retorn (anys) < Vida útil  MESURA “RENTABLE” 

Si període de retorn (anys) > Vida útil  MESURA NO  RENTABLE 
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Per al nostre estudi, s’han considerat els següents períodes de vides útils: 

ELEMENT VIDA ÚTIL 

Sistemes constructius fixes (Ex: 

addició d’aïllament)* 
50 anys 

Obertures (vidres i finestres)** 30 anys 

Instal·lacions** 20 anys 

* Segons Curs de Rehabilitació Energètica (Rockwool Campus) – Ponent: Anna Casas (Arquitecte)  

** Segons norma UNE-EN 15459:2007 

 

Taula 21 – Vides útils dels elements i sistemes constructius (elaboració pròpia) 

5.1.7 Ajudes, subvencions i descomptes 

Tal i com també esmenta el reglament 244/2012, és necessari per a realitzar l’estudi d’ 

amortització de les millores, tenir en compte les possibles ajudes o subvencions que ens pugui 

donar el govern o la UE, ja que aquestes ajudes poden fer que la inversió s’amortitzi més 

ràpidament, ja que en la majoria de casos tenir-les en compte suposaria realitzar una inversió 

menor.  

Les ajudes existents actualment han quedat reflectides a l’apartat 2.2.4 Plans i ajudes estatals; No 

obstant això, en ser aquestes ajudes de difícil quantificació, ja que en cada cas pot variar la 

quantia d’ajuda, en el nostre estudi no es tindran en compte, tot i que en un cas real s’haurien de 

tenir per fer més atractiva la inversió.  

Pel que fa als descomptes, és possible que algunes de les partides d'obra (quantificades amb 

bases de dades) pateixin descomptes sobre el preu obtingut ja que és normal a la realitat que 

l'empresa que executi les obres tingui descomptes sobre els materials, partint de la base de que 

els preus de les bases de dades solen ser molt inflats.  

En ser aquests descomptes, igual com passava amb les ajudes i subvencions, de difícil 

quantificació degut a que en cada cas pot variar la quantia d'aquests, per al nostre estudi ens hem 

centrat en els preus obtinguts de les bases de dades sense aplicar aquests. 

Podem dir doncs, que en el nostre estudi ens trobarem en un cas desfavorable en aquest aspecte 

en no avaluar les ajudes i subvencions així com els possibles descomptes. Els períodes de retorn 

que es trobin, doncs, podrien disminuir-se si es tinguessin en compte i per tant, la inversió es faria 

més viable i atractiva. 
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5.2 ANÀLISI ECONÒMIC I ESTUDI DE L’AMORTITZACIÓ DE LES PROPOSTES DE MILLORA 

INDIVIDUALS 

Per a fer l’estudi d’amortització s’han elaborat uns quadres d’amortització de les mesures i 

paquets de millora on es pretenen obtenir els períodes de retorn i el retorn de la inversió al final de 

la vida útil d’aquests. 

A partir de les dades obtingudes de les certificacions dels dos edificis (veure annex 3 i 4), s’obté 

l’energia primària de la millora o paquet, i un cop feta la diferència amb l’energia del cas base (o 

cas variant en algunes mesures del plurifamiliar), s’obté l’estalvi d’energia primària. Aquest estalvi 

es passarà a energia final mitjançant un factor de conversió segons borrador de factors de 

conversió d’energia primària a energia final 2014 publicat per l’IDAE tal i com s’ha pogut observar 

a l’apartat de valors de càlcul per l’amortització. 

L’estalvi d’ energia final serà el que es farà servir a l’hora de buscar els kWh d’estalvi que 

s’aconsegueix en un any amb la mesura o paquet (mitjançant la superfície útil de cada edifici). Així 

doncs, l’estalvi €/any s’aconseguirà multiplicant els kWh d’estalvi anual de la mesura o paquet per 

el preu de l’energia (+IVA), tenint en compte l’increment anual del 2,015% tal i com s’ha comentat 

en apartats anteriors. En els quadres d’amortització es reflecteix l’estalvi de l’any 0 o dit 

d’altre manera, de l’any a partir del qual entra en funció la mesura o paquet. 

Per tal de poder obtenir l’estalvi en euros per tots els anys de vida útil de la mesura o paquet amb 

el pertinent increment del preu de l’energia, s’ha elaborat un altre quadre més complex –Quadre 

de retorn anual en funció de l’estalvi i el preu de l’energia-. A partir d’aquest, es calcula el període 

de retorn (sumant el nombre d’anys d’estalvis fins a igualar el cost de la mesura o paquet a PVP) i 

el retorn de la inversió al final de la vida útil (sumant la resta d’anys d’estalvi a partir de l’any en 

que s’ha amortitzat la mesura o paquet). Finalment, el quadre de retorn anual, reflecteix el total 

estalviat sumant l’estalvi generat per la mesura o paquet durant tota la vida útil d’aquests. 

5.2.1 Cas Unifamiliar 

5.2.1.1 Quadre amortització mesures de millora  

5.2.1.2 Quadre de retorn anual en funció de l’estalvi i el preu de l’energia (annex 5) 
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5.2.1.3 SATE ETICS - Llana de Roca 

SATE amb llana de roca de 4 centímetres 

Tal i com es pot observar al quadre d'amortització, un cop aplicat el factor de conversió sobre 

l'estalvi en consum d'energia primària obtingut dels certificats (veure annex 3), l'estalvi d'energia 

final amb aquesta mesura passa a ser de 60,18 kWh/m2·any. Aquest estalvi, repercutit per els 

metres quadrats de superfície útil de l'habitatge que s'analitza en aquest cas (unifamiliar - 145,62 

m2) ens fa obtenir estalvis de 8.763,24 kWh/any, que traduït a valors monetaris, significaria l'estalvi 

de 1315,97 € el primer any després de l'aplicació de la mesura, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual tal i com es pot observar al quadre de retorn anual en funció 

de l'estalvi a l’annex 5.  

Un cop obtingut l'estalvi i el retorn anual, i amb el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és 

de 24.459,10 € (veure preus a PEM a annex 7) trobem que aquesta mesura té un període de 

retorn de 14,96 anys amb l'estalvi aconseguit tal i com es pot observar al gràfic de relació retorn 

anual-inversió inicial inferior. Això, vol dir que la inversió inicial, quedarà amortitzada en aquests 

anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1 - Amortització SATE 4 cm llana de roca habitatge unifamiliar 

Si tenim en compte que es considera que la mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, els anys 

restants seran anys de beneficis, per tant, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a 

partir de l'any d'amortització, serà de 91.670,99 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens 

suposa una rendibilitat de la mesura del 374,8%, és a dir, un retorn de 3,74 vegades la inversió 

inicial, el que ens fa observar que es tracta d'una mesura viable i suficientment atractiva en quant 

a estalvi energètic i econòmic.  
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SATE amb llana de roca de 6 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 62,34 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 9078,62 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1363,33 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

25.299,08 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 14,94 anys. La inversió inicial, 

doncs, quedarà amortitzada en aquests anys tal i com es pot observar al gràfic de relació retorn 

anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2 - Amortització SATE 6 cm llana de roca habitatge unifamiliar 

Si tenim en compte que es considera que la mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, els anys 

restants seran anys de beneficis, per tant, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a 

partir de l'any d'amortització, serà de 94.970,15 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens 

suposa una rendibilitat de la mesura del 375,4%, és a dir, es tracta d'una mesura que ens 

retornaria 3,75 vegades la inversió inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta 

novament d'una mesura viable i suficientment atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

SATE amb llana de roca de 8 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 63,62 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 9264,41 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1391,23 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

com s'ha comentat, incrementant-se en un 2,015% anual. 
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Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

26.720,05 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 15,41 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 3 - Amortització SATE 8 cm llana de roca habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis; 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 96.013,01 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 359,3%. Es tracta doncs d'una mesura que ens retornaria 3,59 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta també d'una mesura viable i suficientment 

atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

SATE amb llana de roca de 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 64,49 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 9390,45 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1410,16 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

28.450,88 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 16,10 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 
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Gràfic 4 - Amortització SATE 10 cm llana de roca habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran, com s'ha anat 

comentant, anys de beneficis. Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a 

partir de l'any d'amortització, serà de 95.942,26 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens 

suposaria una rendibilitat de la mesura del 337,2%. Es tracta doncs d'una mesura que ens 

retornaria 3,37 vegades la inversió inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta també 

d'una mesura viable i suficientment atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

Valoració del SATE amb llana de roca òptim 

Si observem els quatre SATE amb llana de roca analitzats per a l'habitatge unifamiliar, observem 

que el que té una rendibilitat més alta és el de 6 centímetres ja que el seu període de retorn és el 

més baix del grup i el retorn al final de la seva vida útil no s'allunya gaire dels valors obtinguts amb 

els SATE de 8 i 10 centímetres (al voltant de 1000 euros). Pel que fa al gruix de 4 cm, tot i tenir 

una rendibilitat pròxima al de 6, té un període de retorn lleugerament més alt  i un retorn al final de 

la vida útil bastant inferior al de 6 cm, per tant observem que el de 6 centímetres és el SATE 

amb llana de roca més rentable, és a dir, aquell en que el seu anàlisi cost-eficàcia resulta òptim.  

Pel que fa a l'estalvi energètic, el SATE més interessant és el de 10 centímetres ja que és amb el 

que s'aconsegueix un estalvi energètic en kWh més gran, però pel que fa els costos, s’observa 

que l’augment lineal de preu que experimenta el sistema en incrementar el gruix el penalitza, ja 

que l’estalvi, tot i que tendeix a augmentar, comença a mantenir-se constant a partir de certs 

gruixos d’aïllament el que ens fa tenir uns períodes de retorn més alts degut a la major inversió. 
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Tot i això, en qualsevol dels quatre casos, ens trobem amb períodes de retorn acceptables ja que 

són suficientment inferiors a la vida útil de l'element, i el retorn al final de la vida útil és 

considerable (si observem la rendibilitat, de l'ordre de casi 4 vegades la inversió inicial). Així 

doncs, caldria valorar, en funció de les exigències de un possible client (si està més o menys 

interessat en l'eficiència energètica), quina solució resultaria més adient partint de la base de que 

el de 6 centímetres és el que ens ofereix la millor rendibilitat.  

5.2.1.4 SATE ETICS - EPS 

 

SATE amb EPS de 4 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 59,11 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 8607,02 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1292,51 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

23.725,61 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 14,79 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 5 - Amortització SATE 4 cm EPS habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 90.891,14 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 
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mesura del 383,1%. Es tracta doncs d'una mesura que ens retornaria 3,83 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta d'una mesura viable i suficientment 

atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

SATE amb EPS de 6 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 61,26 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 8920,63 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1339,61 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

24.744,73 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 14,86 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 6 - Amortització SATE 6 cm EPS habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 94.004,11 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 379,9% el que significa que és una mesura que ens retornaria 3,79 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta també d'una mesura viable i suficientment 

atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

SATE amb EPS de 8 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 62,71 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 9131,87 kWh/any. Aquest valor, traduït a 
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valors monetaris, significaria l'estalvi de 1371,33 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

25.686,40 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 15,07 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 7 - Amortització SATE 8 cm EPS habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 95.823,19 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 373,1% el que significa que és una mesura que ens retornaria 3,73 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta també d'una mesura viable i suficientment 

atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

SATE amb EPS de 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 63,80 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 9291,04 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1395,23 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

26.260,12 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 15,12 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 
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Gràfic 8 - Amortització SATE 10 cm EPS habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 97.361,67 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 370,8% el que significa que és una mesura que ens retornaria 3,70 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta també d'una mesura viable i suficientment 

atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

Valoració del SATE de EPS òptim 

En els sistemes d’aïllament per l’exterior amb poliestirè expandit (EPS) s’observa en el quadre 

d’amortització que la mesura més rentable pel que fa a rendibilitat és la de 4 centímetres. No 

obstant això, ens trobem amb rendibilitats molt properes entre si, amb diferències mínimes del 

voltant de 10 unitats percentuals, per la qual cosa caldria valorar altres aspectes. 

Per exemple el SATE de 10 cm de gruix té un període de retorn força similar a les altres propostes 

però el retorn de la inversió al final de la seva vida útil és considerablement més elevat que els de 

la resta. Pel que fa a les propostes de 6-8 cm de gruix aquestes tampoc són descartables degut al 

període de retorn similar amb la proposta amb millor rendibilitat (la de 4 centímetres) i amb un 

retorn de la inversió al final de la seva vida útil considerablement superior.  
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Si analitzem aspectes energètics, observem que evidentment com més augmenta el gruix, més 

estalvi s'aconsegueix, tot i que aquest estalvi tendeix a reduir-se a mesura que augmenta el gruix 

mantenint-se en l'últim salt (de 8 a 10 centímetres) relativament constant.  

Així doncs, podem arribar a la conclusió amb l'observació del quadre d'amortització que dintre dels 

sistemes SATE amb EPS per a l'edifici unifamiliar, el més idoni seria el de 6 centímetres ja que 

tot i que la rendibilitat del sistema és sensiblement inferior a la del SATE de 4 centímetres, el seu 

retorn al final de la vida útil és considerablement superior (i no tan allunyat dels gruixos superiors) i 

el seu període de retorn és relativament proper al de l'opció de 4 centímetres. Pel que fa a l'estalvi 

energètic, aquest també és relativament proper al dels gruixos de 8 i 10 centímetres, per la qual 

cosa es tracta de la opció, al nostre criteri, més interessant. 

No obstant això, tal i com es comentava als sistemes amb llana de roca, no convé descartar cap 

de les opcions, ja que totes elles poden resultar intervencions interessants des de el punt de vista 

energètic i econòmic ja que s'amortitzen en un període acceptable i molt inferior als anys de vida 

útil i amb retorns de l'ordre de 4 vegades la inversió inicial.  

Valoració del SATE òptim 

Partint de la base de que els SATE òptims pel que fa a l'anàlisi cost-eficàcia són en ambdós casos 

els de 6 centímetres, observem que el SATE amb EPS de 6 cm resulta més econòmic pel que fa a 

la inversió inicial que el SATE amb llana de roca de 6 cm (aproximadament 600 euros de 

diferència). D'altra banda, pel que fa a l'estalvi energètic, el SATE amb llana de roca presenta un 

major estalvi energètic que es tradueix en un major estalvi econòmic anual (uns 23 euros de 

diferència el primer any). Si observem el període de retorn, degut a que el SATE amb llana de 

roca és més car, trobem que el seu període de retorn és sensiblement més alt que el del SATE de 

EPS, no obstant això la diferència és mínima (14,94 anys el de llana de roca envers a 14,86 el de 

EPS), quedant ambdós períodes dintre de l'any 15. Pel que fa al retorn al final de la vida útil de 

l'element, com que l'estalvi és més gran amb el SATE amb llana de roca, s'observa un retorn 

superior al final de la seva vida útil que en el SATE de EPS (aproximadament 966 euros més de 

retorn), per la qual cosa, valorant les petites diferències que hi ha entre ambdós materials, i partint 

de la base de que la llana de roca a més d'aïllament tèrmic i reducció de la demanda energètica 

ens aporta un bon aïllament acústic i una bona protecció contra el foc, podem arribar a la 

conclusió que entre tots els SATE plantejats per a l'habitatge unifamiliar analitzat, el més 

òptim és el de llana de roca de 6 centímetres pel que fa a l'anàlisi cost-eficàcia i en relació 

al seu rendiment energètic. 
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5.2.1.5 Façanes ventilades 

Pel que fa a les façanes ventilades, tal i com s'havia introduït a l'avaluació energètica de les 

mesures de millora, s’han considerat dos tipus d’aïllaments típics diferents: la llana de roca i el 

poliestirè extrudit. S’ha escollit el poliestirè extrudit en comptes de l’expandit per les seves 

propietats que el fan idoni per a ser utilitzat tant en paraments exteriors verticals com horitzontals, 

per tant, adequat per ser utilitzat en una façana ventilada sense necessitat d’aplicar-li cap tipus 

d’acabat o afegir-li una capa superficial a l’aïllament. 

Façana ventilada amb llana de roca de 6 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 62,71 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 9131,87 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1371,33 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

30.259,17 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 17,45 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 9 - Amortització façana ventilada 6 cm llana de roca habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 89.887,07 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 
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mesura del 297,1% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,97 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura relativament viable i 

prou atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

Façana ventilada amb llana de roca de 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 64,66 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 9415,89 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1413,98 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

31.670,46 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 17,68 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 10 - Amortització façana ventilada 10 cm llana de roca habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 92.176,54 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 291% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,91 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura relativament viable i 

prou atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  
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Façana ventilada amb XPS de 6 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 62,34 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 9078,62 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1363,33 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

31.743,08 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 18,29 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 11 - Amortització façana ventilada 6 cm XPS habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 87.711,12 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 276,3% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,76 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura relativament viable i 

prou atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic. 
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Façana ventilada amb XPS de 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 64,32 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 9365,60 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1406,43 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

36.136,71 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 19,93 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 12 - Amortització façana ventilada 10 cm XPS habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 87.096,16 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 241% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,41 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tractaria doncs també d'una mesura relativament 

viable i prou atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic, tot i que no tant com d'altres degut 

al seu llarg període de retorn.  
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Avaluació del sistema de Façana Ventilada òptim i comparació amb sistemes SATE 

Si observem les rendibilitats, el sistema de façana ventilada més rentable pel que fa a l'anàlisi 

cost-eficàcia és el de 6 centímetres de llana de roca; No obstant això, el de 10 centímetres 

presenta un percentatge de rendibilitat relativament més baix però un període de retorn similar i un 

retorn al final de la seva vida útil més gran, per tant seria una solució a tenir en compte si ens 

centréssim també en el rendiment energètic.  

En el cas dels XPS, aquests sistemes no serien valorables en aquest cas, ja que presenten 

rendiments energètics més baixos, rendibilitats substancialment més baixes, períodes de retorn 

més alts i retorns al final de la seva vida útil més baixos que els sistemes amb llana de roca, per la 

qual cosa, no resultaran rentables. Tot i això, en cas d'optar per la solució amb poliestirè extrudit, 

la solució més rentable seria la de 6 centímetres ja que amb una inversió més baixa presenta una 

rendibilitat, període de retorn i retorn al final de la seva vida útil molt millors, degut a que el sistema 

té un preu substancialment més baix que el de 10 centímetres. 

Pel que fa a la façana ventilada respecte els SATE, la façana ventilada resulta ser un sistema 

bastant més car, amb un període de retorn més alt i un retorn de la inversió al final de la vida útil 

inferior al dels sistemes SATE. 

Pel que fa al rendiment energètic, el de una façana ventilada en aquest cas és lleugerament millor 

al de un sistema SATE, originant estalvis anuals superiors amb els mateixos materials i gruixos. 

No obstant això, aquest estalvi, tot i ser més gran, no és suficient per amortitzar les diferències de 

preu en un temps acceptable. Per tant, la solució d'aïllament per l'exterior més rentable de 

totes les analitzades pel que fa a cost-eficàcia, és el sistema SATE amb llana de roca de 6 

centímetres. No obstant això, a més del propi anàlisi cost-eficàcia i de les propietats que ens 

aporta cada material, cal valorar l'acabat que desitgi un possible client final, ja que pot ser que es 

prefereixi l'acabat de façana ventilada abans que el del sistema SATE. 
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5.2.1.6 Trasdosats interiors 

 

Trasdosat interior amb 4 centímetres de llana de roca 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 21,53 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 3135,47 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 470,85 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Es tracta doncs, tal i com es pot observar, d'un estalvi molt 

inferior a l'aconseguit amb els mateixos gruixos i el mateix aïllament en sistemes d'aïllament per 

l'exterior.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

10.343,97 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 17,38 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 13 - Amortització trasdosat interior amb 4 cm de llana de roca habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 31.153,13 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 301,2% el que significa que és una mesura que ens retornaria 3,01 vegades la inversió 
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inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura que podria ser a priori 

viable. 

Tal i com es pot observar, en els trasdosats interiors, aplicant una solució amb el mateix material i 

mateix gruix que en aïllaments per l'exterior, la mesura resulta força més barata en quant a PVP; 

No obstant això, degut a que l'estalvi aconseguit és substancialment més baix, els períodes de 

retorn són lleugerament més alts que en un sistema d’aïllament exterior i el retorn de la inversió al 

final de la vida útil és força més baix. Per tant, es pot arribar a la conclusió de que el trasdosat 

interior seria una mesura a fer en cas que fos impossible realitzar un sistema d'aïllament per 

l'exterior (com per exemple en edificis catalogats) ja que econòmicament és bastant menys 

rentable i energèticament funciona pitjor que en els altres casos (no s’eliminen ponts tèrmics) i 

també, cal tenir en compte reducció de la superfície interior. 
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5.2.1.7 Injectats i Insuflats (reomplert de cambra d'aire) 

Injectat de poliuretà 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 24,42 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 3556,18 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 534,03 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Podem observar que aquest estalvi es substancialment més 

baix que els estalvis obtinguts amb els sistemes d'aïllament per l'exterior, però més alt que 

l'obtingut amb trasdosats interiors degut probablement a que el gruix d'aïllament es superior.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

2700,24 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 3,88 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 14 - Amortització injecció de poliuretà de 10 centímetres habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 44.193,88 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 1636,7% el que significa que és una mesura que ens retornaria 16,36 vegades la 

inversió inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura molt 
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interessant i molt a tenir en compte pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic aconseguit amb 

aquesta amb la petita inversió inicial realitzada. 

Insuflat de fibres de llana de roca 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 24,42 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 3556,18 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 534,03 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Podem observar també en aquest cas igual que passava 

amb el poliuretà, que aquest estalvi és substancialment més baix que els estalvis obtinguts amb 

els sistemes d'aïllament per l'exterior, però més alt que l'obtingut amb trasdossats interiors degut a 

que el gruix d'aïllament és superior.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

10.639,83 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 15,94 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

Gràfic 15 - Amortització insuflat amb llana de roca de 10 centímetres habitatge unifamiliar 
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La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 36.392,31 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 342% el que significa que és una mesura que ens retornaria 3,42 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta d'una mesura interessant amb períodes de 

retorn i rendibilitats aproximades a les dels SATE amb una inversió inicial suficientment més 

petita, però amb un retorn al final de la vida útil més petits ja que l'estalvi aconseguit és també 

més petit. En relació a altres solucions amb diferents materials dintre del mateix sistema, podem 

dir que a priori no resultaria rentable l'insuflat amb borra de llana de roca pel que fa a estalvi 

energètic i econòmic, tot i que si busquem altres propietats com l'aïllament acústic pot ser una 

solució a valorar. 

Insuflat de boles de EPS 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 24,80 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 3611,80 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 542,38 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Podem observar també en aquest cas igual que passava 

amb el poliuretà i la llana de roca, que aquest estalvi, tot i ser més alt que el de aquests dos 

sistemes, és substancialment més baix que els estalvis obtinguts amb els sistemes d'aïllament per 

l'exterior, però més alt que l'obtingut amb trasdosats interiors degut a que el gruix d'aïllament és 

superior.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

4.104,47 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 6,12 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 16 - Amortització insuflat amb boles de EPS de 10 centímetres habitatge unifamiliar 
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La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 43.435,52 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 1058,2% el que significa que és una mesura que ens retornaria 10,58 vegades la 

inversió inicial realitzada en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs també d'una 

mesura molt interessant i molt a tenir en compte pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic 

aconseguit amb la petita inversió inicial realitzada. 

Valoració de l'aïllament a l'interior de la cambra d'aire (injectat/insuflat) òptim 

En el cas d’injectats de poliuretà i insuflats de borra de llana de roca o boles de poliestirè expandit, 

la mesura més rentable de les tres resulta ser l’injectat de poliuretà ja que té un període de 

retorn molt baix, una rendibilitat més alta respecte la inversió inicial, una inversió inicial més petita i 

el retorn de la inversió al final de la vida útil més alt de les tres mesures per la qual cosa pot ser la 

mesura més atractiva en aquest tipus d'intervenció per a un possible client.  Tot i això, l’insuflat de 

boles d’EPS tampoc resulta ser una mala opció, amb una inversió igualment baixa i retorns molt 

alts i molt interessants respecte la petita inversió inicial. Per a escollir entre les dues solucions, 

que tot i presentar diferències són igualment rentables, ens hauríem de basar bàsicament en si 

l'envà de cambra existent pot aguantar o no les pressions que pot generar el poliuretà sobre 

aquest. En cas de no poder-les aguantar, ens decantaríem per les boles de EPS. 

L’insuflat amb borra de llana de roca des del punt de vista econòmic no resulta rentable en 

comparació a les altres dos (període de retorn alt  i un retorn de la inversió més baix). No obstant 

això, cal valorar que es guanya en acústica, ja que la llana té propietats acústiques que tant el 

poliuretà com l’EPS no tenen. En aquest cas, el promotor de la rehabilitació hauria d’escollir el que 

més li convingués. 

Pel que fa a aquests sistemes envers altres solucions d'aïllament de façanes, podem observar que 

resulten en tots els aspectes molt més rentables que un aïllament per l'interior (per inversió inicial, 

estalvi energètic, econòmic, retorn i rendibilitat) i que resulten ser solucions molt atractives 

(exceptuant l'insuflat de llana de roca) pel que fa a la rendibilitat respecte als sistemes d'aïllament 

exterior. Tot i que els retorns al final de la vida útil dels sistemes d'aïllament per l'exterior són força 

més alts, també presenten períodes de retorn més alts degut a que la inversió inicial és més gran, 

per tant, a priori, els aïllaments intermedis resultaran ser l'opció d'intervenció més rentable 

sobre aquest habitatge pel que fa a l'anàlisi cost-eficàcia per a millorar l'envolupant tèrmica, 

tot i que sempre caldria valorar les preferències del client pel que fa a l'eficiència energètica.  
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5.2.1.8 Aïllament d’elements horitzontals 

Aïllament sostre PS amb fals sostre amb 4 centímetres de llana de roca 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 5,12 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 746,15 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 112,05 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

6.737,23 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 38,80 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

Gràfic 17 - Amortització aïllament sostre PS amb fals sostre amb 4 cm de llana de roca habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants fins arribar al final de la 

seva vida útil seran anys de beneficis. Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, 

comptat a partir de l'any d'amortització, serà de 5.211,42 €, valor que comparat amb la inversió 

inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura del 77,4% el que significa que és una mesura 

que ens retornaria 0,7 vegades la inversió inicial realitzada en aquesta.  

Aquesta inversió, presenta un període d'amortització molt llarg, i un retorn al final de la seva vida 

útil bastant petit, per la qual cosa no serà una mesura rentable a priori tot i que s'amortitzi abans 

d'acabar la seva vida útil, degut a la inversió inicial i al llarg període d'amortització. No obstant 

això, com s'havia avançat a l'apartat d'anàlisi energètic, es pot valorar que aquesta mesura formi 
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part d'un paquet de millores que englobi tota l'envolupant tèrmica de l'edifici, ja que actuant 

conjuntament amb altres mesures passives encaminades a reduir la demanda energètica, pot ser 

tingui una major influència sobre el global de l'edifici i per tant ens origini un major estalvi, ja que el 

motiu de l'estalvi tan petit pot ser probablement que representa un percentatge de superfície molt 

petit sobre el total de l'envolupant tèrmica de l'edifici. 

Aïllament elements volats amb fals sostre de planxa d'alumini amb 4 cm de llana de roca 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 1,15 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 168,05 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 25,24 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

528,01 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 16,64 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

Gràfic 18 - Amortització aïllament forjats volats amb fals sostre amb 4 cm de llana de roca habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants fins arribar al final de la 

seva vida útil seran anys de beneficis. Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, 

comptat a partir de l'any d'amortització, serà de 1.702,62 €, valor que comparat amb la inversió 

inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura del 322,5% el que significa que és una mesura 

que ens retornaria 3,22 vegades la inversió inicial realitzada en aquesta.  
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Tot i que a priori aquesta mesura pot semblar una inversió rentable pel que fa al període de retorn 

i la rendibilitat, cal observar que el retorn al final de la vida útil és força petit. Aquesta mesura per 

si sola, ens representa un estalvi molt petit, que fa que s'amortitzi la inversió inicial en un període 

acceptable degut al baix cost de la inversió inicial, però és un estalvi prou insignificant com per 

valorar la intervenció. Caldria doncs, que aquesta mesura igual que d'altres analitzades, formés 

part d'un paquet de millores, ja que per si sola no ens aporta gaire benefici energètic ni econòmic 

en representar una porció molt petita de l'envolupant tèrmica l'element sobre el qual s'actua, però 

actuant conjuntament amb d'altres mesures destinades a reduir la demanda energètica del global 

de l'edifici, podria resultar una inversió interessant.  

Aïllament sota coberta 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 2,62 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 381,06 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 57,22 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

5.105,23 €, trobem que aquesta mesura tindria un període de retorn de 50,59 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior.  

 

Gràfic 19 - Amortització aïllament forjat sota coberta amb fals sostre amb 4 cm de llana de roca habitatge 

unifamiliar 
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Aquest retorn, quedaria per sobre de la vida útil de l'element (50 anys), per la qual cosa, a priori, 

no serà una inversió rentable pel que fa a l'estalvi aconseguit respecte a la inversió inicial. No 

obstant això, caldrà valorar com amb d'altres millores, que aquesta inversió formi part d'un paquet 

encaminat a millorar tota l'envolupant tèrmica de l'edifici i per tant reduir la demanda energètica del 

global de l'edifici i conseqüentment reduir el consum.  

Com a conclusió general es pot afirmar que en els aïllaments d’elements horitzontals s’observa 

que les mesures són poc rentables en sí ja que tenen períodes de retorn molt alts i uns retorns de 

la inversió al final de la vida útil molt baixos o nuls. Com s'ha anat comentant, aquestes mesures 

es podrien plantejar en conjunt o dintre de paquets de millora per tal de resultar més atractives, ja 

que per si soles no són molt útils. 

5.2.1.9 Substitució de vidres 

Substitució de vidres simples monolítics de 6mm per vidres dobles (4-6-4) conservant fusteria de 

fusta 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 8,16 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 1188,16 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 178,42 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

2240,37 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 10,31 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 20 - Amortització substitució vidres simples monolítics de 6mm per vidres dobles 4-6-4 habitatge 

unifamiliar 
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La mesura aplicada té una vida útil de 30 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 5968,24 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 266,4% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,66 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura que podria ser a priori 

viable i rentable. 

Substitució de vidres simples monolítics per vidres dobles (4-12-4) conservant fusteria de fusta 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 9,28 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 1350,88 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 202,86 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

2372,17 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 9,62 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 21 - Amortització substitució vidres simples monolítics de 6mm per vidres dobles 4-12-4 habitatge 

unifamiliar 
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La mesura aplicada té una vida útil de 30 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 6740,38 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 284,1% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,84 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura que podria ser a priori 

viable i rentable. 

Valoració de la substitució de vidres òptima 

La substitució dels vidres simples monolítics per vidres dobles, conservant la fusteria de fusta 

preexistent i millorant l’estanqueïtat, és una mesura força rentable i amb períodes de retorn 

acceptables. Tal i com s’observa al quadre d’amortització, la mesura de substitució de vidre 

monolític de 6 mm per vidre doble 4-12-4 resulta més rentable que la substitució per vidre doble 4-

6-4. Tot i que la inversió inicial en els vidres 4-12-4 és lleugerament més alta, el període de retorn 

en funció de l'estalvi aconseguit és més baix i el retorn de la inversió al final de la vida útil més alt 

donant lloc a una rendibilitat també més alta, per tant uns mateixos vidres amb una cambra d'aire 

més gran entre ells tenen un comportament energètic i un estalvi econòmic millors. 

Cal tenir en compte que en aquest cas els períodes de retorn són prou optimistes ja que la fusteria 

preexistent era suficientment bona amb una transmitància acceptable i es conserva; Si la 

substitució hagués inclòs la substitució de fusteria en els dos casos, els períodes de retorn 

probablement s’haguessin disparat considerablement fent que les mesures s’amortitzessin en 

molts més anys. 

5.2.1.10 Calderes 

Caldera estàndard amb millor rendiment 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 26,40 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 3843,75 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 577,21 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

2958,58 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 3,94 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 



ANÀLISI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE TIPOLOGIES DIFERENTS 

196 
 

 

Gràfic 22 - Amortització substitució caldera estàndard per una altre de millor rendiment habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada, en tractar-se d'un sistema actiu, té una vida útil de 20 anys, per tant, els anys 

restants després de l'any d'amortització seran anys de beneficis. Així doncs, observem que el 

retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, serà de 12.026,28 €, valor que 

comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura del 406,5% el que 

significa que és una mesura que ens retornaria 4,06 vegades la inversió inicial en aquesta, el que 

ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura molt interessant pel que fa a l'estalvi energètic, 

econòmic i molt a tenir en compte degut al seu curt període de retorn. 

Caldera de condensació 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 54,70 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 7965,61 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1196,19 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Com podem observar, l'estalvi obtingut amb una caldera de 

condensació es substancialment més gran que l'obtingut amb la substitució de la caldera existent 

per una convencional de millor rendiment. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

3737,20 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 2,06 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 
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Gràfic 23 - Amortització substitució caldera estàndard per caldera de condensació habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada, en tractar-se d'un sistema actiu, té una vida útil de 20 anys, per tant, els anys 

restants després de l'any d'amortització seran anys de beneficis. Així doncs, observem que el 

retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, serà de 27.152,90 €, valor que 

comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura del 726,6% el que 

significa que és una mesura que ens retornaria 7,26 vegades la inversió inicial en aquesta, el que 

ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura molt interessant pel que fa a l'estalvi energètic, 

econòmic i molt a tenir en compte degut al seu curt període de retorn. 

Caldera de biomassa 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 33,60 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 4892,86 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 734,76 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Com podem observar, l'estalvi obtingut amb una caldera de  

biomassa és prou més gran que l'obtingut amb la substitució de la caldera existent per una 

convencional de millor rendiment però més petit que l'obtingut amb una caldera de condensació. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

20.638,92 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 21,52 anys. Tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior, aquesta mesura no arribaria a 
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amortitzar-se almenys durant el període de la seva vida útil en funció de l'estalvi acumulat 

respecte a la inversió inicial. 

 

 

Gràfic 24 - Amortització substitució caldera estàndard per caldera de biomassa habitatge unifamiliar 

En tenir la mesura aplicada una vida útil de 20 anys, i un període de retorn més gran que aquesta, 

es considera que aquesta mesura té una rendibilitat del 0% i un retorn al final de la seva vida útil 

de 0 € (seria negatiu). És per això que la mesura no resultarà rentable pel que fa a l'anàlisi cost-

eficàcia, ja que la inversió és molt elevada i no s'obtindrà el retorn desitjat en un temps acceptable, 

ja que pot ser que el sistema quedi obsolet abans no s'amortitzi.  

No obstant això cal valorar la intervenció si el client està interessat en la sostenibilitat sense 

importar la inversió, ja que les emissions corresponents a una caldera de biomassa, tal i com es 

podia observar a l'apartat d'anàlisi energètic de les millores, s'estima que són iguals a 0.  
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Valoració de la caldera òptima 

Pel que fa les calderes, la caldera més rentable pel que fa a l'anàlisi cost-eficàcia resulta ser 

la de condensació ja que és la que té el període de retorn més baix de les tres, el retorn de la 

inversió al final de la vida útil més alt i la rendibilitat també més alta en funció de la inversió inicial. 

Aquest fet no és estrany tenint en compte que es tracta de la caldera amb millor rendiment de 

totes les analitzades, pel que amb la mateixa energia consumida, produeix més, per tant el 

consum passa a ser menor. 

La caldera de biomassa, tal i com s'ha pogut observar s’amortitza un any i mig més tard després 

de la vida útil de 20 anys, fet que la converteix en una mesura no rentable. 

La substitució de la caldera per una caldera amb millor rendiment resulta una proposta atractiva 

degut a la seva baixa inversió inicial però presenta un període de retorn de la inversió més baix 

que una caldera de condensació ja que els estalvis aconseguits amb aquesta són més baixos. Pel 

que fa al retorn al final de la seva vida útil, observem que tot i ser un bon retorn, amb una 

rendibilitat bona, s'allunya considerablement dels aconseguits amb la caldera de condensació, per 

la qual cosa, amb la petita diferència de inversió inicial, no resultaria rentable envers la de 

condensació. 

Pel que fa als costos de les mesures, les calderes de condensació i les de millor rendiment es 

troben en preus força semblants i assequibles. No obstant això, pel que fa a la caldera de 

biomassa, el cost es disparà en incloure els dipòsits d’emmagatzematge de pèl·let i el sistemes de 

subministrament de pèl·let a la caldera.  

5.2.1.11 Altres instal·lacions 

Com altres instal·lacions de millora, es plantegen dues opcions: bomba de calor (independent del 

sistema d’ACS) i aire condicionat. 

Bomba de calor per calefacció i refrigeració (conservant caldera existent per ACS) 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura és de 

53,38 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 7.773,30 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1.167,31 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

8.812,08 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 6,10 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 
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Gràfic 25 - Amortització bomba de calor habitatge unifamiliar 

La mesura aplicada, en tractar-se d'un sistema actiu, té una vida útil de 20 anys, per tant, els anys 

restants després de l'any d'amortització seran anys de beneficis. Així doncs, observem que el 

retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, serà de 21.355,26 €, valor que 

comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura del 242,3% el que 

significa que és una mesura que ens retornaria 2,42 vegades la inversió inicial en aquesta, el que 

ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura interessant pel que fa a l'estalvi energètic i 

econòmic. 

La bomba de calor es planteja per calefacció i refrigeració, conservant la caldera existent per la 

producció d'ACS. Pel que fa al preu, en aquest cas, només s'inclou l’equip, els conductes es 

consideren existents; si aquests no hi fossin es tractaria d'una intervenció complexa amb la qual 

s'encariria el preu substancialment i probablement no sortiria rentable. Tal i com s'ha valorat la 

intervenció, sota el supòsit considerat, la mesura en qüestió té un període de retorn acceptable i 

un retorn de la inversió alt. 
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Aire condicionat 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura és de 

0,11 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 16,57 kWh/any. Aquest valor, traduït a valors 

monetaris, significaria l'estalvi de 2.49 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant incrementant-

se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

1.468,40 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 438,41 anys. Tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior, aquesta mesura no arribaria a 

amortitzar-se mai, ja que el seu període de retorn és molt alt i infinitament superior a la seva vida 

útil i a la del propi edifici.  

 

 

Gràfic 26 - Amortització aire condicionat habitatge unifamiliar 

L’aire condicionat doncs resulta no ser no rentable, tal i com s’observa, ja que el període de retorn 

s’eternitza i el retorn de la inversió és nul. Aquesta mesura doncs, tal i com s'avançava a l'anàlisi 

energètic de les propostes de millora, es proposa en el sentit de cobrir la demanda de refrigeració i 

millorar el confort de l’usuari. 
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5.2.2 Cas Plurifamiliar 

5.2.2.1 Quadre amortització mesures de millora 

5.2.2.2 Quadre de retorn anual en funció de l’estalvi i el preu de l’energia (annex 6) 
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5.2.2.3 SATE ETICS - Llana de Roca 

SATE amb llana de roca de 4 centímetres 

De la mateixa manera que amb el quadre d’amortització de l’unifamiliar, es pot observar al quadre 

d'amortització del plurifamiliar que, un cop aplicat el factor de conversió sobre l'estalvi en consum 

d'energia primària obtingut dels certificats (veure annex 4), l'estalvi d'energia final amb aquesta 

mesura passa a ser de 37,85 kWh/m2·any. Aquest estalvi, repercutit per els metres quadrats de 

superfície útil de l'habitatge que s'analitza en aquest cas (edifici plurifamiliar - 1162 m2) ens fa 

obtenir estalvis de 43.986,96 kWh/any, que traduït a valors monetaris, significaria l'estalvi de 

6.605,50 € el primer any després de l'aplicació de la mesura, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual tal i com es pot observar al quadre de retorn anual en funció 

de l'estalvi (annex 6). 

Un cop obtingut l'estalvi i el retorn anual, i amb el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és 

de 149.607,04 € (veure preus a PEM a annex 8) trobem que aquesta mesura té un període de 

retorn de 17,86 anys amb l'estalvi aconseguit tal i com es pot observar al gràfic de relació retorn 

anual-inversió inicial inferior. Això, vol dir que la inversió inicial, quedarà amortitzada en aquests 

anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 27 - Amortització SATE 4 cm llana de roca edifici plurifamiliar 

Si tenim en compte que es considera que la mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, els anys 

restants seran anys de beneficis, per tant, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a 

partir de l'any d'amortització, serà de 429.189,94 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens 
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suposa una rendibilitat de la mesura del 287%, és a dir, un retorn de 2,87 vegades la inversió 

inicial, el que ens fa observar que es tracta d'una mesura viable i suficientment atractiva en quant 

a estalvi energètic i econòmic.  

SATE amb llana de roca de 6 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 39,07 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 45.394,02 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 6.816,80 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

154.249,56 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 17,85 anys. La inversió 

inicial, doncs, quedarà amortitzada en aquests anys tal i com es pot observar al gràfic de relació 

retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 28 - Amortització SATE 6 cm llana de roca edifici plurifamiliar 

Si tenim en compte que es considera que la mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, els anys 

restants seran anys de beneficis, per tant, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a 

partir de l'any d'amortització, serà de 443.016,47 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens 

suposa una rendibilitat de la mesura del 287%, és a dir, es tracta d'una mesura que ens retornaria 

2,87 vegades la inversió inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta novament d'una 

mesura viable i suficientment atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  
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SATE amb llana de roca de 8 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 39,85 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 46.300,58 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 6.952,93 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

com s'ha comentat, incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

162.103,05 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 18,31 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 29 - Amortització SATE 8 cm llana de roca edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis; 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 447.221,57 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de 

la mesura del 276%. Es tracta doncs d'una mesura que ens retornaria 2,76 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta també d'una mesura viable i suficientment 

atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  
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SATE amb llana de roca de 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 40,33 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 46.857,73 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 7.036,60 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

171.669,05 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 19,04 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 30 - Amortització SATE 10 cm llana de roca edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran, com s'ha anat 

comentant, anys de beneficis. Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a 

partir de l'any d'amortització, serà de 445.090,73 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens 

suposaria una rendibilitat de la mesura del 259%. Es tracta doncs d'una mesura que ens retornaria 

2,59 vegades la inversió inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta també d'una 

mesura viable i suficientment atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  
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Valoració del SATE amb llana de roca òptim 

Si observem els quatre SATE amb llana de roca analitzats per a l’edifici plurifamiliar, observem 

que el que té una rendibilitat més alta són els de 4 i 6 centímetres, amb els períodes de retorn més 

baixos del grup. Tot i així, el gruix de 6 cm té un retorn de la inversió força més alt que el de 4 cm i 

no s'allunya gaire dels valors obtinguts amb els SATE de 8 i 10 centímetres (al voltant de 4000 

euros). Pel que fa al gruix de 4 cm, tot i tenir una rendibilitat pròxima al de 6, té un període de 

retorn lleugerament més alt  i un retorn al final de la vida útil bastant inferior al de 6 cm, per tant 

observem que el de 6 centímetres és el SATE amb llana de roca més rentable, és a dir, aquell 

en que el seu anàlisi cost-eficàcia resulta òptim.  

Pel que fa a l'estalvi energètic, el SATE de 10 centímetres és lleugerament més alt al de 6 i 8 cm, 

però pel que fa els costos, s’observa que l’augment lineal de preu que experimenta el sistema en 

incrementar el gruix el penalitza, ja que l’estalvi, tot i que tendeix a augmentar, comença a 

mantenir-se constant a partir de certs gruixos d’aïllament (6-8 cm), el que ens fa tenir uns períodes 

de retorn més alts degut a la major inversió. 

Tot i això, en qualsevol dels quatre casos, ens trobem amb períodes de retorn acceptables ja que 

són suficientment inferiors a la vida útil de l'element, i el retorn al final de la vida útil és 

considerable (si observem la rendibilitat, de l'ordre de casi 3 vegades la inversió inicial en gruixos 

de 4 i 6 cm). Així doncs, caldria valorar, en funció de les exigències de un possible client (si està 

més o menys interessat en l'eficiència energètica), quina solució resultaria més adient partint de la 

base de que el de 6 centímetres és el que ens ofereix la millor rendibilitat.  

 

5.2.2.4 SATE ETICS - EPS 

 

SATE amb EPS de 4 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 37,25 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 43.283,44 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 6.499,85 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

145.553,19 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 17,68 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 
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Gràfic 31 - Amortització SATE 4 cm EPS edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 424.000,92 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de 

la mesura del 291%. Es tracta doncs d'una mesura que ens retornaria 2,91 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta d'una mesura viable i suficientment 

atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

SATE amb EPS de 6 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 38,56 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 6.728,87 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 6728,87 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

151.185,76 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 17,73 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 
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Gràfic 32 - Amortització SATE 6 cm EPS edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 438.458,83 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de 

la mesura del 290% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,9 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta també d'una mesura viable i suficientment 

atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

SATE amb EPS de 8 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 39,37 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 45.748,14 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 6.869,97 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

156.390,20 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 17,94 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 
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Gràfic 33 - Amortització SATE 8 cm EPS edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 445.587,08 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de 

la mesura del 285% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,85 vegades la 

inversió inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta també d'una mesura viable i 

suficientment atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

SATE amb EPS de 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 39,94 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 46.413,90 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 6969,95 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant, 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

160.082,81 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 18,07 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 
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Gràfic 34 - Amortització SATE 10 cm EPS edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 450.759,89 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de 

la mesura del 282% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,82 vegades la 

inversió inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta també d'una mesura viable i 

suficientment atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

Valoració del SATE de EPS òptim 

En els sistemes d’aïllament per l’exterior amb poliestirè expandit (EPS) s’observa en el quadre 

d’amortització que la mesura més rentable pel que fa a rendibilitat és la de 4 centímetres. No 

obstant això, ens trobem amb rendibilitats molt properes entre si, amb diferències mínimes del 

voltant de 10 unitats percentuals, per la qual cosa caldria valorar altres aspectes. En aquest 

aspecte, els resultat són força similars als de l’habitatge unifamiliar. 

Per exemple el SATE de 10 cm de gruix té un període de retorn força similar a les altres propostes 

però el retorn de la inversió al final de la seva vida útil és considerablement més elevat que els de 

la resta. Pel que fa a les propostes de 6-8 cm de gruix aquestes tampoc són descartables degut al 

període de retorn similar amb la proposta amb millor rendibilitat (la de 4 centímetres) i amb un 

retorn de la inversió al final de la seva vida útil considerablement superior.  
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Si analitzem aspectes energètics, observem que evidentment com més augmenta el gruix, més 

estalvi s'aconsegueix, tot i que aquest estalvi tendeix a reduir-se a mesura que augmenta el gruix 

mantenint-se en l'últim salt (de 8 a 10 centímetres) relativament constant.  

Així doncs, podem arribar a la conclusió amb l'observació del quadre d'amortització que dintre dels 

sistemes SATE amb EPS per a l'edifici unifamiliar, el més idoni seria el de 6 centímetres ja que 

tot i que la rendibilitat del sistema és sensiblement inferior a la del SATE de 4 centímetres, el seu 

retorn al final de la vida útil és considerablement superior i el seu període de retorn és relativament 

proper al de l'opció de 4 centímetres. Pel que fa a l'estalvi energètic, aquest també és relativament 

proper al dels gruixos de 8 i 10 centímetres, per la qual cosa es tracta de la opció, al nostre criteri, 

més interessant. 

No obstant això, tal i com es comentava als sistemes amb llana de roca, no convé descartar cap 

de les opcions, ja que totes elles poden resultar intervencions interessants des de el punt de vista 

energètic i econòmic ja que s'amortitzen en un període acceptable i molt inferior als anys de vida 

útil i amb retorns de l'ordre de casi 3 vegades la inversió inicial.  

Valoració del SATE òptim 

Partint de la base de que els SATE òptims pel que fa a l'anàlisi cost-eficàcia són en ambdós casos 

els de 6 centímetres, observem que el SATE amb EPS de 6 cm resulta més econòmic pel que fa a 

la inversió inicial que el SATE amb llana de roca de 6 cm (aproximadament 600 euros de 

diferència). D'altra banda, pel que fa a l'estalvi energètic, el SATE amb llana de roca presenta un  

estalvi energètic lleugerament major que es tradueix en un major estalvi econòmic anual (uns 88 

euros de diferència el primer any). Si observem el període de retorn, degut a que el SATE amb 

llana de roca és més car, trobem que el seu període de retorn és sensiblement més alt que el del 

SATE de EPS, no obstant això la diferència és mínima (17,85 anys el de llana de roca envers a 

17,73 el de EPS), quedant ambdós períodes dintre de l'any 17. Pel que fa al retorn al final de la 

vida útil de l'element, com que l'estalvi és més gran amb el SATE amb llana de roca, s'observa un 

retorn superior al final de la seva vida útil que en el SATE de EPS (aproximadament 4500 euros 

més de retorn), per la qual cosa, valorant les petites diferències que hi ha entre ambdós materials, 

i partint de la base de que la llana de roca a més d'aïllament tèrmic i reducció de la demanda 

energètica ens aporta un bon aïllament acústic i una bona protecció contra el foc, podem arribar a 

la conclusió que entre tots els SATE plantejats per a l'edifici plurifamiliar analitzat, el més 

òptim és el de llana de roca de 6 centímetres pel que fa a l'anàlisi cost-eficàcia i en relació 

al seu rendiment energètic. 
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5.2.2.5 Façanes ventilades 

Pel que fa a les façanes ventilades, tal i com s'havia introduït a l'avaluació energètica de les 

mesures de millora, s’han considerat dos tipus d’aïllaments típics diferents: la llana de roca i el 

poliestirè extrudit. S’ha escollit el poliestirè extrudit en comptes de l’expandit per les seves 

propietats que el fan idoni per a ser utilitzat tant en paraments exteriors verticals com horitzontals, 

per tant, adequat per ser utilitzat en una façana ventilada sense necessitat d’aplicar-li cap tipus 

d’acabat o afegir-li una capa superficial a l’aïllament. 

Façana ventilada amb llana de roca de 6 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 39,37 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 45.748,14 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 6.869,97 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

181.135,66 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 20,36 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 35 - Amortització façana ventilada 6 cm llana de roca edifici plurifamiliar 
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La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 423.990,92 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de 

la mesura del 234% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,34 vegades la 

inversió inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura relativament 

viable i prou atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

Façana ventilada amb llana de roca de 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 40,42 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 46.971,05 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 7.053,62 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

188.935,63 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 20,65 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 36 - Amortització façana ventilada 10 cm llana de roca edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 



ANÀLISI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE TIPOLOGIES DIFERENTS 

216 
 

serà de 429.104,85 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de 

la mesura del 227% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,27 vegades la 

inversió inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura relativament 

viable i prou atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic.  

Façana ventilada amb XPS de 6 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 39,17 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 45.512,06 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 6.834,52 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

194.715,37 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 21,75 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 37 - Amortització façana ventilada 6 cm XPS edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 404.189,18 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de 

la mesura del 208% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2,08 vegades la 

inversió inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura relativament 
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viable i prou atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic, tot i que no tant com d'altres degut 

al seu llarg període de retorn.  

 Façana ventilada amb XPS de 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 40,23 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 46.749,13 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 7.020,29 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

198.006,60 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 21,67 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 38 - Amortització façana ventilada 10 cm XPS edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 416.046,62 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de 

la mesura del 210% el que significa que és una mesura que ens retornaria 2, 1 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tractaria doncs també d'una mesura relativament 

viable i prou atractiva pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic, tot i que no tant com d'altres degut 

al seu llarg període de retorn.  
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Avaluació del sistema de Façana Ventilada òptim i comparació amb sistemes SATE 

Si observem les rendibilitats, el sistema de façana ventilada més rentable pel que fa a l'anàlisi 

cost-eficàcia és el de 6 centímetres de llana de roca; No obstant això, el de 10 centímetres 

presenta un percentatge de rendibilitat relativament més baix però un període de retorn similar i un 

retorn al final de la seva vida útil més gran, per tant seria una solució a tenir en compte si ens 

centréssim també en el rendiment energètic.  

En el cas dels XPS, aquests sistemes no serien valorables en aquest cas, ja que presenten 

rendiments energètics lleugerament més baixos, rendibilitats més baixes, períodes de retorn més 

alts i retorns al final de la seva vida útil més baixos que els sistemes amb llana de roca, per la qual 

cosa, no resultaran rentables. Tot i això, en cas d'optar per la solució amb poliestirè extrudit, la 

solució més rentable seria la de 10 centímetres ja que amb una inversió una mica més alta 

presenta una rendibilitat, període de retorn i retorn al final de la seva vida útil molt millors. 

Pel que fa a la façana ventilada respecte els SATE, la façana ventilada resulta ser un sistema 

bastant més car, amb un període de retorn més alt i un retorn de la inversió al final de la vida útil 

inferior al dels sistemes SATE. 

Pel que fa al rendiment energètic, el de una façana ventilada en aquest cas és lleugerament millor 

al de un sistema SATE, originant estalvis anuals superiors amb els mateixos materials i gruixos. 

No obstant això, aquest estalvi, tot i ser més gran, no és suficient per amortitzar les diferències de 

preu en un temps acceptable. Per tant, la solució d'aïllament per l'exterior més rentable de 

totes les analitzades pel que fa a cost-eficàcia, és el sistema SATE amb llana de roca de 6 

centímetres. No obstant això, a més del propi anàlisi cost-eficàcia i de les propietats que ens 

aporta cada material, cal valorar l'acabat que desitgi un possible client final, ja que pot ser que es 

prefereixi l'acabat de façana ventilada abans que el del sistema SATE. 
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5.2.2.6 Trasdosats interiors 

Trasdosat interior amb 4 centímetres de llana de roca 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 8,4 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 9.759,67 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1.465,60 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Es tracta doncs, tal i com es pot observar, d'un estalvi molt 

inferior a l'aconseguit amb els mateixos gruixos i el mateix aïllament en sistemes d'aïllament per 

l'exterior.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

60.301,89 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 29,27 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 39 - Amortització trasdosat interior amb 4 cm de llana de roca edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 68.139,17 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 113% el que significa que és una mesura que ens retornaria 1,13 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura que podria ser a priori 

viable. 
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Tal i com es pot observar, en els trasdosats interiors, aplicant una solució amb el mateix material i 

mateix gruix que en aïllaments per l'exterior, la mesura resulta força més barata en quant a PVP; 

No obstant això, degut a que l'estalvi aconseguit és  més baix, els períodes de retorn són més alts 

que en un sistema d’aïllament exterior i el retorn de la inversió al final de la vida útil és força més 

baix. Per tant, es pot arribar a la conclusió de que el trasdosat interior seria una mesura a fer en 

cas que fos impossible realitzar un sistema d'aïllament per l'exterior (com per exemple en edificis 

catalogats) ja que econòmicament és bastant menys rentable i energèticament funciona pitjor que 

en els altres casos (no s’eliminen ponts tèrmics) i també, cal tenir en compte reducció de la 

superfície interior. 
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5.2.2.7 Injectats i Insuflats (reomplert de cambra d'aire) 

Injectat de poliuretà 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 10,18 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 11.832,47 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1.776,88 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Podem observar que aquest estalvi es substancialment més 

baix que els estalvis obtinguts amb els sistemes d'aïllament per l'exterior, però més alt que 

l'obtingut amb trasdosats interiors degut probablement a que el gruix d'aïllament es superior.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

15.741,56 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 7,07 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 40 - Amortització injecció de poliuretà de 10 centímetres en edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 140.332,96 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de 

la mesura del 891% el que significa que és una mesura que ens retornaria 8,91 vegades la 

inversió inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura molt 

interessant i molt a tenir en compte pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic aconseguit amb 

aquesta amb la petita inversió inicial realitzada. 
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Insuflat de fibres de llana de roca 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 10,18 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 11.832,47 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1776,88 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Podem observar també en aquest cas igual que passava 

amb el poliuretà, que aquest estalvi és substancialment més baix que els estalvis obtinguts amb 

els sistemes d'aïllament per l'exterior, però més alt que l'obtingut amb trasdosats interiors degut a 

que el gruix d'aïllament és superior.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

62.657,33 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 25,93 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 41 - Amortització insuflat amb llana de roca de 10 centímetres en edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 59.694,44 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 

mesura del 95% el que significa que és una mesura que ens retornaria 0,95 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta d'una mesura poc interessant. 
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En relació a altres solucions amb diferents materials dintre del mateix sistema, podem dir que a 

priori no resultaria rentable l'insuflat amb borra de llana de roca pel que fa a estalvi energètic i 

econòmic, tot i que si busquem altres propietats com l'aïllament acústic pot ser una solució a 

valorar. 

Insuflat de boles de EPS 10 centímetres 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 10,40 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 12.087,44 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1.815,17 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Podem observar també en aquest cas igual que passava 

amb el poliuretà i la llana de roca, que aquest estalvi, tot i ser més alt que el de aquests dos 

sistemes, és substancialment més baix que els estalvis obtinguts amb els sistemes d'aïllament per 

l'exterior, però més alt que l'obtingut amb trasdosats interiors degut a que el gruix d'aïllament és 

superior.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

23.927,68 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 10,82 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 42 - Amortització insuflat amb boles de EPS de 10 centímetres en edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 135.134,91 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de 

la mesura del 565% el que significa que és una mesura que ens retornaria 5,65 vegades la 

inversió inicial realitzada en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs també d'una 
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mesura molt interessant i molt a tenir en compte pel que fa a l'estalvi energètic i econòmic 

aconseguit amb la petita inversió inicial realitzada. 

Valoració de l'aïllament a l'interior de la cambra d'aire (injectat/insuflat) òptim 

En el cas d’injectats de poliuretà i insuflats de borra de llana de roca o boles de poliestirè expandit, 

ens trobem en un cas similar amb el habitatge unifamiliar, la mesura més rentable de les tres 

resulta ser l’injectat de poliuretà ja que té un període de retorn molt baix, una rendibilitat més 

alta respecte la inversió inicial, una inversió inicial més petita i el retorn de la inversió al final de la 

vida útil més alt de les tres mesures per la qual cosa pot ser la mesura més atractiva en aquest 

tipus d'intervenció per a un possible client.  Tot i això, l’insuflat de boles d’EPS tampoc resulta ser 

una mala opció, amb una inversió igualment baixa i retorns molt alts i molt interessants respecte la 

petita inversió inicial. Per a escollir entre les dues solucions, que tot i presentar diferències són 

igualment rentables, ens hauríem de basar bàsicament en si l'envà de cambra existent pot 

aguantar o no les pressions que pot generar el poliuretà sobre aquest. En cas de no poder-les 

aguantar, ens decantaríem per les boles de EPS. 

L’insuflat amb borra de llana de roca des del punt de vista econòmic no resulta rentable en 

comparació a les altres dos (període de retorn alt  i un retorn de la inversió més baix). No obstant 

això, cal valorar que es guanya en acústica, ja que la llana té propietats acústiques que tant el 

poliuretà com l’EPS no tenen. En aquest cas, el promotor de la rehabilitació hauria d’escollir el que 

més li convingués. 

Pel que fa a aquests sistemes envers altres solucions d'aïllament de façanes, podem observar que 

resulten en tots els aspectes molt més rentables que un aïllament per l'interior (per inversió inicial, 

estalvi energètic, econòmic, retorn i rendibilitat) i que resulten ser solucions molt atractives 

(exceptuant l'insuflat de llana de roca) pel que fa a la rendibilitat respecte als sistemes d'aïllament 

exterior. Tot i que els retorns al final de la vida útil dels sistemes d'aïllament per l'exterior són força 

més alts, també presenten períodes de retorn més alts degut a que la inversió inicial és més gran, 

per tant, a priori, els aïllaments intermedis resultaran ser l'opció d'intervenció més rentable 

sobre aquest edifici pel que fa a l'anàlisi cost-eficàcia per a millorar l'envolupant tèrmica, tot i 

que sempre caldria valorar les preferències del client pel que fa a l'eficiència energètica. 
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5.2.2.8 Aïllament d’elements horitzontals 

Aïllament sostre PS amb fals sostre amb 4 centímetres de llana de roca 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 0,98 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 1.137,92 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 170,88 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

11.191,35 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 41,18 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 43 - Amortització aïllament sostre PS amb fals sostre amb 4 cm de llana de roca edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants fins arribar al final de la 

seva vida útil seran anys de beneficis. Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, 

comptat a partir de l'any d'amortització, serà de 3.784,19 €, valor que comparat amb la inversió 

inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura del 34% el que significa que és una mesura que 

ens retornaria 0,34 vegades la inversió inicial realitzada en aquesta.  

Aquesta inversió, presenta un període d'amortització molt llarg, i un retorn al final de la seva vida 

útil bastant petit, per la qual cosa no serà una mesura rentable a priori tot i que s'amortitzi abans 

d'acabar la seva vida útil, degut a la inversió inicial i al llarg període d'amortització. No obstant 
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això, com s'havia avançat a l'apartat d'anàlisi energètic, es pot valorar que aquesta mesura formi 

part d'un paquet de millores que englobi tota l'envolupant tèrmica de l'edifici, ja que actuant 

conjuntament amb altres mesures passives encaminades a reduir la demanda energètica, pot ser 

tingui una major influència sobre el global de l'edifici i per tant ens origini un major estalvi, ja que el 

motiu de l'estalvi tan petit pot ser probablement que representa un percentatge de superfície molt 

petit sobre el total de l'envolupant tèrmica de l'edifici. 

Aïllament elements volats amb fals sostre de planxa d'alumini amb 4 cm de llana de roca 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 0,46 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 538,27 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 80,83 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

2.456,16 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 22,96 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

Gràfic 44 - Amortització aïllament forjats volats amb fals sostre amb 4 cm de llana de roca edifici plurifamiliar 
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La mesura aplicada té una vida útil de 50 anys, per tant, els anys restants fins arribar al final de la 

seva vida útil seran anys de beneficis. Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, 

comptat a partir de l'any d'amortització, serà de 4.626,20 €, valor que comparat amb la inversió 

inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura del 188% el que significa que és una mesura 

que ens retornaria 1,88 vegades la inversió inicial realitzada en aquesta.  

Aquesta mesura per si sola, ens representa un estalvi molt petit, que fa que s'amortitzi la inversió 

inicial en un període acceptable degut al baix cost de la inversió inicial, però és un estalvi prou 

insignificant com per valorar la intervenció. Caldria doncs, que aquesta mesura igual que d'altres 

analitzades, formés part d'un paquet de millores, ja que per si sola no ens aporta gaire benefici 

energètic ni econòmic en representar una porció molt petita de l'envolupant tèrmica l'element 

sobre el qual s'actua, però actuant conjuntament amb d'altres mesures destinades a reduir la 

demanda energètica del global de l'edifici, podria resultar una inversió interessant.  
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5.2.2.9 Substitució de vidres i fusteries 

 

Substitució de vidres simples monolítics de 6mm per vidres dobles (4-6-4) a PB i C.E., conservant 

fusteria d’alumini 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 3,41 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 3.956,75 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 594,18 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

8.155,23 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 11,24 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 45 - Amortització substitució vidres simples monolítics de 6mm per vidres dobles 4-6-4 en edifici 

plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 30 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 13.065,05 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la 
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mesura del 160% el que significa que és una mesura que ens retornaria 1,6 vegades la inversió 

inicial en aquesta, el que ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura que podria ser a priori 

viable i rentable. 

Substitució de fusteries d’alumini per fusteries d’alumini amb trencament de pont tèrmic (vidres 

dobles per vidres dobles (4-6-4)) 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 4,36 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 5.071,06 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 761,52 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

88.250,90 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 70,35 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 46 - Amortització substitució fusteries amb vidres dobles 4-6-4 en edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 30 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 0 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura 
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del 0% el que significa que és una mesura sense retorn de la inversió inicial, el que ens fa 

observar que es tracta doncs d'una mesura que no seria viable ni rentable. 

Substitució de fusteries d’alumini per fusteries d’alumini amb trencament de pont tèrmic (vidres 

dobles per vidres dobles (4-12-4)) 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 5,84 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 6.785,02 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1.018,90 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

88.428,29 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 54,35 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

Gràfic 47 - Amortització substitució fusteries amb vidres dobles 4-12-4 en edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada té una vida útil de 30 anys, per tant, els anys restants seran anys de beneficis. 

Així doncs, observem que el retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, 

serà de 0 €, valor que comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura 

del 0% el que significa que és una mesura sense retorn de la inversió inicial, el que ens fa 

observar que es tracta doncs d'una mesura que no seria viable ni rentable. 
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Valoració de la substitució de vidres òptima 

La substitució dels vidres simples monolítics per vidres dobles, conservant la fusteria d’alumini 

preexistent i millorant l’estanqueïtat, és una mesura força rentable i amb períodes de retorn 

acceptables. 

 Tal i com s’observa al quadre d’amortització, la mesura de substitució de fusteria d’alumini per 

fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic amb vidres dobles 4-6-4 resulta ser menys 

rentable que el mateix tipus de substitució però amb vidres dobles 4-12-4. Tot i que la inversió 

inicial en els vidres 4-12-4 és lleugerament més alta, el període de retorn en funció de l'estalvi 

aconseguit és més baix. Per tant, uns mateixos vidres amb una cambra d'aire més gran entre ells 

tenen un comportament energètic i un estalvi econòmic millors. 

Cal tenir en compte que en aquest cas els períodes de retorn són alts degut a la substitució de la 

fusteria. Si només s’haguessin canviat els vidres, la operació hagués resultat força més rentable i 

amortitzable en molts menys anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÀLISI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE TIPOLOGIES DIFERENTS 

232 
 

5.2.2.10 Calderes 

Caldera estàndard amb millor rendiment 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 7,65 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 8.886,16 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1.334,43 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

27.052,12 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 16,17 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 48 - Amortització substitució caldera estàndard per una altre de millor rendiment per edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada, en tractar-se d'un sistema actiu, té una vida útil de 20 anys, per tant, els anys 

restants després de l'any d'amortització seran anys de beneficis. Així doncs, observem que el 

retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, serà de 7.373,18 €, valor que 

comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura del 27% el que 

significa que és una mesura que ens retornaria 0,27 vegades la inversió inicial en aquesta, el que 

ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura gens interessant pel que fa a l'estalvi energètic i 

econòmic. 
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Caldera de condensació 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 21,48 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 24.958,68 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 3.748,03 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Com podem observar, l'estalvi obtingut amb una caldera de 

condensació es substancialment més gran que l'obtingut amb la substitució de la caldera existent 

per una convencional de millor rendiment. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

34.204,37 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 7,47 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

Gràfic 49 - Amortització substitució caldera estàndard per caldera de condensació en edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada, en tractar-se d'un sistema actiu, té una vida útil de 20 anys, per tant, els anys 

restants després de l'any d'amortització seran anys de beneficis. Així doncs, observem que el 

retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, serà de 60.997,75 €, valor que 

comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura del 178% el que 

significa que és una mesura que ens retornaria 1,78 vegades la inversió inicial en aquesta, el que 
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ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura molt interessant pel que fa a l'estalvi energètic, 

econòmic i molt a tenir en compte degut al seu curt període de retorn. 

Caldera de biomassa 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura  és 

de 11,32 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 13.149,82 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1.974,70 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. Com podem observar, l'estalvi obtingut amb una caldera de  

biomassa és prou més gran que l'obtingut amb la substitució de la caldera existent per una 

convencional de millor rendiment però més petit que l'obtingut amb una caldera de condensació. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

89.236,93 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 34,36 anys. Tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior, aquesta mesura no arribaria a 

amortitzar-se almenys durant el període de la seva vida útil en funció de l'estalvi acumulat 

respecte a la inversió inicial. 

 

Gràfic 50 - Amortització substitució caldera estàndard per caldera de biomassa en edifici plurifamiliar 

 



ANÀLISI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE TIPOLOGIES DIFERENTS 

235 
 

En tenir la mesura aplicada una vida útil de 20 anys, i un període de retorn més gran que aquesta, 

es considera que aquesta mesura té una rendibilitat del 0% i un retorn al final de la seva vida útil 

de 0 € (seria negatiu). És per això que la mesura no resultarà rentable pel que fa a l'anàlisi cost-

eficàcia, ja que la inversió és molt elevada i no s'obtindrà el retorn desitjat en un temps acceptable, 

ja que pot ser que el sistema quedi obsolet abans no s'amortitzi.  

No obstant això cal valorar la intervenció si el client està interessat en la sostenibilitat sense 

importar la inversió, ja que les emissions corresponents a una caldera de biomassa, tal i com es 

podia observar a l'apartat d'anàlisi energètic de les millores, s'estima que són iguals a 0.  

Valoració de la caldera òptima 

Pel que fa les calderes, la caldera més rentable pel que fa a l'anàlisi cost-eficàcia resulta ser 

la de condensació ja que és la que té el període de retorn més baix de les tres, el retorn de la 

inversió al final de la vida útil més alt i la rendibilitat també més alta en funció de la inversió inicial. 

Aquest fet no és estrany tenint en compte que es tracta de la caldera amb millor rendiment de 

totes les analitzades, pel que amb la mateixa energia consumida, produeix més, per tant el 

consum passa a ser menor. 

La caldera de biomassa, tal i com s'ha pogut observar s’amortitza catorze anys més tard després 

de la vida útil de 20 anys, fet que la converteix en una mesura no rentable. 

La substitució de la caldera per una caldera amb millor rendiment resulta una proposta poc 

atractiva degut a la baixa rendibilitat d’aquesta.  

Pel que fa als costos de les mesures, les calderes de condensació i les de millor rendiment es 

troben en preus força semblants i assequibles. No obstant això, pel que fa a la caldera de 

biomassa, el cost es disparà en incloure els espais d’emmagatzematge de pèl·let i el sistemes de 

subministrament de pèl·let a la caldera.  

5.2.2.11 Altres instal·lacions 

Com altres instal·lacions de millora, es plantegen dues opcions: bomba de calor (independent del 

sistema d’ACS) i aire condicionat. 

Bomba de calor per calefacció i refrigeració (conservant caldera existent per ACS) 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura és de 

22,70 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 26.379,90 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 3.961,46 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  
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Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

83.365,76 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 16,73 anys tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

Gràfic 51 - Amortització bomba de calor edifici plurifamiliar 

La mesura aplicada, en tractar-se d'un sistema actiu, té una vida útil de 20 anys, per tant, els anys 

restants després de l'any d'amortització seran anys de beneficis. Així doncs, observem que el 

retorn al final de la vida útil, comptat a partir de l'any d'amortització, serà de 24.396,68 €, valor que 

comparat amb la inversió inicial, ens suposaria una rendibilitat de la mesura del 29% el que 

significa que és una mesura que ens retornaria 0,29 vegades la inversió inicial en aquesta, el que 

ens fa observar que es tracta doncs d'una mesura poc interessant pel que fa a l'estalvi energètic i 

econòmic. 

La bomba de calor es planteja per calefacció i refrigeració, conservant la caldera existent per la 

producció d'ACS. Pel que fa al preu, en aquest cas, només s'inclou l’equip, els conductes es 

consideren existents; si aquests no hi fossin es tractaria d'una intervenció complexa amb la qual 

s'encariria el preu substancialment i probablement no sortiria rentable.  
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Aire condicionat 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquesta mesura és de 

0,11 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 122,76 kWh/any. Aquest valor, traduït a valors 

monetaris, significaria l'estalvi de 18,44 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual.  

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

14.051,33 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 565,93 anys. Tal i com es pot 

observar al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior, aquesta mesura no arribaria a 

amortitzar-se mai, ja que el seu període de retorn és molt alt i infinitament superior a la seva vida 

útil i a la del propi edifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 52 - Amortització aire condicionat edifici plurifamiliar 

L’aire condicionat doncs resulta no ser no rentable, tal i com s’observa, ja que el període de retorn 

s’eternitza i el retorn de la inversió és nul. Aquesta mesura doncs, tal i com s'avançava a l'anàlisi 

energètic de les propostes de millora, es proposa en el sentit de cobrir la demanda de refrigeració i 

millorar el confort de l’usuari. 
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5.3 COMPARATIU ECONÒMIC UNIFAMILIAR – PLURIFAMILIAR DE LES MESURES DE 

MILLORA INDIVIDUALS 

El comparatiu econòmic entre les mesures de millora de l’habitatge unifamiliar respecte l’edifici 

plurifamiliar intenta posar de manifest les diferències de costos, períodes de retorn i rendibilitats 

d’unes mateixes mesures de millora aplicades en dos edificis aïllats però de diferent tipologia 

edificatòria. 

Tal i com s’ha exposat a l’apartat d’anàlisi de la situació actual dels edificis analitzats, un habitatge 

unifamiliar té, per norma general, una demanda energètica superior a la de un pis dintre d’un 

edifici plurifamiliar tal i com es podia observar al gràfic inferior corresponent a la zona climàtica on 

es situen els edificis analitzats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 33 – Gràfic consum energètic unitari de la Zona Mediterrània per tipus d’habitatges - Font: IDAE 

El fet de que un habitatge unifamiliar tingui una major demanda energètica ens acaba afavorint a 

l’hora d’introduir mesures de millora per l’edifici. S’observa que l’habitatge unifamiliar, que en el 

nostre cas presenta demandes superiors a les de l'edifici plurifamiliar, obté rendibilitats molt més 

altes que l’edifici plurifamiliar considerant les mateixes mesures de millora, ja que el comportament 

energètic del cas base es prou pitjor tot i ser edificis perfectament comparables pel que fa a 

tipologia constructiva (ambdós aïllats), materials i sistemes emprats, zona climàtica on es situen i 

any de construcció. 

Podem observar que efectivament l'habitatge unifamiliar presenta millors resultats que l'edifici 

plurifamiliar pel que fa a rendibilitat i períodes de retorn, en el quadre comparatiu que s'adjunta a 

continuació: 
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Quadre comparatiu mesures de millora unifamiliar - plurifamiliar 
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Observem doncs a partir d'aquests quadres que l'habitatge unifamiliar obté uns millors resultats 

pel que fa a rendibilitat i períodes de retorn aplicant les mateixes mesures degut a que presenta un 

pitjor comportament energètic que aplicant qualsevol millora ens fa obtenir millors resultats que el 

plurifamiliar.  

No obstant això, també cal valorar la inversió inicial realitzada per els usuaris de l'edifici unifamiliar 

envers als de l'edifici plurifamiliar. A l'edifici plurifamiliar existeixen 10 participants, amb els seus 

coeficients de participació determinats. Els podem observar a continuació:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 22 - Coeficients de participació edifici plurifamiliar C/ Sant Pau, 170 (Figueres) - Font: Cadastre  

Aquesta circumstància, pot fer que la inversió inicial per a cada un dels usuaris de l'edifici 

plurifamiliar sigui més petita que la de l'usuari de l'unifamiliar, i per tant, tot i tenir una rendibilitat 

global més petita la mesura o paquet, la inversió els pot sortir més rentable pel que fa al cost-

eficàcia degut a que la inversió a realitzar és més petita a nivell individual, sobretot per als pisos 

intermedis on el coeficient de participació és més baix i el comportament energètic és millor. 
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6. PAQUETS DE MESURES DE MILLORA 

6.1 PROPOSTA DELS PAQUETS DE MESURES DE MILLORA 

En aquest apartat, a partir de l'anàlisi previ realitzat per a totes les millores, valorant-les una a una 

i observant el comportament energètic d'aquestes així com la seva rendibilitat econòmica i els 

retorns de la inversió, es proposen una sèrie de paquets de millores a aplicar en ambdós edificis 

de referència, valorant possibles necessitats i exigències de un futur client que vulgui realitzar una 

rehabilitació energètica, ja que les millores funcionant en conjunt, poden tenir a priori un 

comportament millor que funcionant individualment. 

A la introducció de paquets de millores, cal tenir en compte dos circumstàncies que poden afectar 

tant al comportament energètic del paquet com a la seva amortització: 

D'una banda, en el cas de paquets de millores que incloguin millores amb diferents vides útils, 

sempre s'agafarà la vida útil més desfavorable (Exemple: en el cas de la proposta de paquets de 

millores on s'incloguin instal·lacions, la vida útil del paquet de cares a l'amortització serà de 20 

anys tot i haver-hi també aïllaments amb vida útil de 50 anys). Aquesta circumstància, pot arribar a 

penalitzar el retorn al final de la vida útil i conseqüentment la rendibilitat del conjunt. 

D'altre banda, cal considerar que pot ser que existeixin millores amb períodes de retorn i 

rendibilitats molt més baixes que d'altres i que en plantejar el paquet de millores aquestes 

penalitzin a d'altres amb millors valors de rendibilitat i retorn; En aquests casos, podria ser una 

bona opció eliminar aquestes millores que penalitzen el conjunt del paquet i plantejar menys 

millores dintre un sol paquet tot i empitjorar el comportament energètic buscant la millora del 

rendiment econòmic.  

Es proposen doncs 6 tipus de paquets de millores, adaptats com s'ha comentat a les possibles 

exigències de un futur client basant-nos en l'anàlisi previ millora per millora i els resultats 

obtinguts; Aquests paquets són els següents: 

6.1.1. Paquet econòmic I (social) 

Aquest paquet s'ha denominat paquet econòmic o paquet social degut a que es tracta d'un paquet 

on amb una inversió relativament petita en matèria d'eficiència energètica, s'intenta aconseguir 

uns períodes de retorn acceptables amb uns retorns al final de la vida útil de les mesures 

suficientment grans així com un comportament energètic del global de l'edifici millor augmentant el 

confort interior i reduint el consum energètic total de manera considerable. 
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El paquet econòmic (social) inclou per a l'habitatge unifamiliar, les següents millores: 

 Injectat de poliuretà de 10 centímetres a la cambra d'aire. 

 Substitució de vidres simples monolítics per vidres dobles 4-12-4, millorant estanqueïtat de 

l'obertura i conservant fusteria existent de fusta. 

 Substitució de la caldera estàndard existent per una altre caldera estàndard de millor 

rendiment. 

Pel que fa a l'edifici plurifamiliar, inclou: 

 Injectat de poliuretà de 10 centímetres a la cambra d'aire. 

 Substitució de la caldera estàndard existent per una altre caldera estàndard de millor 

rendiment. 

Cal esmentar que per al bloc d'habitatges plurifamiliar no s'ha tingut en compte substitució de 

vidres ja que per millorar el sistema completament també caldria substituir les fusteries, que en 

aquest cas són d'alumini sense trencament de pont tèrmic i tenen un comportament energètic 

dolent. En cas de només substituir vidres, no aconseguiríem una millora substancial de les 

condicions actuals i encariríem la intervenció de manera considerable i en cas de substituir vidres i 

fusteries sortiríem de les premisses considerades de buscar un paquet "social" amb una inversió 

inicial petita accessible per a tothom. 

6.1.2. Paquet econòmic II (social +) 

Aquest paquet s'ha elaborat partint de les premisses preestablertes al paquet econòmic (social). 

Es busca que amb una inversió relativament petita, obtinguem bons resultats en quant a 

rendibilitat, retorn de la inversió i comportament energètic. La principal diferència doncs que 

presenten aquests dos paquets, és que amb aquest paquet, a més, es busca millorar tant com 

sigui possible l'eficiència energètica sense oblidar aquestes condicions "socials" de inversió inicial. 

La inversió inicial, en aquest cas, serà lleugerament més elevada que en el paquet econòmic 

(social) tal i com es podrà observar a l'apartat d'anàlisi econòmic, no obstant això, pot ser que en 

tenir un comportament energètic global millor, la inversió tingui un període de retorn més ràpid i un 

retorn al final de la seva vida útil més gran per les petites diferències econòmiques pel que fa a la 

inversió inicial, el que pot fer a un futur client decantar-se per aquest paquet enlloc de l'altre degut 

a que la inversió inicial és igualment prou baixa. 

El paquet econòmic (social+) inclou, en el cas de l'habitatge unifamiliar, les següents mesures de 

millora:  

 Insuflat de boles de EPS de 10 centímetres a la cambra d'aire. 
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 Substitució de vidres simples monolítics per vidres dobles 4-12-4, millorant estanqueïtat de 

l'obertura i conservant fusteria existent de fusta. 

 Substitució de la caldera estàndard existent per caldera de condensació. 

En el cas de l'edifici plurifamiliar, inclou: 

 Insuflat de boles de EPS de 10 centímetres a la cambra d'aire. 

 Substitució de la caldera estàndard existent per caldera de condensació. 

Com s'ha comentat a l'anterior paquet, en el cas de l'edifici plurifamiliar no es considera adient 

intervenir substituint els vidres en un paquet on es busca el millor rendiment energètic a preus 

accessibles per a tots els públics.  

6.1.3. Paquet de millora de l’envolupant tèrmica 

En el desenvolupament de l'anàlisi individual de les propostes de millora, es van detectar algunes 

millores destinades a millorar l'envolupant tèrmica de l'edifici que per si soles, degut a la inversió 

inicial que s'havia de realitzar en aquestes i a que el percentatge d'envolupant per on es produïen 

les pèrdues energètiques era molt petit respecte al global de l'envolupant, no sortien rentables. En 

totes aquestes millores, es mencionava que podien arribar a resultar rentables si s'incorporaven 

en un paquet de millores encaminat a millorar el conjunt de l'envolupant tèrmica, actuant 

conjuntament amb d'altres millores. Partint d'aquesta afirmació doncs, es planteja aquest paquet. 

Aquest paquet, és el paquet encaminat a aconseguir una bona reducció de la demanda energètica 

global de l'edifici, millorant les condicions de confort interior i reduint les pèrdues energètiques i 

conseqüentment el consum energètic del global de l'edifici.  

En el cas de l'habitatge unifamiliar, aquest paquet inclou les següents mesures de millora: 

 Sistema SATE de 6 centímetres de gruix amb llana de roca (considerat el SATE amb una 

relació cost-eficàcia millor). 

 Aïllament de forjat sota coberta amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Aïllament de forjat volat amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Aïllament de forjat semisoterrani amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Substitució de vidres simples monolítics per vidres dobles 4-12-4, millorant estanqueïtat de 

l'obertura i conservant fusteria existent de fusta. 

Pel que fa al bloc d'habitatges plurifamiliar, inclou les següents: 

 Sistema SATE de 6 centímetres de gruix amb llana de roca (considerat el SATE amb una 

relació cost-eficàcia millor). 
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 Aïllament de forjat volat amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Aïllament de forjat soterrani amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Substitució de fusteries i vidres existents per fusteries d'alumini amb trencament de pont 

tèrmic i vidres dobles 4-12-4 i millorant l'estanqueïtat de l'obertura. 

En el cas de l'edifici plurifamiliar, en existir només cobertes planes que ja tenien un bon 

comportament energètic, no es proposa cap mesura encaminada a millorar els forjats sota coberta 

com s'havia comentat en apartats anteriors. 

6.1.4. Paquet de millora de l’envolupant tèrmica + caldera de condensació 

Aquest paquet combina mesures passives i actives. A l'anterior paquet analitzat només es tenia en 

compte la millora de l'envolupant tèrmica reduint la demanda energètica del global de l'edifici i 

conseqüentment el consum; En aquest cas, a més de la mateixa millora de l'envolupant anterior, 

es millora el rendiment del sistema actiu amb més influència sobre el consum de l'edifici, és a dir, 

l'element de producció de calefacció i ACS (en aquest cas la caldera) substituint-la per una 

caldera de condensació amb un rendiment substancialment millor que la caldera existent, per la 

qual cosa, aquesta circumstància es traduirà en una reducció del consum global de l'edifici.  

6.1.5. Paquet eficiència energètica 

Aquest paquet es proposa com el paquet més conscienciat amb l'eficiència energètica. Es tracta 

d'un paquet que, a partir de les millores estudiades individualment, intenta agrupar totes aquelles 

encaminades a reduir fins a punts màxims la demanda energètica dels edificis per així reduir 

també el consum global d'aquests. A més, també inclou mesures actives per tal de millorar el 

rendiment de les instal·lacions existents i garantir el màxim aprofitament dels recursos energètics.  

En aquest paquet, a priori, no es té en compte la inversió inicial ni els períodes de retorn, ja que es 

busca únicament la màxima eficiència energètica possible, és a dir, la màxima reducció del 

consum total anual amb les millores estudiades tot i que amb aquesta reducció del consum no es 

pugui amortitzar el paquet en un període de temps acceptable.  

Podem dir doncs que aquest paquet és un paquet destinat a possibles clients amb un poder 

adquisitiu alt, als que no importi la inversió inicial i només busquin augmentar l'eficiència 

energètica i el confort dels seus habitatges i aconseguint grans estalvis i retorns tot i que sigui a 

llarg termini.  
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En el cas de l'habitatge unifamiliar, aquest paquet inclou les següents mesures de millora: 

 Sistema SATE de 10 centímetres de gruix amb llana de roca (considerat, de tots els 

estudiats, el SATE més eficient energèticament parlant). 

 Aïllament de forjat sota coberta amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Aïllament de forjat volat amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Aïllament de forjat semisoterrani amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Substitució de vidres simples monolítics per vidres dobles 4-12-4, millorant estanqueïtat de 

les obertures i conservant fusteries existents de fusta. 

 Substitució de caldera estàndard existent per caldera de condensació amb alt rendiment 

energètic. 

En el cas del bloc d'habitatges plurifamiliar, el paquet en qüestió inclou les següents millores: 

 Sistema SATE de 10 centímetres de gruix amb llana de roca (considerat el SATE més 

eficient energèticament parlant). 

 Aïllament de forjat volat amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Aïllament de forjat soterrani amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Substitució de fusteries i vidres existents per fusteries d'alumini amb trencament de pont 

tèrmic i vidres dobles 4-12-4 i millorant l'estanqueïtat de les obertures. 

 Substitució de caldera estàndard existent per caldera de condensació amb alt rendiment 

energètic. 

Com s'ha comentat a anteriors apartats, en el cas de l'edifici plurifamiliar, en existir només 

cobertes planes que ja tenien un bon comportament energètic, no es proposa cap mesura 

encaminada a millorar els forjats sota coberta. 

6.1.6.  Paquet sostenible 

Aquest últim paquet es proposa com el paquet més conscienciat amb el medi ambient; A més de 

la reducció de la demanda energètica fins a punts màxims com en el cas anterior i de la millora del 

rendiment dels sistemes actius, es busca també reduir les emissions de CO2 i obtenir la màxima 

qualificació energètica al certificat dels edificis estudiats.  

En aquest paquet, com en l'anterior, en principi no es té en compte la inversió inicial ni els 

períodes de retorn, ja que es busca únicament la màxima qualificació energètica possible amb la 

màxima reducció de la demanda, del consum i de les emissions de CO2 totals anuals amb les 

millores estudiades tot i que amb aquesta reducció no es pugui amortitzar el paquet en un període 

de temps acceptable.  
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Aquest paquet es tracta doncs d'un paquet destinat a possibles clients conscienciats amb el medi 

ambient, amb un poder adquisitiu alt i per tant als que no importi la inversió inicial, que busquin 

augmentar l'eficiència energètica, el confort dels seus habitatges, aconseguint grans estalvis i 

retorns tot i que sigui a llarg termini així com contribuir a millorar -o mes ben dit a no perjudicar 

més- les condicions ambientals.  

En el cas de l'habitatge unifamiliar, aquest paquet inclou les següents mesures de millora: 

 Sistema SATE de 10 centímetres de gruix amb llana de roca (considerat, de tots els 

estudiats, el SATE més eficient energèticament parlant). 

 Aïllament de forjat sota coberta amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Aïllament de forjat volat amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Aïllament de forjat semisoterrani amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Substitució de vidres simples monolítics per vidres dobles 4-12-4, millorant estanqueïtat de 

les obertures i conservant fusteries existents de fusta. 

 Substitució de caldera estàndard existent per caldera amb combustió per biomassa 

(considerada font d'energia renovable i per tant amb emissions de CO2 nul·les i que ens 

farà previsiblement obtenir la màxima qualificació energètica). 

En el cas del bloc d'habitatges plurifamiliar, el paquet en qüestió inclou les següents millores: 

 Sistema SATE de 10 centímetres de gruix amb llana de roca (considerat el SATE més 

eficient energèticament parlant). 

 Aïllament de forjat volat amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Aïllament de forjat soterrani amb fals sostre i 4 centímetres de llana de roca. 

 Substitució de fusteries i vidres existents per fusteries d'alumini amb trencament de pont 

tèrmic i vidres dobles 4-12-4 i millorant l'estanqueïtat de les obertures. 

 Substitució de caldera estàndard existent per caldera amb combustió per biomassa 

(considerada font d'energia renovable i per tant amb emissions de CO2 nul·les i que ens 

farà previsiblement obtenir la màxima qualificació energètica). 
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6.2 ANÀLISI ENERGÈTIC DELS PAQUETS DE MESURES DE MILLORA 

En aquest apartat es proposa fer, igual com es feia amb les mesures individuals a l'apartat 4.2 

Anàlisi energètic de les propostes de millora individuals del present document, l'estudi energètic 

de cada un dels paquets de millora proposats, observant la qualificació energètica, la reducció de 

la demanda aconseguida amb cadascun d'aquests així com la reducció de les emissions de CO2, 

dades que obtenim a partir dels certificats energètics en comparació amb les dades energètiques 

dels casos base.  

Cal dir que en aquest cas, no s'analitzaran les variacions de transmitàncies tèrmiques, ni la 

modificació dels ponts tèrmics ni els rendiments dels sistemes actius a les millores incloses als 

paquets de millora respecte als casos base, ja que aquestes variacions ja han quedat reflectides 

en l'anàlisi de cada millora de manera individual. Ens centrarem únicament doncs en aquest 

apartat, en l'anàlisi energètic dels certificats dels paquets de millora obtinguts a partir de la 

simulació. 

6.2.1. Paquet econòmic I (social) 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

 

La qualificació energètica global de l'habitatge unifamiliar, amb aquest paquet, puja de una G a 

una E. Si observem la demanda de calefacció, aconseguim estalvis del 28,4% i pel que fa a la 

demanda de refrigeració, aconseguim estalvis del 47,9%. En quant a les emissions de CO2, en 

introduir també mesures actives, queden reduïdes substancialment respecte el cas base (al voltant 

d'un 40% de reducció).  

Si comparem per exemple el paquet de millores amb les mesures que el composen aplicades 

individualment, observem que la reducció de demanda aconseguida amb el paquet es força 

superior al de les mesures individuals per si soles, per tant, és previsible que és millor intervenir 

sobre diferents elements i agrupar-los com paquets de millores per aconseguir un millor 

comportament energètic i, per tant, un major confort i un major estalvi en demanda i consum ja 

que tot i que la inversió econòmica inicial sigui més gran, és possible que actuant conjuntament es 

puguin amortitzar més ràpidament degut a l'estalvi aconseguit conjuntament.   
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

 

Quan apliquem aquest paquet de millores sobre el bloc d'habitatges plurifamiliar observem que la 

qualificació energètica es manté en una E. No obstant això, si observem la demanda de calefacció 

obtenim estalvis del 28,2%, valor que pot fer reduir considerablement el consum global de 

l'habitatge. Aquest valor de reducció de demanda, és el mateix que l' aconseguit aplicant 

únicament la mesura individual de injectat de poliuretà de 10 centímetres de gruix a la cambra ja 

que en aquest paquet no s'inclouen altres millores encaminades a la reducció de la demanda. 

Pel que fa a la demanda de refrigeració, tal i com passava amb la mesura individual, s'observa 

que aquesta empitjora respecte el cas base. No obstant això, la demanda de refrigeració del cas 

base és petita respecte a la de calefacció degut a la zona climàtica on ens trobem, és per això que 

tot i empitjorar la demanda de refrigeració en un 45%, aquesta situació queda “compensada” per 

la millora en calefacció on la demanda és més gran i per tant s'aconsegueix igualment un estalvi 

en consum respecte el cas base. 

Pel que fa a les emissions de CO2, tal i com passava amb l'habitatge unifamiliar, en aquest cas es 

veuen més reduïdes que solament aplicant mesures passives, ja que s'apliquen mesures actives 

amb un rendiment millor que les del cas base que faran que les emissions es redueixin més del 

que s'aconsegueix únicament amb la reducció de la demanda.  

Cal tenir en compte que estem dintre dels paquets socials, per la qual cosa, els estalvis 

aconseguits no seran molt grans en ser millores amb pitjor rendiment energètic que d'altres més 

cares com per exemple els sistemes SATE. Tot i això, amb els estalvis aconseguits, tenint en 

compte que la inversió inicial és relativament petita, es poden arribar a amortitzar els paquets 

proposats en temps acceptables i obtenir retorns suficientment atractius.  
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6.2.2. Paquet econòmic II (social +) 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

 

El paquet social +, com s'ha comentat amb anterioritat, tracta d'un paquet que dintre de una 

inversió inicial relativament petita, és més eficient energèticament que el paquet social.  

Tal i com podem observar la qualificació energètica global de l'habitatge unifamiliar en aquest cas 

puja de una G que tenia el cas base a una D. Pel que fa a la demanda de calefacció, observem 

que aconseguim estalvis del 27,8% (lleugerament majors que els del paquet social) i pel que fa a 

la demanda de refrigeració aconseguim estalvis del 48,7%, també lleugerament majors que els del 

paquet social, degut a que el paquet social + té un tancament amb una millor transmitància 

tèrmica amb el qual s'aconsegueix una reducció de la demanda i conseqüentment del consum 

més gran. 

Si observem les emissions de CO2, en el paquet social + obtenim una reducció considerable del 

56,9%, força més gran que el 40,6% del paquet social (per aquest motiu el salt de lletra de una E 

a una D respecte el paquet social). Aquesta circumstància es deu, a més de a la millor 

transmitància del tancament, a que el paquet social + inclou com a sistema actiu la incorporació 

de la caldera de condensació, la més rendible de totes les analitzades tant energèticament com 

econòmicament, la qual cosa ens fa obtenir una millora de consum en aprofitar millor l'energia 

consumida i conseqüentment reduir les emissions de CO2 en la combustió.  

Cal esmentar que per les petites diferències de preu entre el paquet social i el paquet social +, es 

preveu que amb les diferències de consum entre un i l'altre a favor del paquet social +, pugui sortir 

més rentable aquest últim tot i que la inversió inicial sigui lleugerament més gran. 
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

 

Pel que fa al paquet social + aplicat sobre l'edifici plurifamiliar, en aquest cas com en el cas del 

paquet social, tampoc es té en compte la substitució de vidres ja que inclouria la substitució de 

fusteries que en el cas plurifamiliar són dolentes i encariria substancialment el paquet, deixant de 

ser aquest un paquet "social" i assequible per a tots els públics.  

Si observem la qualificació energètica, en aplicar el paquet social + ens trobem que es manté en 

una E que era la qualificació energètica del cas base, tal i com passava amb el paquet social. 

Aquesta circumstància es deu a que la reducció d'emissions de CO2 no és suficient com per fer-

nos "saltar de lletra". No obstant això, si observem les reduccions de demanda i emissions, veiem 

que aconseguim estalvis del 28,6% en demanda de calefacció (lleugerament majors als del paquet 

social degut a la millor transmitància tèrmica del tancament), que són els equivalents als 

aconseguits amb la mesura individual de insuflat de boles de EPS ja que no s'aplica cap més 

mesura en aquest paquet encaminada a la reducció de la demanda energètica .  

Pel que fa a la demanda de refrigeració, en aquest cas tal i com passava amb el paquet social, 

ens trobem en valors negatius; no obstant això, aquests milloren lleugerament respecte els del 

paquet social. 

Les emissions de CO2, per la seva part, es veuen substancialment reduïdes respecte el cas base, 

situant-nos en valors de reducció del 37,1% (també suficientment més grans que els obtinguts 

amb el paquet social, on eren del 21,7%) degut a que s'actua introduint la caldera de condensació, 

la mesura activa més rendible de totes les analitzades tant energèticament com econòmicament, 

la qual cosa ens fa obtenir una millora de consum en aprofitar millor l'energia consumida i 

conseqüentment reduir les emissions de CO2 en la combustió. No obstant això, la reducció 

d'emissions no és suficientment gran com per fer-nos obtenir una millor etiqueta energètica amb 

aquest paquet.  
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6.2.3. Paquet millora envolupant 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

 

Aquest paquet, com s'ha explicat anteriorment, és centra única i exclusivament en la reducció de 

la demanda energètica de l'edifici, i conseqüentment del consum i les emissions de CO2 sense 

considerar dintre d'aquest cap mesura activa.  

Tal i com podem observar, la qualificació energètica global de l'habitatge unifamiliar en aquest cas 

puja de una G que tenia el cas base a una D. Pel que fa a la demanda de calefacció, observem 

que aconseguim valors molt optimistes pel que fa a la reducció d'aquesta, amb valors del 76,4% 

de reducció (valors, com observem, molt més grans que els obtinguts amb els paquets socials) 

que ens fan passar de la qualificació G a la C en demanda de calefacció, el que seria un salt 

qualitatiu considerable, guanyant en confort, reduint les pèrdues energètiques per l'envolupant i 

conseqüentment reduint el consum. 

Pel que fa a la demanda de refrigeració, tal i com podem observar, aconseguim estalvis del 

28,6%, valors en aquest cas lleugerament menors que els dels paquets socials. No obstant això, 

com s'ha comentat en d'altres apartats, en ser la demanda energètica de refrigeració per a la zona 

climàtica on es situen els edificis analitzats relativament baixa, un major estalvi en calefacció ens 

compensa sobradament un menor estalvi en refrigeració, per la qual cosa, els valors de reducció 

de demanda obtinguts amb aquest paquet són molt més òptims.  

Si observem les emissions globals de CO2, observem que aquestes disminueixen 

substancialment (fins un 61%). Aquesta circumstància es deu a que en reduir la demanda 

energètica de l'edifici d'una manera tan òptima, conseqüentment aquest necessita menys recursos 

energètics per climatitzar-se, per la qual cosa es redueixen les emissions, sobretot en calefacció 

on la reducció és del 76,4%, directament proporcional a la reducció de la demanda aconseguida 

amb el paquet. A més, també es reduirà de manera considerable el consum global de l'edifici.  
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

 

Tal i com podem observar, la qualificació energètica global del bloc d'habitatges plurifamiliar en 

aquest cas puja de una E que tenia el cas base a una C. Pel que fa a la demanda de calefacció, 

observem que aconseguim valors molt bons pel que fa a la reducció, amb valors del 87,2% que 

ens fan passar de la qualificació E a la B en demanda de calefacció, el que seria un salt qualitatiu 

considerable, guanyant en confort, reduint les pèrdues energètiques per l'envolupant i 

conseqüentment reduint el consum. Val a dir que l'edifici plurifamiliar és un edifici molt ben 

dissenyat pel que una intervenció d'aquest tipus, com podem observar pot fer que l'estalvi 

aconseguit sigui substancialment gran apropant-nos a un edifici de consum energètic quasi nul, tal 

i com s'exigirà segons les directives europees analitzades al 2020, amb una demanda de 

calefacció de tan sols 10,2 KWh/m2·any. 

Pel que fa a la demanda de refrigeració, tal i com podem observar, aconseguim estalvis del 

33,8%, valor que millora també substancialment respecte la demanda del cas base que ja de per 

si era suficientment baixa degut a la zona climàtica on ens trobem. 

En quant a les emissions globals de CO2, com passava amb l'habitatge unifamiliar, observem que 

aquestes disminueixen substancialment obtenint valors de reducció del 67,1%. Aquesta 

circumstància es deu a que en reduir d'una manera tan considerable la demanda energètica de 

l'edifici, aquest necessita menys recursos energètics per climatitzar-se, per la qual cosa es redueix 

el consum de combustibles i també les emissions, sobretot en calefacció on la reducció és del 

87,2%, directament proporcional a la reducció de la demanda aconseguida amb aquest paquet. 

Així doncs, ens trobaríem en aquest cas amb una reducció de emissions en calefacció dintre de 

les reduccions de CO2 exigides per la UE a llarg termini, on s'espera que a l'any 2050 les 

emissions globals de GEH es redueixin de l'ordre del 80% respecte els valors registrats al 1990. 
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6.2.4. Paquet millora envolupant + caldera de condensació 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

 

Ens trobem en aquest paquet en el mateix cas del paquet anterior pel que fa a la millora de 

l'envolupant amb la diferència de que en aquest si que es té en compte una mesura activa, la més 

rendible energèticament i econòmicament, que és la caldera de condensació com a complement 

òptim per al conjunt. 

Pel que fa a la qualificació energètica global de l'habitatge, aquesta passa de una G del cas base 

a una C. En quant als valors de reducció de demanda de calefacció i refrigeració, aquests es 

mantenen en els valors aconseguits amb el paquet anterior, ja que no s'introdueix cap més 

mesura encaminada a reduir la demanda energètica del paquet. 

El que si varien però, són les emissions de CO2 en incorporar la caldera de condensació, ja que 

degut al bon rendiment d'aquesta s'aconsegueixen reduccions de emissions considerables, que 

sumades a les obtingudes amb les millores passives encaminades a reduir la demanda 

energètica, ens dona valors de reducció òptims situant-nos en un 75,7% de reducció de emissions 

globals i en un 86,6% de reducció de emissions en calefacció, circumstància que origina 

probablement el "salt de lletra" aconseguit respecte el paquet analitzat anteriorment on es tenia en 

compte exactament la mateixa millora d'envolupant però no es considerava la introducció de 

sistemes actius.  

Val a dir que la introducció de la caldera de condensació, conseqüentment, en tenir aquesta un 

millor rendiment i aprofitar millor els recursos energètics, també ens garantirà una reducció de 

consum considerable que sumat a la reducció aconseguida amb les mesures de millora de 

l'envolupant, faran que l'edifici tingui un comportament energètic òptim amb un consum energètic 

molt baix que es traduirà en un estalvi econòmic considerable. 
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

 

En aquest paquet, tal i com passava amb l'habitatge unifamiliar, ens trobem en el mateix cas del 

paquet de la millora de l'envolupant amb la diferència de que en aquest es té en compte la 

introducció d'una mesura activa, la caldera de condensació. 

Pel que fa a la qualificació energètica global de l'habitatge, aquesta passa de una E del cas base, 

a una B. Els valors de reducció de demanda de calefacció i refrigeració, per la seva part, es 

mantenen en els valors aconseguits amb el paquet de millora de l'envolupant, ja que no 

s'introdueix cap més mesura encaminada a reduir la demanda energètica del paquet. 

En aquest cas, el que si varien també respecte el paquet de millora de l'envolupant tèrmica, són 

les emissions de CO2, ja que en incorporar la caldera de condensació al paquet s'aconsegueixen 

reduccions de emissions considerables, que sumades a les obtingudes amb les millores passives 

ens dona valors de reducció òptims situant-nos en un 75,4% de reducció de emissions globals i en 

un 91,8% de reducció de emissions en calefacció, circumstància que origina probablement el "salt 

de lletra" aconseguit respecte el paquet analitzat anteriorment on es tenia en compte exactament 

la mateixa millora d'envolupant però no es considerava la introducció de sistemes actius. A més, 

degut a les reduccions aconseguides, i partint de la base de que la qualificació energètica global 

de l'edifici va en funció de les emissions globals, aconseguim quasi la màxima catalogació obtenint 

una B pel que fa a les emissions globals (una A si observem les emissions de calefacció). 

Cal dir, tal i com passava amb l'habitatge unifamiliar, que la caldera de condensació, a més de la 

reducció de emissions també ens garantirà una reducció de consum considerable que sumat a la 

reducció de consum de les mesures passives, faran que l'edifici tingui un comportament energètic 

òptim, oferint alts nivells de confort i amb un consum energètic molt baix que es traduirà en un 

estalvi econòmic notable. 
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6.2.5. Paquet eficiència energètica 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

 

Amb aquest paquet, també s'actua sobre l'envolupant (mesures passives) i sobre les instal·lacions 

(mesures actives). La composició del paquet, com s'ha pogut veure, és la mateixa que la del 

paquet de millora de envolupant + caldera de condensació amb la diferència de que el sistema 

SATE introduït passa a ser de 6 a 10 centímetres per garantir la màxima eficiència energètica 

garantint la màxima reducció de la demanda i de consum, minimitzant les pèrdues energètiques i 

augmentant el confort interior. 

La qualificació energètica global de l'habitatge unifamiliar, en aquest cas puja de una G que tenia 

el cas base, a una C. Pel que fa a la demanda de calefacció, observem que aconseguim valors de 

reducció considerables del 78,8 % en calefacció (valors lleugerament més grans que els 

aconseguits amb el paquet de millora de l'envolupant amb el SATE de 6 cm). Pel que fa a la 

demanda de refrigeració, aconseguim estalvis del 20,2% (en aquest cas, lleugerament menors 

que els del paquet de millora de l'envolupant). Tal i com s'ha comentat en d'altres apartats, però, 

en ser la demanda energètica de refrigeració del cas base relativament baixa, un major estalvi en 

calefacció ens compensa un menor estalvi en refrigeració. No obstant això, el SATE de 6 

centímetres era l'òptim pel que fa a l'anàlisi cost-eficàcia tot i donar uns estalvis energètics 

lleugerament més petits, per la qual cosa caldrà avaluar econòmicament la inversió per a valorar si 

surt rentable o si, per contra, només guanyem en eficiència energètica que és un dels requisits 

preestablerts per aquest paquet.  

Si observem les emissions globals de CO2, observem que aquestes disminueixen de manera 

considerable, aconseguint valors de reducció globals de un 76% (un 88,2% en calefacció) degut a 

la reducció de emissions per la millora de l'envolupant, on són directament proporcionals a la 

reducció de la demanda, i a la millora aconseguida amb la caldera de condensació que garanteix 

menors emissions degut al seu bon rendiment. 
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

 

Tal i com podem observar, la qualificació energètica global del bloc d'habitatges plurifamiliar en 

aquest cas puja de una E que tenia el cas base, a una B. Pel que fa a la demanda de calefacció, 

observem que aconseguim valors molt bons pel que fa a la reducció d'aquesta, amb valors del 

89,8%. Aquesta reducció traduïda a unitats de demanda, representa una nova demanda de 8,2 

KWh/m2·any, un valor òptim que passaria qualsevol exigència dels estàndards existents 

actualment. Aquesta reducció de demanda, conseqüentment, es traduirà en una reducció de 

consum considerable que garantirà un estalvi econòmic notable. 

Pel que fa a la demanda de refrigeració, tal i com podem observar, aconseguim estalvis del 

29,1%, valor que millora també substancialment respecte la demanda del cas base que ja de per 

si era suficientment baixa degut a la zona climàtica on ens trobem. 

En quant a les emissions globals de CO2, com passava amb l'habitatge unifamiliar, observem que 

aquestes disminueixen substancialment obtenint valors de reducció globals del 75,9% (un 93,5% 

de reducció en emissions de calefacció), valors, com passava amb la reducció de la demanda, 

molt òptims que s'aconsegueixen gràcies a la reducció de la demanda global de l'edifici i a la 

millora del rendiment dels sistemes actius. 
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6.2.6. Paquet sostenible 

Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

 

El paquet sostenible es desenvolupa sobre la base del paquet eficiència energètica ja que no 

podem oblidar que l'eficiència energètica forma part de la sostenibilitat. En aquest paquet, com 

s'ha comentat, a més de la màxima eficiència energètica es busca la màxima reducció d'emissions 

de CO2 per així poder obtenir la màxima qualificació energètica. És per això doncs, que es 

conserva l'envolupant analitzada al paquet d'eficiència energètica ja que el seu rendiment 

energètic era òptim, però es planteja el paquet amb la introducció de la caldera de biomassa 

enlloc de la caldera de condensació, ja que les emissions d'aquesta es consideren nul·les.  

Així doncs, observem que la qualificació energètica global obtinguda, en el cas de l'habitatge 

unifamiliar passa de una G que tenia el cas base, a la màxima qualificació possible, la A. Pel que 

fa als valors de demanda, aquests han quedat reduïts de la mateixa manera que en el paquet 

d'eficiència energètica analitzat anteriorment (un 78,8% en calefacció i un 20,2% en refrigeració). 

Pel que fa a les emissions de CO2, que és la principal diferència entre els dos paquets en 

incorporar la caldera de biomassa, observem que aquestes es redueixen fins a valors òptims pel 

que fa a les emissions globals, aconseguint un 93,5% de reducció. A més, si observem les 

emissions de calefacció i ACS, observem que la reducció en aquests punts és del 100% per la 

qual cosa ens trobem en una situació òptima pel que fa a les emissions. Aquesta circumstància 

com s'ha anat comentant és degut a que es considera que les calderes de combustió amb 

biomassa tenen unes emissions nul·les, per la qual cosa, juntament amb la reducció de la 

demanda fins a nivells òptims, obtenim la màxima qualificació energètica. 
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Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

 

Tal i com passava amb l'habitatge unifamiliar, aquest paquet es desenvolupa sobre la base del 

paquet eficiència energètica. Es conserva l'envolupant analitzada al paquet d'eficiència energètica 

ja que el seu rendiment energètic era òptim, però es planteja el paquet amb la introducció de la 

caldera de biomassa ja que les emissions d'aquesta es consideren nul·les amb la finalitat de 

obtenir la màxima qualificació energètica. 

Observem doncs que la qualificació energètica global obtinguda, en el cas del bloc d'habitatges 

plurifamiliar, passa de una E que tenia el cas base, a la màxima qualificació possible, la A. Pel que 

fa als valors de demanda, aquests també han quedat reduïts de la mateixa manera que en el 

paquet d'eficiència energètica analitzat anteriorment (un 89,8% en calefacció i un 29,1% en 

refrigeració). 

Pel que fa a les emissions de CO2, observem que aquestes es redueixen fins a valors òptims pel 

que fa a les emissions globals, aconseguint un 89,4% de reducció. Si observem les emissions de 

calefacció i ACS, veiem igual que com passava amb l'habitatge unifamiliar, que la reducció en 

aquests punts és del 100% per la qual cosa ens trobem novament en una situació òptima pel que 

fa a les emissions.  
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6.3. COMPARATIU DELS PAQUETS MÉS EFICIENTS AMB L'ESTÀNDARD PASSIVHAUS 

Ens ha semblat interessant arribat aquest punt, fer un breu comparatiu dels resultats obtinguts a 

l'anàlisi energètic dels paquets més eficients amb les exigències de l'estàndard Passivhaus.  

Tal i com defineix la Plataforma d'edificació Passivhaus Espanya: << El estándar passivhaus es un 

estándar de construcción que combina un ELEVADO CONFORT INTERIOR, en invierno y en 

verano, con un CONSUMO DE ENERGÍA MUY BAJO, a un PRECIO ASEQUIBLE. Se logra 

cuidando al máximo su envolvente mediante grandes aislamientos, carpinterías y vidrios de altas 

prestaciones, y un sistema de ventilación controlada. >> 

Per a que un edifici compleixi amb les exigències Passivhaus, ha de complir amb els següents 

requisits: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 36 - Objectius Passivhaus (elaboració pròpia) - Font: Passivhaus - Micheel Wassouf 

Per a fer aquesta breu comparació amb els valors de Passivhaus partirem dels valors obtinguts 

amb els paquets denominats paquets d'eficiència energètica ja que són els que ofereixen uns 

millors valors pel que fa a la reducció de la demanda energètica. Cal dir però, que amb els valors 

obtinguts de la certificació, no podem analitzar els dos últims punts ja que com s'ha comentat 

durant el treball, el software utilitzat per a la simulació energètica (CE3X) és limitat i no pot tenir en 

compte equipaments elèctrics per a avaluar el seu consum total d'energia primària ni infiltracions 

d'aire entre altres.  

Tornem a observar, per tal de comparar valors, els certificats obtinguts amb el paquet eficiència 

energètica: 
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Habitatge unifamiliar aïllat C/ Sebastià Trulloll, 35 (Figueres) 

 

Tal i com podem observar, amb l'edifici unifamiliar en introduir el paquet eficiència energètica 

compliríem amb les exigències Passivhaus pel que fa a la demanda de refrigeració (tot i que el cas 

base ja complia degut a la zona climàtica on ens trobem) amb valors de 11,4 KWh/m2·any envers 

als valors màxims exigits per l'estàndard que són de 15 KWh/m2·any.  

Pel que fa a la demanda de calefacció, podem observar que tot i que la millora aconseguida és 

notable degut al mal comportament energètic del cas base, no és suficient com per a complir les 

exigències Passivhaus que limita la demanda de calefacció a un màxim de 15 KWh/m2·any, sent 

la demanda obtinguda, tot i ser baixa, el doble de la màxima permesa.  

Pel que fa a l'estanqueïtat a l'aire i el consum energètic total d'energia primària (inclòs a més de 

calefacció, refrigeració i ACS, la electricitat) són valors que no podem conèixer amb el programa 

utilitzat per a la simulació tal i com s'ha comentat anteriorment, per tant, no podem comparar-nos. 

Bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 

 

Tal i com podem observar, amb l'edifici plurifamiliar en introduir el paquet eficiència energètica 

compliríem amb les exigències Passivhaus pel que fa a la demanda de calefacció i refrigeració. 

En quant a la demanda de refrigeració, observem que tot i que el cas base ja complia degut a la 

zona climàtica on ens trobem, amb el paquet s'aconsegueix una millora obtenint valors de 

demanda de 9,6 KWh/m2·any que ens farien complir envers als valors màxims exigits per 

l'estàndard que són de 15 KWh/m2·any.  
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Pel que fa a la demanda de calefacció, on s'ha aconseguit una millora substancial en introduir el 

paquet eficiència energètica, observem que obtenim valors de demanda de 8,2 KWh/m2·any.  

Tenint en compte que l'estàndard limita la demanda de calefacció a un màxim de 15 KWh/m2·any, 

també compliríem amb les exigències de l'estàndard. (Cal esmentar que amb la introducció del 

paquet de millora de l'envolupant tèrmica a l'edifici plurifamiliar també compliríem amb els requisits 

Passivhaus pel que fa a la demanda de refrigeració i calefacció). 

Ens faltaria doncs per a certificar aquest edifici com a Passivhaus el compliment dels requisits de 

estanqueïtat a l'aire i de consum energètic primari total (incloent electricitat), valors que com s'ha 

comentat, no podem conèixer amb el programa amb el qual s'ha realitzat la simulació.  

No obstant això, si extraiem els valors de consum energètic primari equivalent a calefacció, 

refrigeració i ACS dels certificats inclosos a l'annex 4 podem observar que aquest és de 37,87 

KWh/m2·any, tal i com podem veure a continuació: 

 

 

 

 

Aquesta circumstància, ens fa pensar que si es tingués en compte el consum elèctric, no 

arribaríem al màxim consum permès per l'estàndard que és de 120 KWh/m2·any, ja que com s'ha 

pogut veure durant el treball, el software utilitzat no té en compte l'electricitat a nivell residencial 

degut a que representa una despesa relativament petita envers al consum global de tot l'edifici, on 

els consums predominants són els de calefacció i ACS per la zona climàtica on ens trobem. Així 

doncs, podem preveure que també compliríem amb aquesta exigència en introduir aquest paquet 

de millora i que aquest edifici millorat podria arribar-se a certificar com a Passivhaus, la qual cosa 

dona un valor afegit a la inversió.  
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6.4 ANÀLISI ECONÒMIC I ESTUDI DE L’AMORTITZACIÓ DELS PAQUETS DE MESURES DE 

MILLORA 

 

En aquest apartat es proposa fer, igual com es feia amb les mesures individuals a l'apartat 5.2 

Anàlisi econòmic i estudi de l'amortització de les propostes de millora individuals del present 

document, l'estudi econòmic i d'amortització de cada un dels paquets de millora proposats, 

observant la inversió inicial, els períodes de retorn, els retorns al final de la vida útil i les 

rendibilitats de cadascun dels paquets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N À L I S I  D E  M I L L O R E S  P E R  A  L A  R E H A B I L I T A C I Ó  E N E R G È T I C A  D ’ E D I F I C I S  D E  T I P O L O G I E S  D I F E R E N T S  

2 6 3  

 

6.4.1. Cas Unifamiliar 

6 . 4 . 1 . 1 .  Q u a d r e  a m o r t i t z a c i ó  d e  p a q u e t s  d e  m e s u r e s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 . 4 . 1 . 2 .  Q u a d r e  d e  r e t o r n  a n u a l  e n  f u n c i ó  d e  l ’ e s t a l v i  i  e l  p r e u  d e  l ’ e n e r g i a  ( a n n e x  5 )  
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6.4.1.3. Paquet Econòmic I (Social) 

Tal i com es pot observar al quadre d'amortització, un cop aplicat el factor de conversió sobre 

l'estalvi en consum d'energia primària obtingut dels certificats (veure annex 3), l'estalvi d'energia 

final amb aquest paquet de mesures passa a ser de 53,77 kWh/m2·any. Aquest estalvi, repercutit 

per els metres quadrats de superfície útil de l'habitatge que s'analitza (unifamiliar - 145,62 m2) en 

aquest cas ens fa obtenir estalvis de 7.830,70 kWh/any, que traduït a valors monetaris, significaria 

l'estalvi de 1.175,93 € el primer any després de l'aplicació de la mesura, valor que s'anirà 

actualitzant incrementant-se en un 2,015% anual tal i com es pot observar al quadre de retorn 

anual en funció de l'estalvi (annex 5). 

Un cop obtingut l'estalvi i el retorn anual, i amb el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és 

de 8.030,99 € (veure preus a PEM a annex 9) trobem que aquest paquet de mesures té un 

període de retorn de 5,47 anys amb l'estalvi aconseguit tal i com es pot observar al gràfic de 

relació retorn anual-inversió inicial inferior. Això, vol dir que la inversió inicial, quedarà amortitzada 

en aquests anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 53 - Amortització paquet econòmic I – Habitatge Unifamiliar 

En el cas dels paquets de mesures, es considera la vida útil més baixa de totes les mesures que 

conformen el paquet, que normalment corresponen a la vida útil de les mesures actives. En aquest 

cas ens trobem que la vida útil de la mesura activa (caldera de millor rendiment) és de 20 anys. 
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En aspectes de rendibilitat, si observem les mesures aplicades individualment veiem que en 

alguns casos les mesures de millora tenen rendibilitats més altes per separat que agrupades en 

paquets. Això és degut a que les mesures de millora amb rendibilitats més baixes acaben 

penalitzant les que tenen la rendibilitat més alta. En el cas d’aquest paquet, s’observa com la 

introducció de la caldera de millor rendiment, amb una rendibilitat del 406,5% penalitza l’injectat de 

PUR amb una rendibilitat del 1636,7%, obtenint una rendibilitat de conjunt del 278%. Un altre 

aspecte que condiciona la rendibilitat del conjunt és el fet de que la inversió inicial en el paquet de 

mesures és més gran mentre que els estalvis aconseguits es mantenen relativament iguals, 

circumstància que fa que la rendibilitat sigui més baixa ja que aquesta anirà en funció del retorn al 

final de la seva vida útil, de 22.323,61 € en el cas d’aquest paquet, (que és més baix degut a la 

consideració de 20 anys de vida útil) i la inversió inicial. Si es tingués en compte una vida útil 

superior, com per exemple la de 50 anys que seria l'equivalent al injectat de PUR, s'obtindrien 

retorns suficientment més grans i per tant una rendibilitat molt millor, per tant, ens trobem en una 

situació suficient desfavorable. Tot i això, la mesura és rentable ja que té un període de retorn, un 

retorn al final de la seva vida útil i una rendibilitat acceptables. 
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6.4.1.4. Paquet Econòmic II (Social Plus) 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquest paquet és de 

75,61 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 11.010,55 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1.653,45 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

10.213,84 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 4,9 anys. La inversió inicial, 

doncs, quedarà amortitzada en aquests anys tal i com es pot observar al gràfic de relació retorn 

anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 54 - Amortització paquet econòmic II – Habitatge Unifamiliar 

Pel que fa la vida útil, aquesta es considera de 20 anys degut a la introducció de la caldera de 

condensació dintre del paquet (agafem la més desfavorable del conjunt). 

La rendibilitat del paquet és del 336%, molt inferior a les rendibilitats de les dos mesures per 

separat degut a que es penalitzen entre elles i a que el retorn de la inversió (34.270,58 €) és més 

baix al considerar una vida útil de 20 anys. 

Tot i això, observem igual que com passava amb el paquet econòmic, que s'obtenen períodes de 

retorn, retorns al final de la vida útil i rendibilitats acceptables amb una inversió inicial relativament 

petita, la qual cosa fa que sigui un paquet atractiu en quant a aplicabilitat d'aquest. 



ANÀLISI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE TIPOLOGIES DIFERENTS 

267 
 

Comparatiu paquets de mesures de millora socials 

Si observem les rendibilitats, el paquet econòmic II (social plus) és més rentable pel que fa 

l’anàlisi cost-eficàcia. La diferència notable entre els dos paquets (a part d’utilitzar diferents 

sistemes d’insuflat de cambra) es troba en el tipus de caldera utilitzada. La caldera de 

condensació disposa d’una millor rendibilitat i un retorn de la inversió major que la caldera de 

millor rendiment tot i que la inversió inicial en aquesta sigui lleugerament més gran.   

Pel que fa el sistema d’insuflat de cambra, l’injectat de PUR és la mesura que presenta millors 

rendibilitats per separat en contra de insuflat de boles d’EPS. Tot i així, el fet d’agrupar l’injectat de 

PUR amb la caldera de millor rendiment, encareix el paquet i en redueix la vida útil fins al punt on 

es té una rendibilitat molt inferior a les dos mesures per separat. 

Cal esmentar la possibilitat d’oferir un tercer paquet social que inclogués l’injectat de PUR 

(sistema d’insuflat de cambra més rentable) amb una caldera de condensació (caldera més 

rentable), on teòricament obtindríem uns resultats possiblement millors als dos paquets econòmics 

estudiats. 

Així doncs, el paquet econòmic I (social) seria el més òptim només des del punt de vista de la 

inversió econòmica, ja que millora considerablement les prestacions respecte el cas base amb una 

inversió relativament baixa. Tot i això, la inversió inicial no s’allunyaria gaire de la del paquet 

econòmic II (Social Plus) donant-nos aquest segon millors rendiments energètics en tenir una 

millor transmitància tèrmica el tancament i una millor caldera, i presentant una relació cost-eficàcia 

millor. En aquest cas hauria de ser la propietat la que escollís el paquet que s’ajustés millor a les 

seves necessitats. 
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6.4.1.5. Paquet Millora Envolupant 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquest paquet és de 

81,60 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 11.882,14 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 1.784,34 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

40.041,72 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 17,71 anys. La inversió inicial, 

doncs, quedarà amortitzada en aquests anys tal i com es pot observar al gràfic de relació retorn 

anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 55 - Amortització paquet millora envolupant – Habitatge Unifamiliar 

Pel que fa la vida útil, aquesta es considera de 30 anys degut a la introducció de la mesura 

substitució de vidres simples per dobles 4-12-4 dintre del paquet (la més desfavorable en no 

considerar dintre d'aquest paquet mesures actives). 

La rendibilitat del paquet és del 89%, molt inferior a les rendibilitats de les mesures per separat 

degut a que es penalitzen entre elles i a que el retorn de la inversió (35.757,53 €) és més baix al 

considerar una vida útil de 30 anys. 
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6.4.1.6. Paquet Millora Envolupant + Caldera Condensació 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquest paquet és de 

101,36 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 14.759,63 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 2.216,45 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

43.778,92 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 15,81 anys. La inversió inicial, 

doncs, quedarà amortitzada en aquests anys tal i com es pot observar al gràfic de relació retorn 

anual-inversió inicial inferior. 

Gràfic 56 - Amortització paquet millora envolupant + caldera condensació – Habitatge Unifamiliar 

Pel que fa la vida útil, aquesta es considera de 20 anys degut a la introducció de la mesura de 

caldera de condensació dintre del paquet. 

La rendibilitat del paquet és del 31%, molt inferior a les rendibilitats de les mesures per separat 

degut a que es penalitzen entre elles i a que el retorn de la inversió (13.406,02 €) és més baix al 

considerar una vida útil de 20 anys. 
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Comparatiu paquets de mesures de millora d’envolupant 

El paquet més rentable dels dos de millora d’envolupant és el que no inclou la caldera de 

condensació, ja que tot i ser dos paquets idèntics pel que fa a la envolupant amb l'única diferència 

de la introducció del sistema actiu, la caldera encareix el paquet fent-lo menys rentable, a priori, en 

els anys de vida útil que es tenen en compte. 

Val a dir, però, que per al paquet de envolupant + caldera de condensació, es considera una vida 

útil 10 anys més baixa (de 20 anys), el que penalitza al retorn al final de la seva vida útil i a la seva 

rendibilitat. No obstant això, si observem l'estalvi anual i el període de retorn, veiem que en 

introduir la caldera de condensació, el període de retorn disminueix i l'estalvi anual augmenta 

considerablement, el que fa pensar que el paquet funcionarà millor introduint també el sistema 

actiu. A més, cal considerar que les mesures de millora de l'envolupant introduïdes, tot i arribar la 

caldera de condensació al final de la seva vida útil després de 20 anys, seguiran aplicades i 

garantint retorns anuals fins arribar als 50 anys.  

Aquesta circumstància doncs, fa pensar que el paquet de millores amb la instal·lació tècnica 

sortirà més rentable, sobretot tenint en compte que amb l'altre paquet, tot i no substituir la caldera, 

en algun moment durant la vida útil del global de l'edifici s'haurà de substituir i per tant, també 

existirà aquest sobrecost. 

Una altre opció d'anàlisi d'aquest tipus de paquet seria considerant una vida útil de 50 anys i una 

inversió inicial en la caldera de 2,5 vegades el seu valor per a considerar una vida útil de la 

caldera de 50 anys (substituint-la 2,5 vegades -20+20+10 anys-  en aquest període) i així poder 

veure, efectivament, quin paquet ens dona un millor rendiment durant la vida útil més llarga de les 

incloses en el paquet. 

A continuació s’exposa l’anàlisi del paquet de millora d’envolupant + caldera de condensació tenint 

en compte una vida útil de 50 anys: 
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Gràfic 57 - Amortització paquet millora envolupant + caldera condensació (50 anys) – Habitatge Unifamiliar 

En aquest cas, la inversió s'incrementa fins els 50.419,80 € i per tant el període de retorn passa a 

ser de 17,91 anys; Es pot observar, però, un notable increment de la rendibilitat del paquet (de 

31% a 298%) i un augment significatiu del retorn de la inversió (de 13.406 a 150.433,25 €) que 

ens fa valorar que és més interessant considerar les inversions a llarg termini tenint en compte 

l'increment de preu de la substitució dels sistemes amb una vida útil més baixa per equiparar les 

vides útils a la més favorable (50 anys). 
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6.4.1.7. Paquet Eficiència Energètica 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquest paquet és de 

102,01 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 14.854,31 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 2.230,66 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

46.930,71 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 16,73 anys. La inversió inicial, 

doncs, quedarà amortitzada en aquests anys tal i com es pot observar al gràfic de relació retorn 

anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 58 - Amortització paquet Eficiència Energètica – Habitatge Unifamiliar 

Pel que fa la vida útil, aquesta es considera de 20 anys degut a la introducció de la mesura de 

caldera de condensació dintre del paquet (la vida útil més desfavorable). 

La rendibilitat del paquet és del 23%, molt inferior a les rendibilitats de les mesures per separat 

degut a que es penalitzen entre elles i a que el retorn de la inversió (10.622,98 €) és més baix al 

considerar una vida útil de 20 anys. Aquesta circumstància ens fa valorar que no és un paquet 

suficientment atractiu a priori degut a la forta inversió inicial i al petit retorn ofert.  
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No obstant això, com en el paquet analitzat anteriorment, caldria analitzar si aquesta 

circumstància tan desfavorable que s'ha considerat disminuint la vida útil del conjunt fins a 20 anys 

en agafar la vida útil més desfavorable de les mesures que composen el paquet, es tingués en 

compte de diferent manera (considerant una vida útil de 50 anys amb 2,5 vegades la inversió de la 

caldera i 1,66 vegades la inversió en substitució de vidres) ens fa preveure que podríem obtenir un 

paquet de millores molt interessant pel que fa a rendiment energètic i estalvi econòmic. 

A continuació s’adjunta un gràfic tenint en compte una vida útil del paquet de 50 anys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 59 - Amortització paquet Eficiència Energètica (50 anys) – Habitatge Unifamiliar 

La inversió ha augmentat uns 6.000 € en tenir en compte l'increment de cost que suposa substituir 

el sistema actiu 2,5 vegades i els vidres 1,66 vegades per aconseguir una vida útil de 50 anys, i 

per tant, el període de retorn passa de 16,73 a 18,78 anys. No obstant això, la rendibilitat del 

paquet passa del 23% al 278%, amb un retorn de la inversió substancialment superior de 

148.529,15€.  
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6.4.1.8. Paquet Sostenible 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquest paquet és de 

94,81 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 13.806,39 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 2.073,30 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

63.832,44 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 23,33 anys. La inversió inicial, 

doncs, no quedarà amortitzada en els anys de vida útil del paquet, tal i com es pot observar al 

gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior, que no arriba a tallar-se. 

 

Gràfic 60 - Amortització paquet sostenible – Habitatge Unifamiliar 

La vida útil, com s'ha comentat, es considera de 20 anys degut a la introducció de la mesura de 

caldera de biomassa dintre del paquet (agafem la vida útil més desfavorable). 

Observem doncs, que en no amortitzar-se en un període més baix que la seva vida útil, la 

rendibilitat del paquet és del 0%. Tanmateix, el retorn al final de la seva vida útil seria igual a 0, 

degut a que el paquet no s’amortitzaria dintre la vida útil de la caldera de biomassa.  

Així doncs, el principal atractiu d'aquest paquet és la gran reducció de la demanda energètica 

gràcies a la gran millora de l'envolupant tèrmica i de les emissions de CO2 en incloure la caldera 

de biomassa, ja que aquestes passaran a ser nul·les. No obstant això, com s'ha comentat en 

paquets analitzats anteriorment, caldria considerar la opció de valorar la inversió en el sistema 
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actiu 2,5 vegades per tal de considerar una vida útil del conjunt de 50 anys i no agafar la més 

desfavorable de 20 anys per tal de veure el resultat global amb els retorns obtinguts amb les 

mesures amb una vida útil més llarga. Val a dir, però, que degut al preu de la instal·lació de la 

caldera de biomassa, es preveu que aquest paquet serà difícilment amortitzable, tot i considerar 

50 anys de vida útil, pel que probablement només sigui vàlid per aquells amants de la eficiència 

energètica, la sostenibilitat i respectuosos amb el medi ambient. 
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6.4.2. Cas Plurifamiliar 

6 . 4 . 2 . 1 .  Q u a d r e  a m o r t i t z a c i ó  d e  p a q u e t s  d e  m e s u r e s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 . 4 . 2 . 2 .  Q u a d r e  d e  r e t o r n  a n u a l  e n  f u n c i ó  d e  l ’ e s t a l v i  i  e l  p r e u  d e  l ’ e n e r g i a  ( a n n e x  6 )  
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6.4.2.3. Paquet Econòmic I (Social) 

 

Tal i com es pot observar al quadre d'amortització, un cop aplicat el factor de conversió sobre 

l'estalvi en consum d'energia primària obtingut dels certificats (veure annex 4), l'estalvi d'energia 

final amb aquest paquet de mesures passa a ser de 16,81 kWh/m2·any. Aquest estalvi, repercutit 

per els metres quadrats de superfície útil de l'habitatge que s'analitza en aquest cas (edifici 

plurifamiliar – 1.162 m2) ens fa obtenir estalvis de 19.533,50 kWh/any, que traduït a valors 

monetaris, significaria l'estalvi de 2.933,34 € el primer any després de l'aplicació de la mesura, 

valor que s'anirà actualitzant incrementant-se en un 2,015% anual tal i com es pot observar al 

quadre de retorn anual en funció de l'estalvi (annex 6). 

Un cop obtingut l'estalvi i el retorn anual, i amb el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és 

de 42.793,68 € (veure preus a PEM a annex 10) trobem que aquest paquet de mesures té un 

període de retorn de 11,94 anys amb l'estalvi aconseguit tal i com es pot observar al gràfic de 

relació retorn anual-inversió inicial inferior. Això vol dir que la inversió inicial, quedarà amortitzada 

en aquests anys. 

 

Gràfic 61 - Amortització paquet econòmic I – Habitatge Plurifamiliar 
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En el cas dels paquets de mesures, com s'ha pogut veure amb l'habitatge unifamiliar, es considera 

la vida útil més baixa de totes les mesures que conformen el paquet, que normalment correspon a 

la vida útil de les mesures actives. En aquest cas ens trobem que la vida útil de la mesura activa 

(caldera de millor rendiment) és de 20 anys. 

En el cas del plurifamiliar, com podem observar, ens trobem rendibilitats molt baixes i inferiors al 

100% en molts casos. La rendibilitat del paquet és del 77%, molt inferior a les rendibilitats de les 

mesures per separat degut a que es penalitzen entre elles i a que el retorn de la inversió (32.872 

€) és més baix en considerar una vida útil de 20 anys en comptes dels 50 anys de les mesures 

d'addició d'aïllament. 

Caldria valorar com s'ha comentat a altres apartats, considerar la inversió amb una vida útil de 50 

anys considerant 2,5 vegades la inversió del sistema actiu per tal de igualar la vida útil de la 

caldera a la més elevada i per tant més favorable del paquet, ja que aquesta circumstància pot fer 

obtenir al paquet una millor rendibilitat i un retorn al final de la vida útil substancialment superior. 
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6.4.2.4. Paquet Econòmic II (Social Plus) 

 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquest paquet és de 

27,31 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 31.738,98 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 4.766,23 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

58.132,05 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 10,02 anys. La inversió inicial, 

doncs, quedarà amortitzada en aquests anys tal i com es pot observar al gràfic de relació retorn 

anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 62 - Amortització paquet econòmic II – Habitatge Plurifamiliar 

Pel que fa la vida útil, aquesta es considera de 20 anys degut a la introducció de la caldera de 

condensació dintre del paquet. 

La rendibilitat del paquet és del 112%, molt inferior a les rendibilitats de les dos mesures per 

separat degut a que es penalitzen entre elles i a que el retorn de la inversió al final de la vida útil 

(64.921,20 €) és més baix al considerar una vida útil del conjunt de 20 anys. 

Com s'ha comentat anteriorment, caldria valorar el paquet amb una vida útil de 50 anys amb una 

inversió de 2,5 vegades el sistema actiu per a valorar el comportament a més llarg termini. 
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Comparatiu paquets de mesures de millora socials 

Si observem les rendibilitats, el paquet econòmic II (social plus) és més rentable pel que fa 

l’anàlisi cost-eficàcia, de la mateixa manera que en el cas de l' habitatge unifamiliar. La diferència 

notable entre els dos paquets (a part d’utilitzar diferents sistemes d’insuflat de cambra) es troba en 

el tipus de caldera utilitzada. La caldera de condensació disposa d’una millor rendibilitat, un 

període de retorn més curt i un retorn de la inversió al final de la seva vida útil major que la caldera 

de millor rendiment, per la qual cosa, tot i ser la inversió inicial més elevada, obtenim uns períodes 

de retorn més optimistes degut a l'estalvi aconseguit. 

Pel que fa el sistema d’insuflat de cambra, l’injectat de PUR és la mesura que presenta millors 

rendibilitats tractada individualment en contra de insuflat de boles d’EPS (aquest últim té un millor 

rendiment energètic, per tant un major estalvi, però una menor rendibilitat degut al cost inicial). Tot 

i així, el fet d’agrupar l’injectat de PUR amb la caldera de millor rendiment, encareix el paquet i en 

redueix la vida útil fins al punt on es té una rendibilitat molt inferior a les dos mesures per separat. 

Cal esmentar la possibilitat d’oferir un tercer paquet social que inclogués l’injectat de PUR 

(sistema d’insuflat de cambra més rentable) amb una caldera de condensació (caldera més 

rentable), on teòricament obtindríem uns resultats possiblement millors als dos paquets econòmics 

estudiats. 

Així doncs, el paquet econòmic I (social) seria el més òptim només des del punt de vista de la 

inversió econòmica inicial, ja que millora considerablement les prestacions respecte el cas base 

amb una inversió relativament baixa. Tot i això, la inversió no s’allunyaria gaire de la del paquet 

econòmic II (social plus) obtenint aquest últim majors estalvis com s'ha pogut veure. En aquest 

cas hauria de ser la propietat la que escollís el paquet que s’ajustés millor a les seves necessitats. 
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6.4.2.5. Paquet Millora Envolupant 

 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquest paquet és de 

46,11 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 53.576,65 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 8.045,58 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

256.325,36 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 23,87 anys. La inversió 

inicial, doncs, quedarà amortitzada en aquests anys tal i com es pot observar al gràfic de relació 

retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 63 - Amortització paquet millora envolupant – Habitatge Plurifamiliar 

Pel que fa la vida útil, aquesta es considera de 30 anys degut a la introducció de la mesura de 

substitució de fusteries d’alumini amb vidre doble 4-6-4 per fusteries d’alumini amb ruptura de pont 

tèrmic i vidres dobles 4-12-4 dintre del paquet. 

La rendibilitat del paquet és del 33%, molt inferior a les rendibilitats de les mesures considerades 

individualment degut a que es penalitzen entre elles i a que el retorn de la inversió (85.291,17 €) 

és més baix en considerar una vida útil de 30 anys. 
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6.4.2.6. Paquet Millora Envolupant + Caldera Condensació 

 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquest paquet és de 

51,91 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 60.319,18 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 9.058,10 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

290.529,72 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 24,19 anys. La inversió 

inicial, doncs, no quedarà amortitzada en els anys de vida útil del paquet, tal i com es pot observar 

al gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

Gràfic 64 - Amortització paquet millora envolupant + caldera condensació – Habitatge Plurifamiliar 

Pel que fa la vida útil, aquesta es considera de 20 anys degut a la introducció de la mesura de 

caldera de condensació dintre del paquet. 

La rendibilitat del paquet és del 0%, igual que el retorn de la inversió al final de la seva vida útil, 

degut a que el paquet no s’amortitzaria dintre la vida útil de la caldera de condensació. 

De la mateixa manera que en el cas unifamiliar, s’analitza el paquet de Millora d’Envolupant + 

Caldera de Condensació amb una vida útil de 50 anys. S’incrementa 2,5 vegades el cost de la 

caldera de condensació (degut a les possibles substitucions que es podrien donar durant els 50 
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anys de vida útil del paquet) i 1,66 vegades el cost de la substitució de fusteries i vidres (per la 

mateixa raó que la caldera, tenint en compte una vida útil de 30 anys). 

S’observa que la inversió resultant seria de 392.600,48 €, i amb l'estalvi aconseguit obtindríem un 

període de retorn de 30,47 anys, la rendibilitat augmenta considerablement tenint en compte 50 

anys de vida útil del paquet (de 0% a 144%) de la mateixa manera que el retorn de la inversió (que 

augmentaria substancialment de 0 a 567.153,11 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 65 - Amortització paquet millora envolupant + Caldera condensació (50 anys) – Habitatge Plurifamiliar 
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6.4.2.7. Paquet Eficiència Energètica 

 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquest paquet és de 

52,34 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 60.814,95 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 9.132,55 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

307.949,21 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 25,3 anys. La inversió inicial, 

doncs, no quedarà amortitzada en els anys de vida útil del paquet tal i com es pot observar al 

gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior, que no arriba a tallar-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 66 - Amortització paquet Eficiència Energètica  – Habitatge Plurifamiliar 

Pel que fa la vida útil, aquesta es considera de 20 anys degut a la introducció de la mesura de 

caldera de condensació dintre del paquet. 

La rendibilitat del paquet és del 0%, igual que el seu retorn de la inversió, degut a que el paquet no 

s’amortitzaria dintre la vida útil de la caldera de condensació. 

No obstant això, com en el paquet analitzat anteriorment, caldria analitzar si aquesta 

circumstància tan desfavorable que s'ha considerat disminuint la vida útil del conjunt fins a 20 anys 

en agafar la vida útil més desfavorable de les mesures que composen el paquet, es tingués en 
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compte de diferent manera (considerant una vida útil de 50 anys amb 2,5 vegades la inversió de la 

caldera i 1,66 vegades la inversió en fusteries) ens fa preveure que podríem obtenir un paquet de 

millores molt interessant pel que fa a rendiment energètic i estalvi econòmic. 

A continuació s’exposa el gràfic de l’amortització tenint en compte una vida útil de 50 anys: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 67 - Amortització paquet Eficiència Energètica (50 anys) – Habitatge Plurifamiliar 

L’augment de la inversió inicial (d’uns 50.000€  aprox.) ens ha fet pujar el període de retorn 3 anys 

(28,3). No obstant això, en aquest cas amb una vida útil de 50 anys, el paquet s'amortitzaria i la 

rendibilitat passaria del 0% al 121% i el retorn de la inversió de 0 € a 437.222,26 € per tant podem 

observar que és més interessant valorar les inversions a llarg termini tot i el sobrecost inicial. 
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6.4.2.8. Paquet Sostenible 

Observem al quadre d'amortització que l'estalvi d'energia final obtingut amb aquest paquet és de 

49,81 kWh/m2·any, el que representa un estalvi de 57.880,80 kWh/any. Aquest valor, traduït a 

valors monetaris, significaria l'estalvi de 8.692,23 € el primer any, valor que s'anirà actualitzant 

incrementant-se en un 2,015% anual. 

Amb l'estalvi aconseguit, el retorn anual i el cost de la millora a PVP, que en aquest cas és de 

362.981,77 €, trobem que aquesta mesura té un període de retorn de 30,7 anys. La inversió inicial, 

doncs, no s'arribarà a amortitzar en els anys de vida útil del paquet tal i com es pot observar al 

gràfic de relació retorn anual-inversió inicial inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 68 - Amortització paquet sostenible – Habitatge Plurifamiliar 

Pel que fa la vida útil, aquesta es considera de 20 anys degut a la introducció de la mesura de 

caldera de biomassa dintre del paquet. 

La rendibilitat del paquet és del 0%, igual que el seu retorn de la inversió, degut a que el paquet no 

s’amortitzaria dintre la vida útil de la caldera de biomassa. 
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6.5 COMPARATIU ECONÒMIC UNIFAMILIAR – PLURIFAMILIAR DELS PAQUETS DE 

MESURES DE MILLORA  

El comparatiu econòmic entre els paquets de millora de l’habitatge unifamiliar respecte l’edifici 

plurifamiliar intenta posar de manifest, tal i com s'havia fet amb les mesures aplicades 

individualment a l'apartat 5.3 Comparatiu econòmic unifamiliar-plurifamiliar de les mesures de 

millora, les diferències de costos, períodes de retorn i rendibilitats d’unes mateixes mesures de 

millora aplicades en dos edificis que, tot i ser aïllats, són de diferent tipologia edificatòria 

(unifamiliar - plurifamiliar). 

Com s'ha comentat, un habitatge unifamiliar té, per norma general, una demanda energètica 

superior a la de un pis dintre d’un edifici plurifamiliar. El fet doncs de que un habitatge unifamiliar 

tingui una major demanda energètica ens acaba afavorint a l’hora d’introduir mesures i paquets de 

millora per l’edifici pel que fa als estalvis aconseguits amb aquestes.  

S’observa que l’habitatge unifamiliar, que en el nostre cas com era d'esperar presenta demandes 

superiors a les de l'edifici plurifamiliar, amb la introducció dels paquets de millora, obté rendibilitats 

molt més altes que l’edifici plurifamiliar, ja que el comportament energètic del cas base es prou 

pitjor tot i ser edificis perfectament comparables pel que fa a tipologia constructiva (ambdós 

aïllats), materials i sistemes emprats, zona climàtica on es situen i any de construcció. 

Podem observar que efectivament l'habitatge unifamiliar presenta millors resultats que l'edifici 

plurifamiliar pel que fa a rendibilitat i períodes de retorn (excepte al paquet sostenible), en el 

quadre comparatiu que s'adjunta a continuació: 
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Quadre comparatiu paquets de millora unifamiliar-plurifamiliar  

 

 

 

 

 

 

 

Observem doncs a partir d'aquests quadres que l'habitatge unifamiliar obté uns millors resultats pel que fa a rendibilitat i períodes de retorn 

aplicant els mateixos paquets degut a que presenta un pitjor comportament energètic que amb qualsevol millora fa que millori més que el 

plurifamiliar, potser no en unitats percentuals però sí en unitats de demanda.  

No obstant això, val a dir tal i com es comentava a l'anàlisi comparatiu de millores individuals, que a l'edifici plurifamiliar existeixen 10 

participants, amb els seus coeficients de participació determinats que podíem observar a l'apartat 5.3. Aquesta circumstància, com s'havia 

comentat, pot fer que la inversió inicial per a cada un dels usuaris de l'edifici plurifamiliar sigui més petita, i per tant, tot i tenir una rendibilitat 

global més petita la mesura o paquet, la inversió els pot sortir més rentable pel que fa al cost-eficàcia degut a que la inversió a realitzar és 

més petita a nivell individual, sobretot per als pisos intermedis on el coeficient de participació és més baix i el guanys energètics i econòmics 

poden ser considerablement més alts. 
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7. CONCLUSIONS 

El programa amb el qual s'han realitzat les simulacions energètiques dels edificis de referència 

(CE3X) presenta certes limitacions tal i com s'ha anat comentant durant la realització del present 

document. Entre aquestes limitacions trobem que no contempla les ventilacions, la qual cosa pot 

fer que els edificis empitjorin a nivell teòric en condicions d'estiu, que no permet definir la 

volumetria de l'edifici amb exactitud, podent-nos arribar a trobar amb errors de fins un 30% de 

variació respecte altres programes més exactes, que no contempla transmissió de calor per 

convecció, que no té en compte il·luminació a nivell residencial, etc. El programa, a més, és una 

base de dades paramètrica de Lider, per la qual cosa compara resultats i no calcula. És per 

aquests motius que tot i haver afinat el màxim possible les simulacions i haver tractat amb cura la 

introducció de dades dels edificis existents i de les millores, els resultats obtinguts de les 

simulacions poden presentar errors a l'alça o a la baixa.  

El càlcul de l'amortització es tracta d'un càlcul teòric, és a dir, és un càlcul en base a les 

demandes i consums de referència obtinguts dels certificats d'eficiència energètica extrets del 

programa CE3X. Per a valorar amb exactitud els consums de l'edifici i proposar les millores 

pertinents per tal de reduir-lo, hauríem de disposar de les factures energètiques per a 

posteriorment poder fer un càlcul real de l'amortització de les millores en funció de l'estalvi 

aconseguit. 

Per al càlcul de l'amortització, com s'ha comentat durant el treball, no s'han tingut en compte 

possibles ajudes del govern . Tenir en compte aquest paràmetre sobre un cas real, ens faria 

probablement obtenir períodes de retorn més baixos de les millores introduïdes, millors 

rendibilitats i retorns al final de la vida útil més grans.  

A la realitat, és normal que s'apliquin descomptes sobre el pressupost de projecte que ha estat 

confeccionat a partir de bases de dades, ja que els preus reals solen ser més ajustats. Aquesta 

circumstància, podria fer reduir els períodes de retorn i augmentar la rendibilitat i el retorn al final 

de la vida útil en ser la millora introduïda més econòmica pel que fa a la inversió inicial.  

A més, en un cas real, caldria tenir en compte l'oportunisme, com per exemple, aprofitar les 

operacions de manteniment que s'han de realitzar (exemple: muntatge de bastida per pintar 

façana) per aplicar un sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior. Aquesta circumstància també 

podria fer reduir substancialment els períodes de retorn d'algunes de les millores aplicables. 

Els edificis objecte d'estudi, són relativament nous, i a l'època de la seva construcció estaven 

subjectes a normes tecnològiques on ja s'exigia que disposessin d'aïllament a la envolupant, tot i 
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que en el cas de les façanes per al nostre estudi aquests s'hagin considerat caiguts. És per això 

que probablement si l'estudi s'hagués realitzat sobre edificis més antics i per tant, amb pitjor 

comportament energètic en estar construïts amb sistemes constructius menys restrictius, els 

resultats obtinguts podien haver sigut més optimistes pel que fa a períodes de retorn, rendibilitat i 

retorns al final de la seva vida útil.  

Com s'ha comentat també durant el treball, existeixen infinitat de solucions i sistemes per a 

realitzar una rehabilitació energètica i millorar els edificis per obtenir bons resultats pel que fa a 

l'estalvi energètic i econòmic. Tot i que al estudi s'ha centrat l'atenció sobre les mesures 

encaminades a millorar l'envolupant i les instal·lacions tèrmiques degut a que són les millores que 

més influeixen en la reducció de consum i les úniques que pot tenir en compte el programa CE3X, 

existeixen altres millores que poden contribuir substancialment a la millora de l'eficiència 

energètica del global de l'edifici com poden ser la substitució de lluminàries, la introducció de 

renovables, la introducció de aparells de ventilació amb recuperació de calor, etc.  

En la simulació energètica dels casos base s'han tingut en compte tots els ombreigs de l'edifici, 

tant els que es genera el propi edifici sobre si mateix com els que generen altres edificis i elements 

externs com poden ser els arbres. Val a dir que ambdós edificis es troben ben dissenyats a nivell 

passiu i ben orientats, per la qual cosa els elements que generen ombreig són elements que cal 

valorar ja que els edificis ben dissenyats a nivell passiu poden disminuir les demandes 

considerablement.  

Per a la introducció d'alguns sistemes, com per exemple els SATE i façana ventilada, l'edifici 

plurifamiliar necessita bastida mentre que l'unifamiliar no, o si la necessita, aquesta serà molt més 

petita; És per això que alguns dels sistemes poden encarir-se en el plurifamiliar.  

Algunes de les millores introduïdes (com l'addició d'aïllament amb llana de roca) ens proporcionen 

a més d'una millora de l'eficiència energètica, altres prestacions com pot ser l'aïllament acústic, la 

protecció contra el foc, etc. Cal tenir present aquesta millora d'altres prestacions a l'hora de valorar 

quina millora resulta més atractiva ja que tot i poder ser més cara i tenir una amortització 

relativament més lenta, ens pot aportar propietats que no ens aportaria la mateixa millora 

executada amb d'altres materials o sistemes. 

La intervenció sobre els edificis no només es justifica per l’estalvi energètic i  econòmic sinó que 

en el cas d’algunes millores, també s’obté una millora del confort interior (tèrmic i acústic), la 

eliminació de ponts tèrmics que poden ocasionar patologies i problemes de salubritat interior i 

reduccions considerables de les emissions de CO2 millorant la qualificació energètica de l’edifici i, 

per tant, donant un valor afegit a l’immoble. 
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El comportament de les millores passives introduïdes va en funció de la transmitància i la 

superfície del tancament. Es dóna el cas de que en alguns elements no surt rentable actuar (com 

per exemple aïllament de elements horitzontals) degut a que per molt que millorem la 

transmitància del tancament, si la superfície del tancament afectada és petita, el comportament 

energètic global no millorarà de manera considerable. És per això que cal valorar aquest tipus 

d'actuacions juntament amb altres millores amb major influència sobre la globalitat del tancament. 

Les millores individuals més interessants en quant a la rendibilitat per als casos d'estudi han sigut 

en el cas de l'unifamiliar l’injectat de PUR a la càmera d’aire, l’insuflat de boles d’EPS a la càmera 

d’aire i la caldera de condensació. En el cas del plurifamiliar han estat els dos insuflats (boles EPS 

i PUR). Com hem pogut observar, però, es presenten diferències entre l'un i l'altre tot i ser edificis 

perfectament comparables en trobar-se a la mateixa zona climàtica i ser tots dos aïllats pel simple 

fet de ser un unifamiliar i un plurifamiliar. L'unifamiliar, ha presentat millors resultats en quant a 

millora del comportament energètic i rendibilitats mentre que el plurifamiliar ha presentat millors 

resultats a nivell de comportament energètic inicial, inversió econòmica inicial a les millores i 

retorns al final de la vida útil. Cal esmentar que tot i que en aquests edificis els resultats obtinguts 

hagin sigut els que s'han pogut observar, per a cada edifici i zona climàtica els resultats poden 

variar fent que potser una mesura que resulti rentable en els casos analitzats, no ho sigui aplicada 

a un altre edifici de referència. És per això doncs que cal fer un estudi previ del comportament de 

cada edifici on es pretengui realitzar una rehabilitació energètica per tal de valorar quines mesures 

poden resultar més viables pel que fa a l'estalvi energètic, al cost-eficàcia en funció de la inversió 

econòmica i la rendibilitat i a l'aplicabilitat tècnica.  

Com s'ha observat per a plantejar paquets de millora, resulta més rendible considerar la vida útil 

més alta del conjunt (la més favorable, considerant una inversió de X vegades la mesura més 

desfavorable) que no considerar la vida útil de la millora del conjunt més desfavorable. 

En cas de realitzar la simulació energètica de l'edifici plurifamiliar pis a pis, pot ser que els 

resultats obtinguts siguin millors en algun dels pisos i per tant s'obtinguin valors més optimistes pel 

que fa a l'aplicació de cada una de les millores.   
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Eficiéncia Energética en la Rehabilitación de Edificios: Análisis de las medidas de mejora 

energética y sus implicaciones en las obras de rehabilitación de la envolvente y los elementos 

pasivos [En linea] 2012 - InnoCons. 
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La contribució de l'habitatge de Catalunya a la reducció d'emissions de gasos amb efecte 

d'hivernacle [En linea] 2006 - Institut Cerdà. 

 

Manual de usuario de calificación energética de edificios existentes: CE3X [En linea], 2012 - 

Instituto para la diversificación y el ahorro energético (IDAE) 

 

Pla de l'Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012 - 2020 (PECAC 2020) [En linea] 2012 - 

Generalitat de Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

[En linea] 2011 - Estudi Ramon Folch i Associats. 

 

Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica 

de los Edificios - Instituto para la diversificación y el ahorro energético (IDAE) 

 

Aislamiento de fachadas: Soluciones ISOVER para Obra Nueva y Rehabilitación [En linea] - Isover 

 

Informe de precios energéticos regulados [En linea] 2015 - Instituto para la diversificación y el 

ahorro energético (IDAE) 

 

8.3 NORMATIVA CONSULTADA 

Código Técnico de la Edificación (CTE): Documento básico HE - Ahorro de energía, 2013 

 

Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE), aprovat pel reial decret 1027/2007 de 

20 de Juliol. 

 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativa 

a la eficiencia energética de los edificios 

 

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de Mayo de 2010 relativa a la 

eficiencia energética de los edificios. 

 

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de Octubre de 2012 relativa a 

la eficiencia energética de edificios, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 

2010/30/UE y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 
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Reglamento Delegado (UE) nº 244/2012 de la Comisión de 16 de Enero de 2012 que 

complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de Mayo de 

2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios, estableciendo un marco metodológico 

comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de 

eficiencia energética de los edificios y de sus elementos. 

 

Ley 37/1992 de 28 de Diciembre sobre el Impuesto del Valor Añadido. 

 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de Abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 

Proyecto de Real Decreto por el que se transpone la directiva 2012/27/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de Octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética de edificios, en 

lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 

energéticos, promoción de la eficiencia energética y contabilización de consumos energéticos. 

 

AENOR: Norma UNE-EN 15459 de Octubre de 2008 - Eficiencia energética de los edificios: 

Procedimiento de evaluación económica de los sistemas energéticos de los edificios. 

 

8.4 PROJECTES EDIFICIS OBJECTE D’ESTUDI 

Projecte Executiu de bloc d'habitatges plurifamiliar aïllat situat al Carrer Sant Pau, 170 (Figueres) 

CP: 17600 - Arquitecte: Xavier Perxas - Any: 1989 

 

Projecte Executiu de habitatge unifamiliar aïllat situat al Carrer Sebastià Trullol, 35 (Figueres) CP: 

17600 - Arquitecte: Tomàs Grau - Any: 1991 

 

8.5 PÀGINES WEB CONSULTADES 

Instituto para la diversificación y el ahorro de energía (IDAE) - http://www.idae.es/  

 

Institut català d'energia (ICAEN) - http://icaen.gencat.cat/ca/index.html 

 

Instituto nacional de estadística (INE) - http://www.ine.es/ 
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Institut d'estadística de Catalunya (IDESCAT) - http://www.idescat.cat/ 

 

Generador de preus CYPE INGENIEROS - http://www.generadordepreus.info/ 

 

Sede electrónica del CATASTRO - http://www.catastro.meh.es/ 

 

Mimbrea: Sostenibilidad, eficiencia y ecoconstrucción para tu vivienda - http://www.mimbrea.com/ 

 

Plataforma de edificación passivhaus - http://www.plataforma-pep.org/ 

 

ROCKWOOL peninsular - http://www.rockwool.es/ 

 

ISOVER Saint-Gobain - http://www.isover.es/ 

 

8.6 ASSISTÈNCIA CURSOS 

Curs d'introducció a l'arquitectura sostenible i modelatge energètic - Construction21 en 

col·laboració amb la càtedra UNESCO del canvi climàtic i el cicle de vida i la Universitat Pompeu 

Fabra. 

Curs de Rehabilitació energètica d'edificis existents - Rockwool Campus. 

Curs de sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) - Isover. 

Curs de certificació energètica d'edificis existents amb el software CE3X - Col·legi d'Aparelladors, 

Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona. 

Curs de gestoria energètica - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació 

de Barcelona. 

 

8.7 SOFTWARES UTILITZATS 

CE3X - Simulació energètica dels edificis objecte d'estudi i introducció de les millores. 

PRESTO - Elaboració de pressupostos de les mesures de millora. 

Microsoft Office EXCEL - Quadres d'amortització i quadres de retorn anual. 
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ANNEX 1. TERMINOLOGIA 

Directiva 31/2010/UE i RD 235/2013 

Qualificació energètica de un edifici o part de un edifici: Expressió de l'eficiència 

energètica de un edifici o part del mateix que es determina d'acord amb la metodologia 

de càlcul establerta al document reconegut corresponent al procediment bàsic i 

s'expressa amb indicadors energètics mitjançant l'etiqueta d'eficiència energètica. 

Edifici de consum d’energia casi nul: edifici amb un nivell d’eficiència mol alt. La 

quantitat casi nul·la o molt baixa d’energia requerida hauria de quedar coberta, en molt 

amplia mesura, per energia procedent de fonts renovables. Aquests edificis es 

coneixen com nZEB o de balanç energètic zero. 

Eficiència energètica d'un edifici: Consum d'energia, calculat o mesurat, que 

s'estima necessari per satisfer la demanda energètica de l'edifici en condicions 

normals de funcionament i ocupació, que inclourà, entre altres, l'energia consumida en 

calefacció, refrigeració, ventilació, producció de ACS i il·luminació. 

Energia primària: Energia procedent de fonts renovables i no renovables que no ha 

experimentat cap procés de conversió o transformació. 

Energia procedent de fonts renovables: Energia procedent de fonts renovables no 

fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, biomassa.... 

Etiqueta d'eficiència energètica: Distintiu que senyala el nivell de qualificació de 

eficiència energètica obtinguda per l'edifici o unitat de l'edifici. 

Element d'un edifici: Instal·lació tècnica de l'edifici o element de l'envolupant 

d'aquest. 

Envolupant de l'edifici: Elements integrats de l'edifici que separen el seu interior de 

l'entorn exterior. 

Instal·lació tècnica de l'edifici: Equips tècnics destinats a calefacció, refrigeració, 

ventilació, producció de ACS o il·luminació de un edifici o de una unitat d'aquest així 

com les instal·lacions de gestió i control. 

Certificat d’eficiència energètica: certificat reconegut per un estat membre de la 

Unió Europea, o per una persona jurídica designada per aquest, en el que s’indica 

l’eficiència energètica d’un edifici o unitat d’aquest, calculada amb la metodologia 

mencionada a l’article 3 de la Directiva 2010/31/UE. 
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Nivell òptim de rendibilitat: nivell d’eficiència energètica en que els costos siguin els 

més baixos durant el cicle de vida útil estimada. 

El cost més baix anirà determinat tenint en compte els costos d’inversió relacionats 

amb l’energia, els de manteniment, funcionament i els d’eliminació. 

El cicle de vida útil estimada vindrà determinat per cada estat membre. 

Reglament 244/2012 

Cost global: Suma del valor actual dels costos de inversió inicial, dels costos de 

funcionament i dels costos de substitució així com els costos de eliminació. 

Costos de inversió inicial: Tots aquells costos que es realitzin fins el moment en que 

l'edifici o element de l'edifici s'entreguin llestos per al seu ús. 

Costos de l'energia: Costos anuals i despeses fixes i de punta de l'energia, inclosos 

impostos nacionals. 

Costos d'explotació: Tots aquells costos vinculats a la explotació de l'edifici, inclosos 

el cost anual de les assegurances, les taxes dels serveis públics entre altres despeses 

i impostos fixes. 

Costos de manteniment: Costos anuals derivats de les mesures de conservació i 

manteniment per a l'edifici o element d'aquest. Aquests costos inclouen els costos 

anuals de les activitats d'inspecció, neteja, ajusts, reparacions i reposició dels 

productes consumibles. 

Costos de funcionament: Costos anuals de manteniment, de explotació i de 

l'energia. 

Costos de eliminació: Costos de demolició de un edifici o un element de l'edifici al 

final de la seva vida útil. Inclou els costos de demolició, de retirada dels elements, de 

transport i de reciclatge. 

Cost anual: Suma dels costos de funcionament i dels costos periòdics o de substitució 

pagats en un determinat any. 

Cost de substitució: inversió destinada a substituir durant el període de càlcul un 

element d'un edifici d'acord amb el seu cicle de vida útil estimada. 
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Cost de les emissions de gasos d'efecte hivernacle: Valor monetari dels danys 

medi ambientals causats per les emissions de CO2 derivades del consum de energia 

dels edificis. 

Edifici de referència: Edifici hipotètic o real que pot ser pres com edifici "tipus" en el 

que es refereix a geometria i sistemes del propi edifici, eficiència energètica de 

l'envolupant i sistemes d'aquest, funcionalitat i estructura de costos i que es 

representatiu de les condicions climàtiques i de la situació geogràfica on s'ubica. 

Taxa d'actualització: Valor definit que s'utilitza per a comparar en diferents moments 

el valor dels diners expressat en terminis reals.  

Factor d'actualització: Número per el qual es multiplica el flux de tresoreria registrat 

en un moment donat per a obtenir el seu valor equivalent en el moment inicial. Aquest 

factor és derivat de la taxa d'actualització. 

Any inicial: Any en el qual es basen tots els càlculs i a partir del qual es determina el 

període de càlcul.  

Període de càlcul: Aquell període que es pren en consideració per els càlculs i que 

s'expressa generalment en anys. 

Valor residual de l'edifici: Suma de valors residuals de l'edifici i els seus elements al 

finalitzar el període de càlcul. 

Evolució de preus: Evolució en el temps dels preus de la energia, dels productes, 

dels sistemes dels edificis, dels serveis, de la ma d'obra, del manteniment i de la resta 

de costos; Pot ser diferent a la taxa d'inflació. 

Mesura d'eficiència energètica: Canvi que s'introdueix en un edifici i que dona com a 

resultat una reducció de la demanda d'energia primària. 

Paquet: Conjunt de millores de eficiència energètica i/o de mesures que s'apliquen a 

un edifici de referència.  

Variant: Resultat global i descripció de un conjunt complet de mesures o paquets que 

s'apliquen a un edifici i que pot estar integrada per una combinació de mesures 

pertanyents a l'envolupant de l'edifici, tècniques passives, mesures relacionades amb 

els sistemes de l'edifici i/o mesures basades en fonts d'energia renovables 

Energia subministrada: .Energia que es subministra als sistemes tècnics de un edifici 

per atendre als usos considerats. 
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Energia necessària per calefacció i refrigeració: Calor que ha d'introduir-se o 

extreure en un espai condicionat per a mantenir les condicions de temperatura 

desitjades durant un temps determinat. 

Directiva 27/2012 UE 

Energia: Totes les formes de productes energètics, combustibles, calor, energia 

renovable, electricitat o qualsevol altre forma d’energia. 

Demanda energètica: Quantitat d’energia que s’ha de proporcionaro extreure per 

satisfer les necessitats de confort d’un local, habitatge o edifici. 

Consum energètic: Despesa total d’energia en un procés determinat. El consum 

energètic té en compte el rendiment dels equips. Consum = Demanda / Rendiment 

(equips i sistemes). 

Consum d’energia primària: Consum interior brut exclosos usos no energètics. 

Consum d’energia final: Tota l’energia subministrada a la industria, transport, 

habitatges, serveis i agricultura. No inclou subministres al sector de transformació de 

energia ni a les industries de producció. 

Eficiència energètica: Relació entre la producció de un rendiment, servei, bé o 

energia i la despesa d’energia.  

Estalvi d’energia: Quantitat d’energia estalviada determinada mitjançant medició i/o 

estimació del consum abans i després de la aplicació de alguna mesura de millora de 

la eficiència energètica, tenint en compte al mateix temps la normalització de les 

condicions externes que influeixen en el consum energètic. 

Millora de l’eficiència energètica: Augment de l’eficiència energètica com a resultat 

de canvis tecnològics, de comportament i/o econòmics. 

Servei energètic: El benefici físic, la utilitat o el bé derivats de la combinació de una 

energia amb una tecnologia energètica eficient o amb una acció, que pot incloure les 

operacions, el manteniment i el control necessaris per a donar el servei, el qual es 

dona en base a un contracte i que, en circumstàncies normals, ha demostrat 

aconseguir una millora de l’eficiència energètica o un estalvi de energia primària 

verificables i mesurables o estimables.  

Superfície útil total: Superfície coberta de un edifici o part d’aquest en la que s’utilitza 

energia per modificar les condicions ambientals interiors. 
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Sistema de gestió de l’energia: Conjunt de elements relacionats entre si o en 

interacció i pertanyents a un pla que estableix un objectiu de eficiència energètica i una 

estratègia per aconseguir-ho.  

Mesura d’actuació: Instrument de reglamentació, financer, tributari, voluntari o de 

subministra de informació creat i establer oficialment per un Estat Membre amb la 

finalitat de que es constitueixi un marc de recolzament, un requisit o un incentiu per a 

que els agents del mercat ofereixin i adquireixin serveis energètics i duguin a terme 

altres mesures de millora de l’eficiència energètica. 

Actuació individual: Actuació que dona lloc a millores de l’eficiència energètica 

verificables i mesurables o estimables, i que es duu a terme com a conseqüència de 

una mesura d’actuació. 

Distribuïdor d’energia: Persona física o jurídica, inclosos operadors de sistemes de 

distribució, responsable del transport de energia per a la seva entrega a clients finals o 

companyies de distribució que vénen energia als clients finals.  

Client final: Persona física o jurídica que compra energia per al seu propi ús final. 

Proveedor de serveis energètics: Persona física o jurídica que dona serveis 

energètics o aplica altres mesures de millora de la eficiència energètica en l’instal·lació 

o locals d’un client final. 

Auditoria energètica: Procediment sistemàtic destinat a obtenir coneixements 

adequats del perfil de consum de energia existent d’un edifici o grup d’edificis, de una 

instal·lació o operació industrial o comercial, o de un servei privat o públic, així com per 

a determinar i quantificar les possibilitats d’estalvi de energia a un cost eficient i 

informar al respecte. 

Contracte de rendiment energètic: Tot acord contractual entre beneficiari i proveedor 

de una mesura de millora de la eficiència energètica, verificada i supervisada durant 

tota la vigència del contracte, en el qual les inversions (obres, subministres o serveis) 

en la mesura es paguen respecte un nivell de millora de la eficiència energètica 

prèviament pactat contractualment o d’algun altre criteri de rendiment energètic pactat 

com per exemple l’estalvi financer. 

Sistema de medició intel·ligent: Sistema electrònic capaç de mesurar el consum de 

energia, que proporciona més informació que un comptador  convencional, i de 

transmetre i rebre dades utilitzant una forma de comunicació electrònica.  
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Eficiència global: Suma anual de la producció de electricitat i energia mecànica i de 

calor útil dividida per la quantitat de combustible consumit per a la producció. 

Calefacció i refrigeració eficients: Tota opció de calefacció i refrigeració que, en 

comparació amb una hipòtesis de base que reflecteixi la situació sense modificacions, 

disminueixi de manera mesurable la energia entrant necessària per a proveir una 

unitat d’energia subministrada dins el límit pertinent d’un sistema, de manera rentable, 

segons l’anàlisi de costos i beneficis previst i tenint en compte la energia necessària 

per a l’extracció, conversió, transport i distribució de l’energia. 

Renovació substancial: Tota renovació on el cost superi un 50% del cost de la 

inversió que correspondria a una unitat nova comparable. 

Altres definicions 

Inèrcia tèrmica: Es la capacitat d’un material per acumular i cedir calor. El disseny i 

dimensionat dels elements de constructius dependrà del clima, l’orientació i l’ús 

d’aquests. 

S’ha de tenir en compte:  

- Ús continuats pot ser interessant disposar d’una elevada inèrcia tèrmica.  

- Ús esporàdic o discontinu pot ser més interessant disposar de poca inèrcia tèrmica.  

- Quan la temperatura no te importants variacions al llarg del dia té poca incidència la 

inèrcia tèrmica.  

- Si hi ha canvis importants de temperatura al llarg del dia la inèrcia tèrmica pot tenir 

una elevada incidència. Climes continentals. 

 

Resistència tèrmica: És la resistència que oposa un material al pas de la calor per 

conducció. Aquest flux energètic es produeix quan hi ha diferència de temperatura 

entre l’interior i l’exterior. La resistència tèrmica és la inversa de la conductivitat 

tèrmica. 

Transmitància tèrmica: La transmitància tèrmica d’un tancament és la inversa de la 

resistència tèrmica. Quan menor és la transmitància tèrmica d’un tancament millor és 

el seu comportament.  

U= 1/ Rt  

Per tant, per reduir la transmitància tèrmica de l’element constructiu hem d’aconseguir 

un increment de la resistència tèrmica total de d’aquest, i això només s’aconsegueix 

incorporant una capa d’un material que tingui una elevada resistència tèrmica. 
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ANNEX 2. Plànols de l'envolupant dels edificis objecte d'estudi 

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT C/ Sebastià Trullol, 35 (Figueres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT C/ Sant Pau, 170 (Figueres) 
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Fecha 17/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Sebastià Trulloll
Dirección C/ Sebastià Trulloll, 35
Municipio Figueres Código Postal 17600
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1991
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 6983404DG9768S0001OB

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Josep Milena Solés NIF 41544444-F
Razón social C/ Málaga 5, 2 CIF 41544444-F
Domicilio C/ Málaga 5, 2
Municipio Sant Feliu de Guíxols Código Postal 17220
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail jms@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte Tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

F54.0-64.8

 66.97 GG≥ 64.8

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 10/4/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANNEX 3. CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA UNIFAMILIAR
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Fecha 17/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 145.62

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Terrassa 1 (NO) Cubierta 18.4 0.37 Conocido
Terrassa 1 (SE) Cubierta 12.6 0.37 Conocido
Façana NE PB (1) Fachada 26.0 1.36 Conocido
Façana NE PB (2) Fachada 5.2 1.36 Conocido
Façana NE PPis Fachada 20.8 1.36 Conocido
Façana SE PB (1) Fachada 16.38 1.36 Conocido
Façana SE PB (2) Fachada 7.54 1.36 Conocido
Façana SE Ppis Fachada 23.92 1.36 Conocido
Façana NO PB Fachada 23.92 1.36 Conocido
Façana NO PPis Fachada 23.92 1.36 Conocido
Façana SO PB Fachada 31.2 1.36 Conocido
Façana SO PPis Fachada 20.8 1.36 Conocido
Forjat semisoterrani Partición Interior 96.6 0.82 Estimado
Forjat coberta Partición Interior 73.20 0.74 Estimado
Forjat semisoterrani amb aire Suelo 7.4 1.95 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra NE PB(1) Hueco 0.66 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra (3) SO PB Hueco 5.61 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra SO PB petita Hueco 0.66 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra SO Ppis petita Hueco 0.66 5.70 0.85 Conocido Conocido
Porta entrada NE Hueco 1.8 0.00 0.00 Conocido Conocido
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Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra SE PB(1) Hueco 1.87 5.70 0.85 Conocido Conocido
Porta vidriada SE PB (1) Hueco 1.8 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra SE PB(2) Hueco 1.87 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra (2) SE Ppis Hueco 3.74 5.70 0.85 Conocido Conocido
Porta vidriada SE Ppis Hueco 3.6 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra NO PB gran Hueco 1.87 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra NO PB petita Hueco 0.66 5.70 0.85 Conocido Conocido
Porta vidriada NO PB Hueco 1.8 5.70 0.85 Conocido Conocido
Porta vidriada NO PPis Hueco 1.8 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra (2) NO Ppis Hueco 3.74 5.70 0.85 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 56.80 Gas Natural Estimado
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Fecha 17/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Unifamiliar

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

F54.0-64.8

 66.97 GG≥ 64.8

CALEFACCIÓN ACS
F G

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

51.43 10.08
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
66.97 5.46 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

 143.21 GG≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 14.31 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
143.21 14.31

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 34.9

B34.9-56.6

C56.6-87.7

D87.7-134.9

E134.9-246.9

F246.9-288.9

 326.51 GG≥ 288.9

CALEFACCIÓN ACS
G G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

254.65 49.89
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
326.51 21.97 -
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Fecha 17/4/2015
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 36.66 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
36.66

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

 64.81 EE62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.65 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

64.81 8.65

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 64.81 E 8.65 C

Diferencia con situación inicial 78.4 (54.7%) 5.7 (39.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 115.23 E 13.29 D 49.89 G - - 178.41 E

Diferencia con situación inicial 139.4 (54.7%) 8.7 (39.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 148.1 (45.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 23.27 E 3.30 D 10.08 G - - 36.66 E

Diferencia con situación inicial 28.2 (54.7%) 2.2 (39.5%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 30.3 (45.3%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE 1 Llana roca 4 cm unifamiliar
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 35.59 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
35.59

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

 61.69 DD40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.79 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

61.69 8.79

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 61.69 D 8.79 C

Diferencia con situación inicial 81.5 (56.9%) 5.5 (38.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 109.70 E 13.50 D 49.89 G - - 173.08 E

Diferencia con situación inicial 145.0 (56.9%) 8.5 (38.6%) 0.0 (0.0%) - (-%) 153.4 (47.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 22.16 E 3.36 D 10.08 G - - 35.59 E

Diferencia con situación inicial 29.3 (56.9%) 2.1 (38.6%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 31.4 (46.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE 2 Llana roca 6 cm unifamiliar
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 34.96 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
34.96

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

 59.88 DD40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.85 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

59.88 8.85

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 59.88 D 8.85 C

Diferencia con situación inicial 83.3 (58.2%) 5.5 (38.2%)
Energía primaria [kWh/m² año] 106.47 E 13.58 D 49.89 G - - 169.94 E

Diferencia con situación inicial 148.2 (58.2%) 8.4 (38.2%) 0.0 (0.0%) - (-%) 156.6 (48.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 21.51 E 3.38 D 10.08 G - - 34.96 E

Diferencia con situación inicial 29.9 (58.2%) 2.1 (38.2%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 32.0 (47.8%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE 3 Llana roca 8 cm unifamiliar
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 34.53 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
34.53

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

 58.59 DD40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.95 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

58.59 8.95

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 58.59 D 8.95 C

Diferencia con situación inicial 84.6 (59.1%) 5.4 (37.4%)
Energía primaria [kWh/m² año] 104.17 E 13.75 D 49.89 G - - 167.81 E

Diferencia con situación inicial 150.5 (59.1%) 8.2 (37.4%) 0.0 (0.0%) - (-%) 158.7 (48.6%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 21.04 E 3.42 D 10.08 G - - 34.53 E

Diferencia con situación inicial 30.4 (59.1%) 2.0 (37.4%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 32.4 (48.4%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE 4 Llana roca 10 cm unifamiliar
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 37.18 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
37.18

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

 66.36 EE62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.57 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

66.36 8.57

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 66.36 E 8.57 C

Diferencia con situación inicial 76.8 (53.7%) 5.7 (40.1%)
Energía primaria [kWh/m² año] 118.01 E 13.16 D 49.89 G - - 181.05 E

Diferencia con situación inicial 136.6 (53.7%) 8.8 (40.1%) 0.0 (0.0%) - (-%) 145.5 (44.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 23.84 E 3.27 D 10.08 G - - 37.18 E

Diferencia con situación inicial 27.6 (53.7%) 2.2 (40.1%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 29.8 (44.5%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE 5 EPS 4 cm unifamiliar
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 36.12 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
36.12

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

 63.25 EE62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.73 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

63.25 8.73

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 63.25 E 8.73 C

Diferencia con situación inicial 80.0 (55.8%) 5.6 (39.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 112.46 E 13.40 D 49.89 G - - 175.75 E

Diferencia con situación inicial 142.2 (55.8%) 8.6 (39.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 150.8 (46.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 22.72 E 3.33 D 10.08 G - - 36.12 E

Diferencia con situación inicial 28.7 (55.8%) 2.1 (39.0%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 30.9 (46.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE 6 EPS 6 cm unifamiliar
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 35.41 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
35.41

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

 61.17 DD40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.81 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

61.17 8.81

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 61.17 D 8.81 C

Diferencia con situación inicial 82.0 (57.3%) 5.5 (38.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 108.78 E 13.52 D 49.89 G - - 172.18 E

Diferencia con situación inicial 145.9 (57.3%) 8.4 (38.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 154.3 (47.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 21.97 E 3.36 D 10.08 G - - 35.41 E

Diferencia con situación inicial 29.5 (57.3%) 2.1 (38.5%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 31.6 (47.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE 7 EPS 8 cm unifamiliar
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
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Fecha 17/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 34.87 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
34.87

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

 59.62 DD40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.86 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

59.62 8.86

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 59.62 D 8.86 C

Diferencia con situación inicial 83.6 (58.4%) 5.5 (38.1%)
Energía primaria [kWh/m² año] 106.01 E 13.59 D 49.89 G - - 169.49 E

Diferencia con situación inicial 148.6 (58.4%) 8.4 (38.1%) 0.0 (0.0%) - (-%) 157.0 (48.1%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 21.41 E 3.38 D 10.08 G - - 34.87 E

Diferencia con situación inicial 30.0 (58.4%) 2.1 (38.1%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 32.1 (47.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE 8 EPS 10 cm unifamiliar
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
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Fecha 1/5/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 35.41 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
35.41

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

 61.17 DD40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.81 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

61.17 8.81

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 61.17 D 8.81 C

Diferencia con situación inicial 82.0 (57.3%) 5.5 (38.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 108.78 E 13.52 D 49.89 G - - 172.18 E

Diferencia con situación inicial 145.9 (57.3%) 8.4 (38.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 154.3 (47.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 21.97 E 3.36 D 10.08 G - - 35.41 E

Diferencia con situación inicial 29.5 (57.3%) 2.1 (38.5%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 31.6 (47.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Façana ventilada llana de roca 6 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- façana ventilada llana roca 6 cm
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Fecha 1/5/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 34.45 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
34.45

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

 58.33 DD40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.98 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

58.33 8.98

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 58.33 D 8.98 C

Diferencia con situación inicial 84.9 (59.3%) 5.3 (37.3%)
Energía primaria [kWh/m² año] 103.71 E 13.78 D 49.89 G - - 167.38 E

Diferencia con situación inicial 150.9 (59.3%) 8.2 (37.3%) 0.0 (0.0%) - (-%) 159.1 (48.7%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 20.95 E 3.43 D 10.08 G - - 34.45 E

Diferencia con situación inicial 30.5 (59.3%) 2.0 (37.3%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 32.5 (48.6%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Façana ventilada llana de roca 10 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- façana ventilada llana roca 10 cm
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Fecha 1/5/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 35.59 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
35.59

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

 61.69 DD40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.79 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

61.69 8.79

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 61.69 D 8.79 C

Diferencia con situación inicial 81.5 (56.9%) 5.5 (38.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 109.70 E 13.50 D 49.89 G - - 173.08 E

Diferencia con situación inicial 145.0 (56.9%) 8.5 (38.6%) 0.0 (0.0%) - (-%) 153.4 (47.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 22.16 E 3.36 D 10.08 G - - 35.59 E

Diferencia con situación inicial 29.3 (56.9%) 2.1 (38.6%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 31.4 (46.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Façana ventilada XPS 6 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- façana ventilada XPS 6 cm
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Fecha 1/5/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 34.62 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
34.62

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

 58.84 DD40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.93 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

58.84 8.93

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 58.84 D 8.93 C

Diferencia con situación inicial 84.4 (58.9%) 5.4 (37.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 104.63 E 13.71 D 49.89 G - - 168.23 E

Diferencia con situación inicial 150.0 (58.9%) 8.3 (37.6%) 0.0 (0.0%) - (-%) 158.3 (48.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 21.13 E 3.41 D 10.08 G - - 34.62 E

Diferencia con situación inicial 30.3 (58.9%) 2.1 (37.6%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 32.4 (48.3%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Façana ventilada XPS 10 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- façana ventilada XPS 10 cm
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Fecha 17/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

 54.45 FF54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
54.45

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

 114.04 EE62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.95 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

114.04 8.95

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 114.04 E 8.95 C

Diferencia con situación inicial 29.2 (20.4%) 5.4 (37.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 202.79 F 13.74 D 49.89 G - - 266.41 F

Diferencia con situación inicial 51.9 (20.4%) 8.2 (37.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 60.1 (18.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 40.96 E 3.42 D 10.08 G - - 54.45 F

Diferencia con situación inicial 10.5 (20.4%) 2.0 (37.5%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 12.5 (18.7%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Injectat poliuretà cambra o insuflat llana roca
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
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Fecha 17/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

 54.25 FF54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
54.25

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

 113.60 EE62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 8.85 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

113.60 8.85

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 113.60 E 8.85 C

Diferencia con situación inicial 29.6 (20.7%) 5.5 (38.2%)
Energía primaria [kWh/m² año] 202.00 F 13.58 D 49.89 G - - 265.47 F

Diferencia con situación inicial 52.7 (20.7%) 8.4 (38.2%) 0.0 (0.0%) - (-%) 61.0 (18.7%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 40.80 E 3.38 D 10.08 G - - 54.25 F

Diferencia con situación inicial 10.6 (20.7%) 2.1 (38.2%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 12.7 (19.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: insuflat boles EPS
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
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Fecha 17/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

 55.94 FF54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
55.94

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

 117.36 FF117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 9.73 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

117.36 9.73

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 117.36 F 9.73 C

Diferencia con situación inicial 25.8 (18.0%) 4.6 (32.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 208.69 F 14.94 D 49.89 G - - 273.52 F

Diferencia con situación inicial 46.0 (18.0%) 7.0 (32.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 53.0 (16.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 42.15 F 3.71 D 10.08 G - - 55.94 F

Diferencia con situación inicial 9.3 (18.0%) 1.7 (32.0%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 11.0 (16.5%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: trasdossat interior + aillament CP
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
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Fecha 30/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

 64.43 FF54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
64.43

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

 136.12 FF117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 14.31 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

136.12 14.31

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 136.12 F 14.31 D

Diferencia con situación inicial 7.1 (5.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 242.04 F 21.97 F 49.89 G - - 313.90 G

Diferencia con situación inicial 12.6 (5.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 12.6 (3.9%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 48.89 F 5.46 F 10.08 G - - 64.43 F

Diferencia con situación inicial 2.5 (5.0%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 2.5 (3.8%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Aïllament forjat soterrani 4 cm llana amb fals sostre
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- aillament forjat PS
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Fecha 30/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

F54.0-64.8

 65.67 GG≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
65.67

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

 139.59 GG≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 14.31 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

139.59 14.31

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 139.59 G 14.31 D

Diferencia con situación inicial 3.6 (2.5%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 248.21 G 21.97 F 49.89 G - - 320.07 G

Diferencia con situación inicial 6.4 (2.5%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 6.4 (2.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 50.13 F 5.46 F 10.08 G - - 65.67 G

Diferencia con situación inicial 1.3 (2.5%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 1.3 (1.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Aïllament forjat coberta 4cm llana amb fals sostre
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- aillament forjat coberta
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Fecha 30/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

F54.0-64.8

 66.40 GG≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
66.40

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

 141.61 GG≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 14.31 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

141.61 14.31

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 141.61 G 14.31 D

Diferencia con situación inicial 1.6 (1.1%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 251.81 G 21.97 F 49.89 G - - 323.67 G

Diferencia con situación inicial 2.8 (1.1%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 2.8 (0.9%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 50.86 F 5.46 F 10.08 G - - 66.40 G

Diferencia con situación inicial 0.6 (1.1%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 0.6 (0.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Aillament forjat volat
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- forjat volat PS
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Fecha 1/5/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

 62.83 FF54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
62.83

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

 132.94 FF117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 13.13 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

132.94 13.13

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 132.94 F 13.13 D

Diferencia con situación inicial 10.3 (7.2%) 1.2 (8.2%)
Energía primaria [kWh/m² año] 236.38 F 20.16 E 49.89 G - - 306.43 G

Diferencia con situación inicial 18.3 (7.2%) 1.8 (8.2%) 0.0 (0.0%) - (-%) 20.1 (6.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 47.74 F 5.01 E 10.08 G - - 62.83 F

Diferencia con situación inicial 3.7 (7.2%) 0.5 (8.3%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 4.1 (6.2%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Substitució vidres per vidre doble 4-6-4 + millora permeabilitat aire
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- colocació vidres dobles
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Fecha 1/5/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

 62.28 FF54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
62.28

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

 131.39 FF117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 13.13 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

131.39 13.13

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 131.39 F 13.13 D

Diferencia con situación inicial 11.8 (8.3%) 1.2 (8.2%)
Energía primaria [kWh/m² año] 233.64 F 20.16 E 49.89 G - - 303.68 G

Diferencia con situación inicial 21.0 (8.3%) 1.8 (8.2%) 0.0 (0.0%) - (-%) 22.8 (7.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 47.19 F 5.01 E 10.08 G - - 62.28 F

Diferencia con situación inicial 4.2 (8.3%) 0.5 (8.3%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 4.7 (7.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Substitució vidres per vidre doble 4-12-4 + millora permeabilitat aire
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- colocació vidres dobles
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Fecha 17/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 39.78 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
39.78

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

 143.21 GG≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 14.31 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

143.21 14.31

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 143.21 G 14.31 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 142.08 E 21.97 F 27.83 F - - 191.89 E

Diferencia con situación inicial 112.6 (44.2%) 0.0 (0.0%) 22.1 (44.2%) - (-%) 134.6 (41.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 28.70 E 5.46 F 5.62 E - - 39.78 E

Diferencia con situación inicial 22.7 (44.2%) 0.0 (0.0%) 4.5 (44.2%) - (-%) 27.2 (40.6%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Caldera condensació
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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Fecha 17/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

 5.46 AA< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
5.46

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

 143.21 GG≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 14.31 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

143.21 14.31

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 143.21 G 14.31 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 185.50 E 21.97 F 36.34 G - - 243.82 E

Diferencia con situación inicial 69.1 (27.2%) 0.0 (0.0%) 13.5 (27.2%) - (-%) 82.7 (25.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 5.46 F 0.00 A - - 5.46 A

Diferencia con situación inicial 51.4 (100.0%) 0.0 (0.0%) 10.1 (100.0%) - (-%) 61.5 (91.8%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Caldera biomassa
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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Fecha 17/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 53.85 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
53.85

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

 143.21 GG≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 14.31 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

143.21 14.31

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 143.21 G 14.31 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 200.33 F 21.97 F 39.24 G - - 261.55 F

Diferencia con situación inicial 54.3 (21.3%) 0.0 (0.0%) 10.6 (21.3%) - (-%) 65.0 (19.9%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 40.46 E 5.46 F 7.93 G - - 53.85 E

Diferencia con situación inicial 11.0 (21.3%) 0.0 (0.0%) 2.1 (21.3%) - (-%) 13.1 (19.6%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Caldera estandard o aillament caldera estandard
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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Fecha 17/4/2015
Ref. Catastral 6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 46.20 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
46.20

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

 143.21 GG≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 14.31 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

143.21 14.31

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 143.21 G 14.31 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 127.18 E 18.08 E 49.89 G - - 195.14 E

Diferencia con situación inicial 127.5 (50.1%) 3.9 (17.7%) 0.0 (0.0%) - (-%) 131.4 (40.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 31.62 E 4.50 E 10.08 G - - 46.20 E

Diferencia con situación inicial 19.8 (38.5%) 1.0 (17.7%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 20.8 (31.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Bomba de calor calefacció+refrigeració
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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Ref. Catastral  6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

F54.0-64.8

 66.90 GG≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
66.90

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

 143.21 GG≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 14.31 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

143.21 14.31

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 143.21 G 14.31 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 254.65 G 21.69 E 49.89 G - - 326.23 G

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.3 (1.3%) 0.0 (0.0%) - (-%) 0.3 (0.1%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 51.43 F 5.39 F 10.08 G - - 66.90 G

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.1 (1.3%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 0.1 (0.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Aire condicionat
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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Ref. Catastral
  

6983404DG9768S0001OB

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

 39.75 EE30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
39.75

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

 102.57 EE62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 7.45 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

102.57 7.45

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 102.57 E 7.45 C

Diferencia con situación inicial 40.6 (28.4%) 6.9 (47.9%)
Energía primaria [kWh/m² año] 143.48 E 11.44 D 39.24 G - - 194.17 E

Diferencia con situación inicial 111.2 (43.7%) 10.5 (47.9%) 10.6 (21.3%) - (-%) 132.3 (40.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 28.98 E 2.85 D 7.93 G - - 39.75 E

Diferencia con situación inicial 22.5 (43.7%) 2.6 (47.9%) 2.1 (21.3%) - (-%) 27.2 (40.6%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET ECONÒMIC (SOCIAL)
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
- Mejora de las instalaciones

41

RUBEN
Rectángulo



Ref. Catastral
  

6983404DG9768S0001OB

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

 28.89 DD20.0-30.8

E30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
28.89

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

C26.0-40.4

D40.4-62.1

 102.13 EE62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 7.34 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

102.13 7.34

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 102.13 E 7.34 C

Diferencia con situación inicial 41.1 (28.7%) 7.0 (48.7%)
Energía primaria [kWh/m² año] 101.33 E 11.27 C 27.83 F - - 140.43 E

Diferencia con situación inicial 153.3 (60.2%) 10.7 (48.7%) 22.1 (44.2%) - (-%) 186.1 (57.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 20.47 E 2.80 D 5.62 E - - 28.89 D

Diferencia con situación inicial 31.0 (60.2%) 2.7 (48.7%) 4.5 (44.2%) - (-%) 38.1 (56.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET SOCIAL+
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

 26.12 DD20.0-30.8

E30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
26.12

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

 33.81 CC26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 10.22 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

33.81 10.22

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 33.81 C 10.22 C

Diferencia con situación inicial 109.4 (76.4%) 4.1 (28.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 60.12 D 15.69 D 49.89 G - - 125.70 D

Diferencia con situación inicial 194.5 (76.4%) 6.3 (28.6%) 0.0 (0.0%) - (-%) 200.8 (61.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 12.14 C 3.90 D 10.08 G - - 26.12 D

Diferencia con situación inicial 39.3 (76.4%) 1.6 (28.6%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 40.9 (61.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET MILLORA ENVOLUPANT
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
- aillament forjat PS
- aillament forjat coberta
- forjat volat PS
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

 16.30 CC12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
16.30

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

 33.81 CC26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

 10.22 CC7.3-11.3

D11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

33.81 10.22

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 33.81 C 10.22 C

Diferencia con situación inicial 109.4 (76.4%) 4.1 (28.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 33.55 B 15.69 D 27.83 F - - 77.07 C

Diferencia con situación inicial 221.1 (86.8%) 6.3 (28.6%) 22.1 (44.2%) - (-%) 249.4 (76.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 6.78 B 3.90 D 5.62 E - - 16.30 C

Diferencia con situación inicial 44.7 (86.8%) 1.6 (28.6%) 4.5 (44.2%) - (-%) 50.7 (75.7%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET MILLORA ENVOLUPANT+caldera condensació
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
- aillament forjat PS
- aillament forjat coberta
- forjat volat PS
- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 8.0

B8.0-12.9

 16.06 CC12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
16.06

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

 30.35 CC26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 11.41 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

30.35 11.41

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 30.35 C 11.41 D

Diferencia con situación inicial 112.9 (78.8%) 2.9 (20.2%)
Energía primaria [kWh/m² año] 30.11 B 17.52 D 27.83 F - - 75.47 C

Diferencia con situación inicial 224.5 (88.2%) 4.4 (20.2%) 22.1 (44.2%) - (-%) 251.0 (76.9%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 6.08 B 4.36 E 5.62 E - - 16.06 C

Diferencia con situación inicial 45.4 (88.2%) 1.1 (20.2%) 4.5 (44.2%) - (-%) 50.9 (76.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
- aillament forjat PS
- aillament forjat coberta
- forjat volat PS
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

 4.36 AA< 8.0

B8.0-12.9

C12.9-20.0

D20.0-30.8

E30.8-54.0

F54.0-64.8

G≥ 64.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
4.36

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 16.1

B16.1-26.0

 30.35 CC26.0-40.4

D40.4-62.1

E62.1-117.1

F117.1-137.0

G≥ 137.0

A< 4.5

B4.5-7.3

C7.3-11.3

 11.41 DD11.3-17.3

E17.3-21.3

F21.3-26.2

G≥ 26.2

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

30.35 11.41

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 30.35 C 11.41 D

Diferencia con situación inicial 112.9 (78.8%) 2.9 (20.2%)
Energía primaria [kWh/m² año] 39.31 C 17.52 D 36.34 G - - 93.18 D

Diferencia con situación inicial 215.3 (84.6%) 4.4 (20.2%) 13.5 (27.2%) - (-%) 233.3 (71.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 4.36 E 0.00 A - - 4.36 A

Diferencia con situación inicial 51.4 (100.0%) 1.1 (20.2%) 10.1 (100.0%) - (-%) 62.6 (93.5%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET SOSTENIBLE
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
- aillament forjat PS
- aillament forjat coberta
- forjat volat PS
- Mejora de las instalaciones
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Ref. Catastral 7086705DG9778N

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Sant Pau
Dirección C/ Sant Pau, 170
Municipio Figueres Código Postal 17600
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1989
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 7086705DG9778N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Josep Milena Solés NIF 41544444-F
Razón social C/ Málaga 5, 2 CIF 41544444-F
Domicilio C/ Málaga 5, 2
Municipio Sant Feliu de Guíxols Código Postal 17220
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail jms@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte Tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 34.01 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 20/4/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

CAS VARIANT PLURIFAMILIARANNEX 4.
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1322

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta transitable Cubierta 63.52 0.48 Conocido
Coberta no transitable Cubierta 137.26 0.48 Conocido
Façana Est PB Fachada 28.51 1.39 Conocido
Façana Oest PB Fachada 28.51 1.39 Conocido
Façana Nord PB Fachada 69.3 1.39 Conocido
Façana Sud PB Fachada 69.3 1.39 Conocido
Façana Sud P1-P4 (1) Fachada 15.53 1.39 Conocido
Façana Sud P1-P4 (5) Fachada 15.53 1.39 Conocido
Façana Sud P1-P4 (2) Fachada 15.53 1.39 Conocido
Façana Sud P1-P4 (4) Fachada 15.53 1.39 Conocido
Façana Sud P1-P4 (3) Fachada 190.9 1.39 Conocido
Façana Nord P1-Patic Fachada 314.6 1.39 Conocido
Façana Est P1-P4 Fachada 146.63 1.39 Conocido
Façana Oest P1-P4 (2) Fachada 135.13 1.39 Conocido
Façana Oest P1-P4 (1) Fachada 11.5 1.39 Conocido
Façana Oest Patic Fachada 23.94 1.39 Conocido
Façana Est Patic Fachada 23.94 1.39 Conocido
Façana Sud Patic (1) Fachada 7.14 1.39 Conocido
Façana Sud Patic (2) Fachada 6.02 1.39 Conocido
Façana Sud Patic (3) Fachada 35.28 1.39 Conocido
Façana Sud Patic (4) Fachada 7.14 1.39 Conocido
Façana Sud Patic (5) Fachada 6.02 1.39 Conocido
Terra PB Partición Interior 161.16 1.00 Estimado
Forjat amb aire (terra planta pis 1) Suelo 44.16 1.82 Conocido
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra façana nord 1 Hueco 33.12 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana nord 2
(petita) Hueco 0.96 3.30 0.75 Conocido Conocido

Finestra façana nord pb Hueco 2.88 5.40 0.85 Conocido Conocido
portal façana nord PB Hueco 7.59 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana est 1 Hueco 7.04 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestral façana est pb Hueco 7.59 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana est pb Hueco 1.76 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra 1 façana est Patic Hueco 0.56 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra 2 façana est Patic Hueco 0.96 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 3 façana est Patic Hueco 0.36 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana oest 1 Hueco 2.56 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana oest 2 Hueco 7.04 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestral façana oest pb Hueco 8.5 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana oest pb 1 Hueco 2.5 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana oest pb 2 Hueco 1.76 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana oest patic 1 Hueco 0.64 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana oest patic2 Hueco 3.52 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 1 Hueco 11.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 2 Hueco 11.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 4 Hueco 11.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 5 Hueco 11.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 3 gran Hueco 66.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 3 petita Hueco 24.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestral façana sud pb 1 Hueco 36.11 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana sud Patic 1 Hueco 1.84 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 1 façana sud Patic (3) Hueco 2.53 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 2 façana sud Patic (3) Hueco 2.99 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 3 façana sud Patic (3) Hueco 5.63 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud Patic (4) Hueco 5.06 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud Patic (5) Hueco 1.84 3.30 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 167.4 66.10 Gas Natural Estimado
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 167.4 66.10 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 34.01 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

24.17 4.79
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
34.01 5.05 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 78.31 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 13.22 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
78.31 13.22

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.4

B23.4-38.0

C38.0-58.8

D58.8-90.5

 163.69 EE90.5-184.5

F184.5-208.5

G≥ 208.5

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

119.66 23.74
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
163.69 20.29 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 14.93 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
14.93

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 21.07 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.51 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

21.07 9.51

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 21.07 C 9.51 D

Diferencia con situación inicial 57.2 (73.1%) 3.7 (28.1%)
Energía primaria [kWh/m² año] 32.20 C 14.60 E 23.74 G - - 70.53 D

Diferencia con situación inicial 87.5 (73.1%) 5.7 (28.1%) 0.0 (0.0%) - (-%) 93.2 (56.9%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 6.50 C 3.63 E 4.79 E - - 14.93 D

Diferencia con situación inicial 17.7 (73.1%) 1.4 (28.1%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 19.1 (56.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE llana roca 4 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- llana roca 4 cm
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 14.33 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
14.33

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 19.04 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.58 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

19.04 9.58

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 19.04 C 9.58 D

Diferencia con situación inicial 59.3 (75.7%) 3.6 (27.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 29.09 C 14.71 E 23.74 G - - 67.55 D

Diferencia con situación inicial 90.6 (75.7%) 5.6 (27.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 96.1 (58.7%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 5.88 C 3.66 E 4.79 E - - 14.33 D

Diferencia con situación inicial 18.3 (75.7%) 1.4 (27.5%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 19.7 (57.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE llana roca 6 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- llana roca 6 cm

54

RUBEN
Rectángulo



Ref. Catastral 7086705DG9778N

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 13.95 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
13.95

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 17.68 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.68 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

17.68 9.68

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 17.68 C 9.68 D

Diferencia con situación inicial 60.6 (77.4%) 3.5 (26.8%)
Energía primaria [kWh/m² año] 27.02 C 14.86 E 23.74 G - - 65.63 D

Diferencia con situación inicial 92.6 (77.4%) 5.4 (26.8%) 0.0 (0.0%) - (-%) 98.1 (59.9%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 5.46 C 3.70 E 4.79 E - - 13.95 D

Diferencia con situación inicial 18.7 (77.4%) 1.4 (26.8%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 20.1 (59.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE llana roca 8 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- llana roca 8 cm
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 13.72 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
13.72

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 16.84 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.76 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

16.84 9.76

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 16.84 C 9.76 D

Diferencia con situación inicial 61.5 (78.5%) 3.5 (26.2%)
Energía primaria [kWh/m² año] 25.73 C 14.98 E 23.74 G - - 64.45 D

Diferencia con situación inicial 93.9 (78.5%) 5.3 (26.2%) 0.0 (0.0%) - (-%) 99.2 (60.6%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 5.20 C 3.73 F 4.79 E - - 13.72 D

Diferencia con situación inicial 19.0 (78.5%) 1.3 (26.2%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 20.3 (59.7%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE llana roca 10 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- llana roca 10 cm
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 15.22 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
15.22

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 22.09 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.47 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

22.09 9.47

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 22.09 C 9.47 D

Diferencia con situación inicial 56.2 (71.8%) 3.8 (28.4%)
Energía primaria [kWh/m² año] 33.75 C 14.53 E 23.74 G - - 72.02 D

Diferencia con situación inicial 85.9 (71.8%) 5.8 (28.4%) 0.0 (0.0%) - (-%) 91.7 (56.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 6.82 C 3.61 E 4.79 E - - 15.22 D

Diferencia con situación inicial 17.4 (71.8%) 1.4 (28.4%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 18.8 (55.2%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE EPS 4 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- EPS 4 cm
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 14.58 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
14.58

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 19.89 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.55 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

19.89 9.55

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 19.89 C 9.55 D

Diferencia con situación inicial 58.4 (74.6%) 3.7 (27.7%)
Energía primaria [kWh/m² año] 30.39 C 14.67 E 23.74 G - - 68.79 D

Diferencia con situación inicial 89.3 (74.6%) 5.6 (27.7%) 0.0 (0.0%) - (-%) 94.9 (58.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 6.14 C 3.65 E 4.79 E - - 14.58 D

Diferencia con situación inicial 18.0 (74.6%) 1.4 (27.7%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 19.4 (57.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE EPS 6 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- EPS 6 cm
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 14.18 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
14.18

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 18.53 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.61 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

18.53 9.61

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 18.53 C 9.61 D

Diferencia con situación inicial 59.8 (76.3%) 3.6 (27.3%)
Energía primaria [kWh/m² año] 28.32 C 14.75 E 23.74 G - - 66.80 D

Diferencia con situación inicial 91.3 (76.3%) 5.5 (27.3%) 0.0 (0.0%) - (-%) 96.9 (59.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 5.72 C 3.67 E 4.79 E - - 14.18 D

Diferencia con situación inicial 18.4 (76.3%) 1.4 (27.3%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 19.8 (58.3%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE EPS 8 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- EPS 8 cm
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 13.90 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
13.90

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 17.52 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.70 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

17.52 9.70

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 17.52 C 9.70 D

Diferencia con situación inicial 60.8 (77.6%) 3.5 (26.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 26.76 C 14.89 E 23.74 G - - 65.39 D

Diferencia con situación inicial 92.9 (77.6%) 5.4 (26.6%) 0.0 (0.0%) - (-%) 98.3 (60.1%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 5.41 C 3.70 F 4.79 E - - 13.90 D

Diferencia con situación inicial 18.8 (77.6%) 1.3 (26.6%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 20.1 (59.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: SATE EPS 10 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- EPS 10 cm
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 14.18 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
14.18

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 18.53 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.61 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

18.53 9.61

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 18.53 C 9.61 D

Diferencia con situación inicial 59.8 (76.3%) 3.6 (27.3%)
Energía primaria [kWh/m² año] 28.32 C 14.75 E 23.74 G - - 66.80 D

Diferencia con situación inicial 91.3 (76.3%) 5.5 (27.3%) 0.0 (0.0%) - (-%) 96.9 (59.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 5.72 C 3.67 E 4.79 E - - 14.18 D

Diferencia con situación inicial 18.4 (76.3%) 1.4 (27.3%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 19.8 (58.3%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Façana ventilada llana roca 6 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- llana de roca 6 cm
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 13.67 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
13.67

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 16.67 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.77 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

16.67 9.77

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 16.67 C 9.77 D

Diferencia con situación inicial 61.6 (78.7%) 3.4 (26.1%)
Energía primaria [kWh/m² año] 25.47 C 15.00 F 23.74 G - - 64.21 D

Diferencia con situación inicial 94.2 (78.7%) 5.3 (26.1%) 0.0 (0.0%) - (-%) 99.5 (60.8%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 5.14 C 3.73 F 4.79 E - - 13.67 D

Diferencia con situación inicial 19.0 (78.7%) 1.3 (26.1%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 20.3 (59.8%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Façana ventilada llana roca 10 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- llana de roca 10 cm
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Ref. Catastral 7086705DG9778N

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 14.28 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
14.28

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 18.87 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.59 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

18.87 9.59

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 18.87 C 9.59 D

Diferencia con situación inicial 59.4 (75.9%) 3.6 (27.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 28.83 C 14.72 E 23.74 G - - 67.30 D

Diferencia con situación inicial 90.8 (75.9%) 5.6 (27.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 96.4 (58.9%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 5.82 C 3.66 E 4.79 E - - 14.28 D

Diferencia con situación inicial 18.3 (75.9%) 1.4 (27.4%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 19.7 (58.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Façana ventilada XPS 6 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- XPS 6 cm
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Ref. Catastral 7086705DG9778N

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 13.76 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
13.76

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

 17.01 CC14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.74 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

17.01 9.74

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 17.01 C 9.74 D

Diferencia con situación inicial 61.3 (78.3%) 3.5 (26.3%)
Energía primaria [kWh/m² año] 25.99 C 14.96 E 23.74 G - - 64.68 D

Diferencia con situación inicial 93.7 (78.3%) 5.3 (26.3%) 0.0 (0.0%) - (-%) 99.0 (60.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 5.25 C 3.72 F 4.79 E - - 13.76 D

Diferencia con situación inicial 18.9 (78.3%) 1.3 (26.3%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 20.2 (59.5%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Façana ventilada XPS 10 cm
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- XPS 10 cm
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Ref. Catastral 7086705DG9778N

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Sant Pau
Dirección C/ Sant Pau, 170
Municipio Figueres Código Postal 17600
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1989
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 7086705DG9778N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Josep Milena Solés NIF 41544444-F
Razón social C/ Málaga 5, 2 CIF 41544444-F
Domicilio C/ Málaga 5, 2
Municipio Sant Feliu de Guíxols Código Postal 17220
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail jms@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte Tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 34.64 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 20/4/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

CAS BASE PLURIFAMILIARANNEX 4.
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Ref. Catastral 7086705DG9778N

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1322

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta transitable Cubierta 63.52 0.48 Conocido
Coberta no transitable Cubierta 137.26 0.48 Conocido
Façana Est PB Fachada 28.51 1.52 Conocido
Façana Oest PB Fachada 28.51 1.52 Conocido
Façana Nord PB Fachada 69.3 1.52 Conocido
Façana Sud PB Fachada 69.3 1.52 Conocido
Façana Sud P1-P4 (1) Fachada 15.53 1.52 Conocido
Façana Sud P1-P4 (5) Fachada 15.53 1.52 Conocido
Façana Sud P1-P4 (2) Fachada 15.53 1.52 Conocido
Façana Sud P1-P4 (4) Fachada 15.53 1.52 Conocido
Façana Sud P1-P4 (3) Fachada 190.9 1.52 Conocido
Façana Nord P1-Patic Fachada 314.6 1.52 Conocido
Façana Est P1-P4 Fachada 146.63 1.52 Conocido
Façana Oest P1-P4 (2) Fachada 135.13 1.52 Conocido
Façana Oest P1-P4 (1) Fachada 11.5 1.52 Conocido
Façana Oest Patic Fachada 23.94 1.52 Conocido
Façana Est Patic Fachada 23.94 1.52 Conocido
Façana Sud Patic (1) Fachada 7.14 1.52 Conocido
Façana Sud Patic (2) Fachada 6.02 1.52 Conocido
Façana Sud Patic (3) Fachada 35.28 1.52 Conocido
Façana Sud Patic (4) Fachada 7.14 1.52 Conocido
Façana Sud Patic (5) Fachada 6.02 1.52 Conocido
Terra PB Partición Interior 161.16 1.00 Estimado
Forjat amb aire (terra planta pis 1) Suelo 44.16 1.82 Conocido
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra façana nord 1 Hueco 33.12 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana nord 2
(petita) Hueco 0.96 3.30 0.75 Conocido Conocido

Finestra façana nord pb Hueco 2.88 5.40 0.85 Conocido Conocido
portal façana nord PB Hueco 7.59 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana est 1 Hueco 7.04 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestral façana est pb Hueco 7.59 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana est pb Hueco 1.76 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra 1 façana est Patic Hueco 0.56 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra 2 façana est Patic Hueco 0.96 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 3 façana est Patic Hueco 0.36 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana oest 1 Hueco 2.56 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana oest 2 Hueco 7.04 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestral façana oest pb Hueco 8.5 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana oest pb 1 Hueco 2.5 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana oest pb 2 Hueco 1.76 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana oest patic 1 Hueco 0.64 5.70 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana oest patic2 Hueco 3.52 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 1 Hueco 11.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 2 Hueco 11.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 4 Hueco 11.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 5 Hueco 11.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 3 gran Hueco 66.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud 3 petita Hueco 24.0 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestral façana sud pb 1 Hueco 36.11 5.40 0.85 Conocido Conocido
Finestra façana sud Patic 1 Hueco 1.84 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 1 façana sud Patic (3) Hueco 2.53 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 2 façana sud Patic (3) Hueco 2.99 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra 3 façana sud Patic (3) Hueco 5.63 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud Patic (4) Hueco 5.06 3.30 0.75 Conocido Conocido
Finestra façana sud Patic (5) Hueco 1.84 3.30 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 167.4 66.10 Gas Natural Estimado

67



Ref. Catastral 7086705DG9778N

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 167.4 66.10 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 34.64 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

24.66 4.79
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
34.64 5.19 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 79.89 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 13.59 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
79.89 13.59

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.4

B23.4-38.0

C38.0-58.8

D58.8-90.5

 166.67 EE90.5-184.5

F184.5-208.5

G≥ 208.5

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

122.07 23.74
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
166.67 20.87 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 30.02 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
30.02

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 57.34 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

 19.71 GG≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

57.34 19.71

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 57.34 E 19.71 G

Diferencia con situación inicial 22.5 (28.2%) -6.1 (-45.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 87.61 E 30.26 G 23.74 G - - 141.61 E

Diferencia con situación inicial 34.5 (28.2%) -9.4 (-45.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 25.1 (15.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 17.70 E 7.53 G 4.79 E - - 30.02 E

Diferencia con situación inicial 7.0 (28.2%) -2.3 (-45.0%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 4.6 (13.3%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Injectat poliuretà/insuflat llana roca
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- injectat/insuflat
- aillament CP
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 29.90 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
29.90

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 57.04 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

 19.66 GG≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

57.04 19.66

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 57.04 E 19.66 G

Diferencia con situación inicial 22.8 (28.6%) -6.1 (-44.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 87.16 E 30.18 G 23.74 G - - 141.07 E

Diferencia con situación inicial 34.9 (28.6%) -9.3 (-44.6%) 0.0 (0.0%) - (-%) 25.6 (15.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 17.60 E 7.50 G 4.79 E - - 29.90 E

Diferencia con situación inicial 7.1 (28.6%) -2.3 (-44.6%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 4.7 (13.7%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: insuflat eps
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- injectat/insuflat
- aillament CP
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 30.94 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
30.94

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 59.73 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

 20.19 GG≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

59.73 20.19

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 59.73 E 20.19 G

Diferencia con situación inicial 20.2 (25.2%) -6.6 (-48.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 91.27 E 30.99 G 23.74 G - - 146.00 E

Diferencia con situación inicial 30.8 (25.2%) -10.1 (-48.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 20.7 (12.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 18.43 E 7.71 G 4.79 E - - 30.94 E

Diferencia con situación inicial 6.2 (25.2%) -2.5 (-48.5%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 3.7 (10.7%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: trasdossat interior llana roca
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- trasdossat
- aillament CP
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 34.15 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
34.15

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 78.31 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 13.59 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

78.31 13.59

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 78.31 E 13.59 E

Diferencia con situación inicial 1.6 (2.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 119.66 E 20.87 G 23.74 G - - 164.26 E

Diferencia con situación inicial 2.4 (2.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 2.4 (1.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 24.17 E 5.19 G 4.79 E - - 34.15 E

Diferencia con situación inicial 0.5 (2.0%) 0.0 (0.0%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 0.5 (1.4%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Aillament terra PB (forjat PS)
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- aillament forjat PS
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 34.42 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
34.42

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 79.03 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 13.70 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

79.03 13.70

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 79.03 E 13.70 E

Diferencia con situación inicial 0.9 (1.1%) -0.1 (-0.8%)
Energía primaria [kWh/m² año] 120.76 E 21.04 G 23.74 G - - 165.53 E

Diferencia con situación inicial 1.3 (1.1%) -0.2 (-0.8%) 0.0 (0.0%) - (-%) 1.1 (0.7%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 24.39 E 5.23 G 4.79 E - - 34.42 E

Diferencia con situación inicial 0.3 (1.1%) -0.0 (-0.8%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 0.2 (0.6%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Aillament forjat volat
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- aillament forjat volat
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 32.94 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
32.94

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 74.49 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 13.50 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

74.49 13.50

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 74.49 E 13.50 E

Diferencia con situación inicial 5.4 (6.8%) 0.1 (0.7%)
Energía primaria [kWh/m² año] 113.83 E 20.73 G 23.74 G - - 158.29 E

Diferencia con situación inicial 8.2 (6.8%) 0.1 (0.7%) 0.0 (0.0%) - (-%) 8.4 (5.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 22.99 E 5.15 G 4.79 E - - 32.94 E

Diferencia con situación inicial 1.7 (6.7%) 0.0 (0.7%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 1.7 (4.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Substitució de vidres simples per vidres dobles (caixa escala i PB) i millora
permeabilitat
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 32.19 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
32.19

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 76.70 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.76 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

76.70 9.76

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 76.70 E 9.76 D

Diferencia con situación inicial 3.2 (4.0%) 3.8 (28.2%)
Energía primaria [kWh/m² año] 117.20 E 14.99 E 23.74 G - - 155.93 E

Diferencia con situación inicial 4.9 (4.0%) 5.9 (28.2%) 0.0 (0.0%) - (-%) 10.7 (6.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 23.67 E 3.73 F 4.79 E - - 32.19 E

Diferencia con situación inicial 1.0 (4.0%) 1.5 (28.2%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 2.4 (7.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Substitució vidres i finestres (4-6-4 alumini trencament pont tèrmic)
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Sustitución de ventanas

76

RUBEN
Rectángulo



Ref. Catastral 7086705DG9778N

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 31.46 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
31.46

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 74.38 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.71 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

74.38 9.71

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 74.38 E 9.71 D

Diferencia con situación inicial 5.5 (6.9%) 3.9 (28.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 113.65 E 14.91 E 23.74 G - - 152.30 E

Diferencia con situación inicial 8.4 (6.9%) 6.0 (28.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 14.4 (8.6%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 22.95 E 3.71 F 4.79 E - - 31.46 E

Diferencia con situación inicial 1.7 (6.9%) 1.5 (28.5%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 3.2 (9.2%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Substitució vidres i marcs (4-12-4 alumini trencament pont tèrmic)
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- vidres 4-12-4
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 23.96 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
23.96

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 79.89 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 13.59 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

79.89 13.59

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 79.89 E 13.59 E

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 77.81 E 20.87 G 15.13 D - - 113.81 E

Diferencia con situación inicial 44.3 (36.3%) 0.0 (0.0%) 8.6 (36.3%) - (-%) 52.9 (31.7%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 15.71 E 5.19 G 3.06 C - - 23.96 E

Diferencia con situación inicial 8.9 (36.3%) 0.0 (0.0%) 1.7 (36.3%) - (-%) 10.7 (30.8%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Caldera condensació
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 30.84 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
30.84

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 79.89 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 13.59 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

79.89 13.59

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 79.89 E 13.59 E

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 106.31 E 20.87 G 20.67 F - - 147.85 E

Diferencia con situación inicial 15.8 (12.9%) 0.0 (0.0%) 3.1 (12.9%) - (-%) 18.8 (11.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 21.47 E 5.19 G 4.18 D - - 30.84 E

Diferencia con situación inicial 3.2 (12.9%) 0.0 (0.0%) 0.6 (12.9%) - (-%) 3.8 (11.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Millora aillament caldera estandard o substitució per caldera estandard
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

 5.19 AA< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
5.19

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 79.89 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 13.59 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

79.89 13.59

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 79.89 E 13.59 E

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 98.75 E 20.87 G 19.20 E - - 138.82 E

Diferencia con situación inicial 23.3 (19.1%) 0.0 (0.0%) 4.5 (19.1%) - (-%) 27.9 (16.7%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 5.19 G 0.00 A - - 5.19 A

Diferencia con situación inicial 24.7 (100.0%) 0.0 (0.0%) 4.8 (100.0%) - (-%) 29.4 (85.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Caldera biomasa
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 34.57 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
34.57

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 79.89 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 13.59 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

79.89 13.59

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 79.89 E 13.59 E

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 122.07 E 20.60 G 23.74 G - - 166.41 E

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.3 (1.3%) 0.0 (0.0%) - (-%) 0.3 (0.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 24.66 E 5.12 G 4.79 E - - 34.57 E

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.1 (1.3%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 0.1 (0.2%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Aire condicionat
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 26.49 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
26.49

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 79.89 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

 13.59 EE11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

79.89 13.59

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 79.89 E 13.59 E

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 70.94 E 17.17 F 22.69 G - - 110.80 E

Diferencia con situación inicial 51.1 (41.9%) 3.7 (17.7%) 1.1 (4.4%) - (-%) 55.9 (33.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 17.64 E 4.27 F 4.58 E - - 26.49 E

Diferencia con situación inicial 7.0 (28.4%) 0.9 (17.7%) 0.2 (4.4%) - (-%) 8.1 (23.5%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: bomba calor per calefacció i refrigeració
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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Fecha
Ref. Catastral 7086705DG9778N

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 26.72 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
26.72

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 55.88 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

 19.71 GG≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

55.88 19.71

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 55.88 E 19.71 G

Diferencia con situación inicial 24.0 (30.0%) -6.1 (-45.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 74.36 E 30.26 G 20.67 F - - 125.30 E

Diferencia con situación inicial 47.7 (39.1%) -9.4 (-45.0%) 3.1 (12.9%) - (-%) 41.4 (24.8%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 15.02 E 7.53 G 4.18 D - - 26.72 E

Diferencia con situación inicial 9.6 (39.1%) -2.3 (-45.0%) 0.6 (12.9%) - (-%) 7.9 (22.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET ECONÒMIC (SOCIAL)
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
- Mejora de las instalaciones
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Fecha
Ref. Catastral 7086705DG9778N

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 21.50 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
21.50

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 55.58 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

 19.66 GG≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

55.58 19.66

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 55.58 E 19.66 G

Diferencia con situación inicial 24.3 (30.4%) -6.1 (-44.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 54.14 D 30.18 G 15.13 D - - 99.45 E

Diferencia con situación inicial 67.9 (55.7%) -9.3 (-44.6%) 8.6 (36.3%) - (-%) 67.2 (40.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 10.93 D 7.50 G 3.06 C - - 21.50 E

Diferencia con situación inicial 13.7 (55.7%) -2.3 (-44.6%) 1.7 (36.3%) - (-%) 13.1 (37.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET ECONÒMIC (SOCIAL+)
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Adición de aislamiento en cajas de persiana
- Mejora de las instalaciones
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Fecha
Ref. Catastral 7086705DG9778N

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

 11.39 CC8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
11.39

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

 10.24 BB6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.00 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

10.24 9.00

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 10.24 B 9.00 D

Diferencia con situación inicial 69.7 (87.2%) 4.6 (33.8%)
Energía primaria [kWh/m² año] 15.64 B 13.81 E 23.74 G - - 53.20 C

Diferencia con situación inicial 106.4 (87.2%) 7.1 (33.8%) 0.0 (0.0%) - (-%) 113.5 (68.1%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 3.16 B 3.44 E 4.79 E - - 11.39 C

Diferencia con situación inicial 21.5 (87.2%) 1.8 (33.8%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 23.2 (67.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET MILLORA ENVOLUPANT
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- vidres 4-12-4
- aillament forjat PS
- aillament forjat volat
- SATE 6 cm llana de roca
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Fecha
Ref. Catastral 7086705DG9778N

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

 8.51 BB5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
8.51

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

 10.24 BB6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.00 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

10.24 9.00

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 10.24 B 9.00 D

Diferencia con situación inicial 69.7 (87.2%) 4.6 (33.8%)
Energía primaria [kWh/m² año] 9.97 B 13.81 E 15.13 D - - 38.92 C

Diferencia con situación inicial 112.1 (91.8%) 7.1 (33.8%) 8.6 (36.3%) - (-%) 127.8 (76.7%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 2.01 A 3.44 E 3.06 C - - 8.51 B

Diferencia con situación inicial 22.6 (91.8%) 1.8 (33.8%) 1.7 (36.3%) - (-%) 26.1 (75.4%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET MILLORA ENVOLUPANT+caldera condensació
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- vidres 4-12-4
- aillament forjat PS
- aillament forjat volat
- SATE 6 cm llana de roca
- Mejora de las instalaciones
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Fecha
Ref. Catastral 7086705DG9778N

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

 8.34 BB5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
8.34

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

 8.16 BB6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.63 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

8.16 9.63

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 8.16 B 9.63 D

Diferencia con situación inicial 71.7 (89.8%) 4.0 (29.1%)
Energía primaria [kWh/m² año] 7.95 A 14.79 E 15.13 D - - 37.87 B

Diferencia con situación inicial 114.1 (93.5%) 6.1 (29.1%) 8.6 (36.3%) - (-%) 128.8 (77.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 1.60 A 3.68 E 3.06 C - - 8.34 B

Diferencia con situación inicial 23.1 (93.5%) 1.5 (29.1%) 1.7 (36.3%) - (-%) 26.3 (75.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- vidres 4-12-4
- aillament forjat PS
- aillament forjat volat
- SATE 10 cm llana de roca
- Mejora de las instalaciones
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Fecha
Ref. Catastral 7086705DG9778N

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

 3.68 AA< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
3.68

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

 8.16 BB6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.63 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

8.16 9.63

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 8.16 B 9.63 D

Diferencia con situación inicial 71.7 (89.8%) 4.0 (29.1%)
Energía primaria [kWh/m² año] 10.09 B 14.79 E 19.20 E - - 44.08 C

Diferencia con situación inicial 112.0 (91.7%) 6.1 (29.1%) 4.5 (19.1%) - (-%) 122.6 (73.6%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 3.68 E 0.00 A - - 3.68 A

Diferencia con situación inicial 24.7 (100.0%) 1.5 (29.1%) 4.8 (100.0%) - (-%) 31.0 (89.4%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: PAQUET SOSTENIBLE
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- vidres 4-12-4
- aillament forjat PS
- aillament forjat volat
- SATE 10 cm llana de roca
- Mejora de las instalaciones
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ANNEX 5. Quadre de retorn 

anual en funció de l’estalvi i el 

preu de l’energia unifamiliar.
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QUADRE DE RETORN ANUAL (EN FUNCIÓ DE L'ESTALVI  I EL PREU DE L'ENERGIA)

MESURES DE MILLORA INDIVIDUALS ‐ UNIFAMILIAR

1.676,79 1.696,86 758,26 195,49 1.349,42 1.553,24 1.945,73 2.105,65 856,83 1.353,64

0,96 0,94 0,41 0,10 0,79 0,88 1,07 1,12 0,45 0,68

Periode Preus Energia Increment Preu actualitzat
Estalvi anual  SATE 

4cm llana
Estalvi acumulat  
SATE 4cm llana

Estalvi anual  SATE 
6cm llana

Estalvi acumulat  
SATE 6cm llana

Estalvi anual  SATE 
8cm llana

Estalvi acumulat  
SATE 8cm llana

Estalvi anual  SATE 
10cm llana

Estalvi acumulat  
SATE 10cm llana

Estalvi anual  SATE 
4cm EPS

Estalvi acumulat  
SATE 4cm EPS

Estalvi anual  SATE 
6cm EPS

Estalvi acumulat  
SATE 6cm EPS

Estalvi anual  SATE 
8cm EPS

Estalvi acumulat  
SATE 8cm EPS

Estalvi anual  SATE 
10cm EPS

Estalvi acumulat  
SATE 10cm EPS

Estalvi anual F.V. 6 
cm llana

Estalvi acumulat 
F.V. 6 cm llana

Estalvi anual F.V. 10 
cm llana

Estalvi acumulat 
F.V. 10 cm llana

0 0,1501695 0 0,1501695 1.315,97 1.315,97 1.363,33 1.363,33 1.391,23 1.391,23 1.410,16 1.410,16 1.292,51 1.292,51 1.339,61 1.339,61 1.371,33 1.371,33 1.395,23 1.395,23 1.371,33 1.371,33 1.413,98 1.413,98
1 0,15016947 0,00302591 0,15319538 1.342,49 2.658,46 1.390,80 2.754,13 1.419,27 2.810,50 1.438,57 2.848,73 1.318,56 2.611,07 1.366,60 2.706,21 1.398,96 2.770,29 1.423,34 2.818,58 1.398,96 2.770,29 1.442,47 2.856,45
2 0,15319538 0,00308689 0,15628227 1.369,54 4.028,00 1.418,83 4.172,96 1.447,86 4.258,36 1.467,56 4.316,29 1.345,13 3.956,19 1.394,14 4.100,34 1.427,15 4.197,44 1.452,03 4.270,60 1.427,15 4.197,44 1.471,54 4.327,99
3 0,15628227 0,00314909 0,15943136 1.397,13 5.425,13 1.447,42 5.620,38 1.477,04 5.735,40 1.497,13 5.813,42 1.372,23 5.328,42 1.422,23 5.522,57 1.455,91 5.653,34 1.481,28 5.751,88 1.455,91 5.653,34 1.501,19 5.829,18
4 0,15943136 0,00321254 0,1626439 1.425,29 6.850,42 1.476,58 7.096,96 1.506,80 7.242,20 1.527,30 7.340,72 1.399,88 6.728,30 1.450,89 6.973,46 1.485,24 7.138,59 1.511,13 7.263,01 1.485,24 7.138,59 1.531,44 7.360,61
5 0,1626439 0,00327727 0,16592118 1.454,01 8.304,42 1.506,33 8.603,29 1.537,16 8.779,36 1.558,07 8.898,80 1.428,09 8.156,39 1.480,12 8.453,58 1.515,17 8.653,76 1.541,58 8.804,60 1.515,17 8.653,76 1.562,30 8.922,91
6 0,16592118 0,00334331 0,16926449 1.483,30 9.787,73 1.536,69 10.139,98 1.568,14 10.347,50 1.589,47 10.488,27 1.456,86 9.613,25 1.509,95 9.963,52 1.545,70 10.199,46 1.572,64 10.377,24 1.545,70 10.199,46 1.593,78 10.516,69
7 0,16926449 0,00341068 0,17267517 1.513,19 11.300,92 1.567,65 11.707,63 1.599,73 11.947,23 1.621,50 12.109,76 1.486,22 11.099,47 1.540,37 11.503,90 1.576,85 11.776,31 1.604,33 11.981,57 1.576,85 11.776,31 1.625,89 12.142,58
8 0,17267517 0,0034794 0,17615457 1.543,68 12.844,61 1.599,24 13.306,87 1.631,97 13.579,20 1.654,17 13.763,94 1.516,17 12.615,64 1.571,41 13.075,30 1.608,62 13.384,93 1.636,66 13.618,23 1.608,62 13.384,93 1.658,65 13.801,23
9 0,17615457 0,00354951 0,17970409 1.574,79 14.419,39 1.631,46 14.938,34 1.664,85 15.244,06 1.687,50 15.451,44 1.546,72 14.162,36 1.603,07 14.678,38 1.641,03 15.025,96 1.669,64 15.287,87 1.641,03 15.025,96 1.692,07 15.493,30
10 0,17970409 0,00362104 0,18332512 1.606,52 16.025,92 1.664,34 16.602,68 1.698,40 16.942,46 1.721,51 17.172,94 1.577,88 15.740,24 1.635,38 16.313,75 1.674,10 16.700,06 1.703,28 16.991,15 1.674,10 16.700,06 1.726,17 17.219,47
11 0,18332512 0,003694 0,18701913 1.638,89 17.664,81 1.697,88 18.300,55 1.732,62 18.675,08 1.756,19 18.929,14 1.609,68 17.349,92 1.668,33 17.982,08 1.707,83 18.407,90 1.737,60 18.728,75 1.707,83 18.407,90 1.760,95 18.980,42
12 0,18701913 0,00376844 0,19078756 1.671,92 19.336,72 1.732,09 20.032,64 1.767,53 20.442,61 1.791,58 20.720,72 1.642,11 18.992,03 1.701,95 19.684,03 1.742,25 20.150,15 1.772,62 20.501,37 1.742,25 20.150,15 1.796,44 20.776,86
13 0,19078756 0,00384437 0,19463193 1.705,61 21.042,33 1.766,99 21.799,63 1.803,15 22.245,76 1.827,68 22.548,40 1.675,20 20.667,23 1.736,24 21.420,27 1.777,35 21.927,50 1.808,33 22.309,70 1.777,35 21.927,50 1.832,63 22.609,49
14 0,19463193 0,00392183 0,19855376 1.739,97 22.782,30 1.802,59 23.602,22 1.839,48 24.085,25 1.864,51 24.412,91 1.708,96 22.376,19 1.771,22 23.191,49 1.813,17 23.740,67 1.844,77 24.154,47 1.813,17 23.740,67 1.869,56 24.479,05
15 0,19855376 0,00400086 0,20255462 1.775,03 24.557,34 1.838,92 25.441,14 1.876,55 25.961,80 1.902,08 26.314,99 1.743,39 24.119,58 1.806,91 24.998,41 1.849,70 25.590,37 1.881,94 26.036,41 1.849,70 25.590,37 1.907,23 26.386,29
16 0,20255462 0,00408148 0,2066361 1.810,80 26.368,14 1.875,97 27.317,11 1.914,36 27.876,16 1.940,41 28.255,39 1.778,52 25.898,10 1.843,32 26.841,73 1.886,97 27.477,34 1.919,86 27.956,28 1.886,97 27.477,34 1.945,66 28.331,95
17 0,2066361 0,00416372 0,21079981 1.847,29 28.215,43 1.913,77 29.230,88 1.952,94 29.829,10 1.979,50 30.234,90 1.814,36 27.712,46 1.880,47 28.722,20 1.925,00 29.402,34 1.958,55 29.914,83 1.925,00 29.402,34 1.984,87 30.316,82
18 0,21079981 0,00424762 0,21504743 1.884,51 30.099,94 1.952,33 31.183,21 1.992,29 31.821,39 2.019,39 32.254,29 1.850,92 29.563,38 1.918,36 30.640,56 1.963,79 31.366,13 1.998,01 31.912,84 1.963,79 31.366,13 2.024,86 32.341,68
19 0,21504743 0,00433321 0,21938064 1.922,48 32.022,42 1.991,67 33.174,88 2.032,43 33.853,82 2.060,08 34.314,37 1.888,21 31.451,60 1.957,01 32.597,57 2.003,36 33.369,48 2.038,27 33.951,12 2.003,36 33.369,48 2.065,66 34.407,35
20 0,21938064 0,00442052 0,22380116 1.961,22 33.983,64 2.031,80 35.206,69 2.073,39 35.927,21 2.101,59 36.415,96 1.926,26 33.377,86 1.996,45 34.594,02 2.043,72 35.413,21 2.079,35 36.030,46 2.043,72 35.413,21 2.107,29 36.514,63
21 0,22380116 0,00450959 0,22831075 2.000,74 35.984,38 2.072,75 37.279,43 2.115,17 38.042,37 2.143,94 38.559,90 1.965,08 35.342,93 2.036,68 36.630,69 2.084,90 37.498,11 2.121,24 38.151,71 2.084,90 37.498,11 2.149,75 38.664,38
22 0,22831075 0,00460046 0,23291121 2.041,06 38.025,44 2.114,51 39.393,95 2.157,79 40.200,16 2.187,14 40.747,04 2.004,67 37.347,61 2.077,71 38.708,41 2.126,92 39.625,02 2.163,99 40.315,70 2.126,92 39.625,02 2.193,07 40.857,45
23 0,23291121 0,00469316 0,23760437 2.082,18 40.107,62 2.157,12 41.551,06 2.201,27 42.401,42 2.231,21 42.978,26 2.045,07 39.392,67 2.119,58 40.827,99 2.169,77 41.794,80 2.207,59 42.523,29 2.169,77 41.794,80 2.237,26 43.094,71
24 0,23760437 0,00478773 0,2423921 2.124,14 42.231,76 2.200,59 43.751,65 2.245,62 44.647,04 2.276,17 45.254,43 2.086,27 41.478,95 2.162,29 42.990,28 2.213,49 44.008,29 2.252,07 44.775,36 2.213,49 44.008,29 2.282,34 45.377,04
25 0,2423921 0,0048842 0,2472763 2.166,94 44.398,70 2.244,93 45.996,58 2.290,87 46.937,91 2.322,04 47.576,46 2.128,31 43.607,26 2.205,86 45.196,14 2.258,10 46.266,39 2.297,45 47.072,82 2.258,10 46.266,39 2.328,33 47.705,37
26 0,2472763 0,00498262 0,25225892 2.210,60 46.609,31 2.290,16 48.286,74 2.337,03 49.274,94 2.368,82 49.945,29 2.171,20 45.778,46 2.250,31 47.446,45 2.303,60 48.569,98 2.343,75 49.416,57 2.303,60 48.569,98 2.375,24 50.080,61
27 0,25225892 0,00508302 0,25734194 2.255,15 48.864,45 2.336,31 50.623,05 2.384,12 51.659,07 2.416,56 52.361,84 2.214,95 47.993,41 2.295,65 49.742,10 2.350,01 50.920,00 2.390,97 51.807,54 2.350,01 50.920,00 2.423,10 52.503,72
28 0,25734194 0,00518544 0,26252738 2.300,59 51.165,04 2.383,39 53.006,43 2.432,16 54.091,23 2.465,25 54.827,09 2.259,58 50.252,99 2.341,91 52.084,01 2.397,37 53.317,36 2.439,15 54.246,69 2.397,37 53.317,36 2.471,93 54.975,65
29 0,26252738 0,00528993 0,2678173 2.346,95 53.511,99 2.431,41 55.437,84 2.481,17 56.572,40 2.514,92 57.342,02 2.305,11 52.558,10 2.389,10 54.473,11 2.445,67 55.763,03 2.488,30 56.734,99 2.445,67 55.763,03 2.521,74 57.497,39
30 0,2678173 0,00539652 0,27321382 2.394,24 55.906,23 2.480,40 57.918,25 2.531,17 59.103,56 2.565,60 59.907,62 2.351,56 54.909,65 2.437,24 56.910,35 2.494,95 58.257,99 2.538,44 59.273,44 2.494,95 58.257,99 2.572,55 60.069,94
31 0,27321382 0,00550526 0,27871908 2.442,48 58.348,71 2.530,38 60.448,63 2.582,17 61.685,73 2.617,30 62.524,92 2.398,94 57.308,60 2.486,35 59.396,70 2.545,23 60.803,21 2.589,59 61.863,03 2.545,23 60.803,21 2.624,39 62.694,33
32 0,27871908 0,00561619 0,28433527 2.491,70 60.840,40 2.581,37 63.030,00 2.634,20 64.319,93 2.670,04 65.194,95 2.447,28 59.755,88 2.536,45 61.933,15 2.596,51 63.399,73 2.641,77 64.504,80 2.596,51 63.399,73 2.677,27 65.371,60
33 0,28433527 0,00572936 0,29006462 2.541,90 63.382,31 2.633,39 65.663,39 2.687,28 67.007,21 2.723,84 67.918,79 2.496,59 62.252,47 2.587,56 64.520,71 2.648,83 66.048,56 2.695,00 67.199,80 2.648,83 66.048,56 2.731,22 68.102,81
34 0,29006462 0,0058448 0,29590943 2.593,12 65.975,43 2.686,45 68.349,84 2.741,43 69.748,64 2.778,72 70.697,51 2.546,90 64.799,37 2.639,70 67.160,41 2.702,21 68.750,77 2.749,31 69.949,11 2.702,21 68.750,77 2.786,25 70.889,07
35 0,29590943 0,00596257 0,301872 2.645,38 68.620,81 2.740,58 71.090,42 2.796,67 72.545,31 2.834,71 73.532,22 2.598,22 67.397,59 2.692,89 69.853,30 2.756,66 71.507,42 2.804,71 72.753,81 2.756,66 71.507,42 2.842,39 73.731,46
36 0,301872 0,00608272 0,30795472 2.698,68 71.319,49 2.795,80 73.886,22 2.853,02 75.398,33 2.891,83 76.424,06 2.650,57 70.048,16 2.747,15 72.600,45 2.812,20 74.319,63 2.861,22 75.615,03 2.812,20 74.319,63 2.899,67 76.631,13
37 0,30795472 0,00620529 0,31416001 2.753,06 74.072,55 2.852,14 76.738,36 2.910,51 78.308,84 2.950,10 79.374,16 2.703,98 72.752,14 2.802,51 75.402,95 2.868,87 77.188,49 2.918,87 78.533,90 2.868,87 77.188,49 2.958,10 79.589,23
38 0,31416001 0,00633032 0,32049033 2.808,53 76.881,08 2.909,61 79.647,97 2.969,16 81.277,99 3.009,55 82.383,71 2.758,47 75.510,61 2.858,98 78.261,93 2.926,68 80.115,17 2.977,69 81.511,59 2.926,68 80.115,17 3.017,70 82.606,93
39 0,32049033 0,00645788 0,32694821 2.865,12 79.746,20 2.968,24 82.616,20 3.028,98 84.306,97 3.070,19 85.453,90 2.814,05 78.324,66 2.916,58 81.178,51 2.985,65 83.100,82 3.037,69 84.549,28 2.985,65 83.100,82 3.078,51 85.685,44
40 0,32694821 0,00658801 0,33353622 2.922,86 82.669,06 3.028,05 85.644,25 3.090,02 87.396,99 3.132,05 88.585,95 2.870,75 81.195,42 2.975,35 84.153,86 3.045,81 86.146,63 3.098,90 87.648,18 3.045,81 86.146,63 3.140,54 88.825,98
41 0,33353622 0,00672075 0,34025698 2.981,75 85.650,81 3.089,06 88.733,31 3.152,28 90.549,27 3.195,17 91.781,12 2.928,60 84.124,02 3.035,31 87.189,17 3.107,18 89.253,81 3.161,34 90.809,52 3.107,18 89.253,81 3.203,82 92.029,80
42 0,34025698 0,00685618 0,34711315 3.041,83 88.692,65 3.151,31 91.884,62 3.215,80 93.765,07 3.259,55 95.040,67 2.987,61 87.111,63 3.096,47 90.285,64 3.169,79 92.423,61 3.225,04 94.034,57 3.169,79 92.423,61 3.268,38 95.298,18
43 0,34711315 0,00699433 0,35410748 3.103,13 91.795,77 3.214,81 95.099,43 3.280,60 97.045,67 3.325,23 98.365,90 3.047,81 90.159,44 3.158,86 93.444,50 3.233,66 95.657,27 3.290,03 97.324,59 3.233,66 95.657,27 3.334,24 98.632,42
44 0,35410748 0,00713527 0,36124275 3.165,66 94.961,43 3.279,58 98.379,01 3.346,70 100.392,37 3.392,23 101.758,13 3.109,22 93.268,66 3.222,51 96.667,01 3.298,82 98.956,09 3.356,32 100.680,91 3.298,82 98.956,09 3.401,42 102.033,84
45 0,36124275 0,00727904 0,36852179 3.229,44 98.190,87 3.345,67 101.724,68 3.414,14 103.806,51 3.460,58 105.218,71 3.171,88 96.440,54 3.287,45 99.954,46 3.365,29 102.321,38 3.423,95 104.104,87 3.365,29 102.321,38 3.469,96 105.503,80
46 0,36852179 0,00742571 0,37594751 3.294,52 101.485,39 3.413,08 105.137,76 3.482,93 107.289,45 3.530,32 108.749,03 3.235,79 99.676,33 3.353,69 103.308,15 3.433,10 105.754,49 3.492,94 107.597,81 3.433,10 105.754,49 3.539,88 109.043,68
47 0,37594751 0,00757534 0,38352285 3.360,90 104.846,29 3.481,86 108.619,62 3.553,11 110.842,56 3.601,45 112.350,48 3.300,99 102.977,32 3.421,27 106.729,42 3.502,28 109.256,77 3.563,33 111.161,14 3.502,28 109.256,77 3.611,21 112.654,89
48 0,38352285 0,00772799 0,39125083 3.428,62 108.274,91 3.552,02 112.171,64 3.624,71 114.467,27 3.674,02 116.024,50 3.367,51 106.344,82 3.490,20 110.219,62 3.572,85 112.829,62 3.635,13 114.796,26 3.572,85 112.829,62 3.683,98 116.338,87
49 0,39125083 0,0078837 0,39913454 3.497,71 111.772,62 3.623,59 115.795,23 3.697,75 118.165,02 3.748,05 119.772,55 3.435,36 109.780,19 3.560,53 113.780,15 3.644,85 116.474,47 3.708,38 118.504,64 3.644,85 116.474,47 3.758,21 120.097,08
50 0,39913454 0,00804256 0,4071771 3.568,19 115.340,81 3.696,60 119.491,83 3.772,26 121.937,28 3.823,58 123.596,13 3.504,58 113.284,77 3.632,28 117.412,43 3.718,29 120.192,76 3.783,10 122.287,74 3.718,29 120.192,76 3.833,94 123.931,01

115.340,81 119.491,83 121.937,28 123.596,13 113.284,77 117.412,43 120.192,76 122.287,74 120.192,76 123.931,01

Valor restant any amortitz.
Període any restant

ANNEX 5

90



559,87 1.913,15 248,52 498,69 674,29 70,42 67,51 149,38 75,83 1.664,53 578,99 191,17

0,29 0,93 0,38 0,88 0,94 0,12 0,31 0,62 0,06 1,52 0,94 0,80

Estalvi anual F.V. 6 
cm XPS

Estalvi acumulat 
F.V. 6 cm XPS

Estalvi anualt F.V. 
10 cm XPS

Estalvi acumultat 
F.V. 10 cm XPS

Estalvi anual  
Trasdosat interior

Estalvi acumulat  
Trasdosat interior

Estalvi anual  
Injectat PUR

Estalvi acumulat  
Injectat PUR

Estalvi anual  
Insuflat llana

Estalvi acumulat  
Insuflat llana

Estalvi anual  Boles 
EPS

Estalvi acumulat  
Boles EPS

Estalvi anual  
S.vidres 4‐6‐4

Estalvi acumulat  
S.vidres 4‐6‐4

Estalvi anual  
S.vidres 4‐12‐4

Estalvi acumulat  
S.vidres 4‐12‐4

Estalvi anual  
Caldera 

Condensació

Estalvi acumulat  
Caldera 

Condensació

Estalvi anual  
Caldera Biomassa

Estalvi acumulat  
Caldera Biomassa

Estalvi anual  
Caldera M. 
Rendiment

Estalvi acumulat  
Caldera M. 
Rendiment

Estalvi anual  
Aïllament fals sostre

1.363,33 1.363,33 1.406,43 1.406,43 470,85 470,85 534,03 534,03 534,03 534,03 542,38 542,38 178,42 178,42 202,86 202,86 1.196,19 1.196,19 734,76 734,76 577,21 577,21 112,05
1.390,80 2.754,13 1.434,77 2.841,19 480,34 951,19 544,79 1.078,82 544,79 1.078,82 553,31 1.095,69 182,02 360,44 206,95 409,81 1.220,29 2.416,49 749,56 1.484,32 588,85 1.166,06 114,31
1.418,83 4.172,96 1.463,68 4.304,87 490,02 1.441,21 555,77 1.634,59 555,77 1.634,59 564,46 1.660,15 185,69 546,13 211,12 620,93 1.244,88 3.661,37 764,67 2.248,99 600,71 1.766,77 116,61
1.447,42 5.620,38 1.493,17 5.798,04 499,89 1.941,11 566,97 2.201,56 566,97 2.201,56 575,83 2.235,99 189,43 735,56 215,37 836,30 1.269,97 4.931,34 780,07 3.029,06 612,81 2.379,58 118,96
1.476,58 7.096,96 1.523,26 7.321,30 509,97 2.451,07 578,39 2.779,95 578,39 2.779,95 587,44 2.823,43 193,25 928,81 219,71 1.056,01 1.295,56 6.226,90 795,79 3.824,85 625,16 3.004,75 121,36
1.506,33 8.603,29 1.553,95 8.875,25 520,24 2.971,31 590,05 3.369,99 590,05 3.369,99 599,27 3.422,70 197,14 1.125,95 224,14 1.280,15 1.321,66 7.548,56 811,83 4.636,68 637,76 3.642,51 123,80
1.536,69 10.139,98 1.585,26 10.460,51 530,72 3.502,04 601,94 3.971,93 601,94 3.971,93 611,35 4.034,05 201,11 1.327,06 228,66 1.508,80 1.348,29 8.896,85 828,19 5.464,87 650,61 4.293,12 126,30
1.567,65 11.707,63 1.617,21 12.077,72 541,42 4.043,46 614,06 4.585,99 614,06 4.585,99 623,67 4.657,72 205,16 1.532,22 233,26 1.742,07 1.375,46 10.272,32 844,87 6.309,74 663,72 4.956,84 128,84
1.599,24 13.306,87 1.649,79 13.727,51 552,33 4.595,78 626,44 5.212,43 626,44 5.212,43 636,24 5.293,95 209,30 1.741,52 237,96 1.980,03 1.403,18 11.675,49 861,90 7.171,64 677,09 5.633,93 131,44
1.631,46 14.938,34 1.683,04 15.410,55 563,46 5.159,24 639,06 5.851,49 639,06 5.851,49 649,06 5.943,01 213,52 1.955,04 242,76 2.222,79 1.431,45 13.106,95 879,27 8.050,91 690,74 6.324,67 134,09
1.664,34 16.602,68 1.716,95 17.127,49 574,81 5.734,05 651,94 6.503,43 651,94 6.503,43 662,13 6.605,14 217,82 2.172,86 247,65 2.470,44 1.460,30 14.567,24 896,98 8.947,89 704,66 7.029,33 136,79
1.697,88 18.300,55 1.751,55 18.879,04 586,39 6.320,45 665,07 7.168,50 665,07 7.168,50 675,48 7.280,62 222,21 2.395,07 252,64 2.723,08 1.489,72 16.056,96 915,06 9.862,95 718,86 7.748,18 139,54
1.732,09 20.032,64 1.786,84 20.665,88 598,21 6.918,66 678,48 7.846,98 678,48 7.846,98 689,09 7.969,71 226,69 2.621,75 257,73 2.980,81 1.519,74 17.576,70 933,50 10.796,45 733,34 8.481,52 142,36
1.766,99 21.799,63 1.822,84 22.488,72 610,26 7.528,92 692,15 8.539,12 692,15 8.539,12 702,97 8.672,68 231,25 2.853,00 262,92 3.243,73 1.550,36 19.127,07 952,31 11.748,75 748,12 9.229,64 145,22
1.802,59 23.602,22 1.859,57 24.348,30 622,56 8.151,48 706,09 9.245,22 706,09 9.245,22 717,14 9.389,82 235,91 3.088,92 268,22 3.511,95 1.581,60 20.708,67 971,49 12.720,25 763,19 9.992,83 148,15
1.838,92 25.441,14 1.897,04 26.245,34 635,10 8.786,59 720,32 9.965,54 720,32 9.965,54 731,59 10.121,40 240,67 3.329,58 273,63 3.785,58 1.613,47 22.322,14 991,07 13.711,32 778,57 10.771,40 151,14
1.875,97 27.317,11 1.935,27 28.180,61 647,90 9.434,49 734,84 10.700,37 734,84 10.700,37 746,33 10.867,73 245,52 3.575,10 279,14 4.064,72 1.645,98 23.968,12 1.011,04 14.722,36 794,26 11.565,66 154,18
1.913,77 29.230,88 1.974,27 30.154,88 660,96 10.095,45 749,64 11.450,01 749,64 11.450,01 761,37 11.629,10 250,46 3.825,56 284,76 4.349,48 1.679,15 25.647,27 1.031,41 15.753,77 810,26 12.375,92 157,29
1.952,33 31.183,21 2.014,05 32.168,93 674,28 10.769,72 764,75 12.214,76 764,75 12.214,76 776,71 12.405,81 255,51 4.081,07 290,50 4.639,98 1.712,98 27.360,25 1.052,20 16.805,97 826,59 13.202,51 160,46
1.991,67 33.174,88 2.054,63 34.223,56 687,86 11.457,58 780,16 12.994,92 780,16 12.994,92 792,36 13.198,17 260,66 4.341,73 296,36 4.936,34 1.747,50 29.107,75 1.073,40 17.879,37 843,24 14.045,76 163,69
2.031,80 35.206,69 2.096,03 36.319,59 701,72 12.159,31 795,88 13.790,80 795,88 13.790,80 808,33 14.006,49 265,91 4.607,64 302,33 5.238,67 1.782,71 30.890,47 1.095,03 18.974,39 860,24 14.905,99 166,99
2.072,75 37.279,43 2.138,27 38.457,86 715,86 12.875,17 811,91 14.602,71 811,91 14.602,71 824,61 14.831,11 271,27 4.878,91 308,42 5.547,09 170,35
2.114,51 39.393,95 2.181,35 40.639,21 730,29 13.605,46 828,27 15.430,99 828,27 15.430,99 841,23 15.672,34 276,73 5.155,64 314,63 5.861,72 173,79
2.157,12 41.551,06 2.225,31 42.864,51 745,00 14.350,46 844,96 16.275,95 844,96 16.275,95 858,18 16.530,52 282,31 5.437,95 320,97 6.182,69 177,29
2.200,59 43.751,65 2.270,15 45.134,66 760,01 15.110,47 861,99 17.137,94 861,99 17.137,94 875,47 17.405,99 288,00 5.725,95 327,44 6.510,14 180,86
2.244,93 45.996,58 2.315,89 47.450,55 775,33 15.885,80 879,36 18.017,30 879,36 18.017,30 893,11 18.299,10 293,80 6.019,76 334,04 6.844,18 184,50
2.290,16 48.286,74 2.362,56 49.813,11 790,95 16.676,75 897,08 18.914,38 897,08 18.914,38 911,11 19.210,21 299,72 6.319,48 340,77 7.184,95 188,22
2.336,31 50.623,05 2.410,16 52.223,27 806,89 17.483,64 915,15 19.829,53 915,15 19.829,53 929,47 20.139,68 305,76 6.625,24 347,64 7.532,58 192,01
2.383,39 53.006,43 2.458,73 54.681,99 823,15 18.306,79 933,59 20.763,13 933,59 20.763,13 948,20 21.087,87 311,92 6.937,16 354,64 7.887,22 195,88
2.431,41 55.437,84 2.508,27 57.190,26 839,73 19.146,52 952,41 21.715,53 952,41 21.715,53 967,30 22.055,18 318,21 7.255,37 361,79 8.249,01 199,83
2.480,40 57.918,25 2.558,81 59.749,07 856,66 20.003,18 971,60 22.687,13 971,60 22.687,13 986,79 23.041,97 324,62 7.579,99 369,08 8.618,09 203,86
2.530,38 60.448,63 2.610,37 62.359,44 873,92 20.877,10 991,18 23.678,31 991,18 23.678,31 1.006,68 24.048,65 207,97
2.581,37 63.030,00 2.662,97 65.022,41 891,53 21.768,62 1.011,15 24.689,46 1.011,15 24.689,46 1.026,96 25.075,61 212,16
2.633,39 65.663,39 2.716,63 67.739,04 909,49 22.678,11 1.031,52 25.720,98 1.031,52 25.720,98 1.047,66 26.123,27 216,43
2.686,45 68.349,84 2.771,37 70.510,41 927,82 23.605,93 1.052,31 26.773,29 1.052,31 26.773,29 1.068,77 27.192,04 220,79
2.740,58 71.090,42 2.827,21 73.337,62 946,51 24.552,44 1.073,51 27.846,80 1.073,51 27.846,80 1.090,30 28.282,34 225,24
2.795,80 73.886,22 2.884,18 76.221,80 965,58 25.518,03 1.095,14 28.941,94 1.095,14 28.941,94 1.112,27 29.394,61 229,78
2.852,14 76.738,36 2.942,30 79.164,10 985,04 26.503,07 1.117,21 30.059,15 1.117,21 30.059,15 1.134,68 30.529,29 234,41
2.909,61 79.647,97 3.001,58 82.165,68 1.004,89 27.507,96 1.139,72 31.198,87 1.139,72 31.198,87 1.157,55 31.686,84 239,13
2.968,24 82.616,20 3.062,07 85.227,74 1.025,14 28.533,09 1.162,69 32.361,56 1.162,69 32.361,56 1.180,87 32.867,71 243,95
3.028,05 85.644,25 3.123,77 88.351,51 1.045,79 29.578,89 1.186,12 33.547,67 1.186,12 33.547,67 1.204,67 34.072,38 248,87
3.089,06 88.733,31 3.186,71 91.538,22 1.066,87 30.645,76 1.210,02 34.757,69 1.210,02 34.757,69 1.228,94 35.301,32 253,88
3.151,31 91.884,62 3.250,92 94.789,14 1.088,36 31.734,12 1.234,40 35.992,09 1.234,40 35.992,09 1.253,70 36.555,02 259,00
3.214,81 95.099,43 3.316,43 98.105,57 1.110,30 32.844,42 1.259,27 37.251,36 1.259,27 37.251,36 1.278,97 37.833,99 264,22
3.279,58 98.379,01 3.383,25 101.488,82 1.132,67 33.977,08 1.284,64 38.536,00 1.284,64 38.536,00 1.304,74 39.138,73 269,54
3.345,67 101.724,68 3.451,43 104.940,25 1.155,49 35.132,57 1.310,53 39.846,53 1.310,53 39.846,53 1.331,03 40.469,76 274,97
3.413,08 105.137,76 3.520,97 108.461,22 1.178,77 36.311,35 1.336,94 41.183,47 1.336,94 41.183,47 1.357,85 41.827,60 280,51
3.481,86 108.619,62 3.591,92 112.053,14 1.202,53 37.513,87 1.363,88 42.547,35 1.363,88 42.547,35 1.385,21 43.212,81 286,16
3.552,02 112.171,64 3.664,30 115.717,44 1.226,76 38.740,63 1.391,36 43.938,70 1.391,36 43.938,70 1.413,12 44.625,93 291,93
3.623,59 115.795,23 3.738,13 119.455,57 1.251,48 39.992,11 1.419,39 45.358,10 1.419,39 45.358,10 1.441,59 46.067,53 297,81
3.696,60 119.491,83 3.813,46 123.269,03 1.276,69 41.268,80 1.448,00 46.806,09 1.448,00 46.806,09 1.470,64 47.538,17 303,81

119.491,83 123.269,03 41.268,80 46.806,09 46.806,09 47.538,17 7.579,99 8.618,09 30.890,47 18.974,39 14.905,99 9.820,71
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PAQUETS DE MESURES DE MILLORA ‐ UNIFAMILIAR

22,37 89,74 130,02 1.404,15 472,16 610,28 1.606,64 1.784,19 2.417,79 2.234,85 10.291,57

0,64 0,59 0,10 418,41 0,77 0,47 0,90 0,71 0,81 0,73 3,33

Estalvi acumulat  
Aïllament fals sostre

Estalvi anual  
Aïllament elements 

volats

Estalvi acumulat  
Aïllament elements 

volats

Estalvi anual  
Aïllament sota 

coberta

Estalvi acumulat  
Aïllament sota 

coberta

Estalvi anual  
Bomba Calor

Estalvi acumulat  
Bomba Calor

Estalvi anual  Aire 
Condicionat

Estalvi acumulat  
Aire Condicionat

Estalvi anual  
Contribució Solar

Estalvi acumulat  
Contribució Solar

Període
Estalvi anual  
Econòmic I

Estalvi acumulat  
Economic I

Estalvi anual  
Econòmic II

Estalvi acumulat  
Economic II

Estalvi anual  
Millora 

envolupant

Estalvi acumulat  
Millora 

envolupant

Estalvi anual  M. 
Env. + Caldera 

Cond.

Estalvi acumulat  
M. Env. + Caldera 

Cond.

Estalvi anual  
Eficiència 
Energètica

Estalvi acumulat  
Eficiència 
Energètica

Estalvi anual  
Sostenible

Estalvi acumulat  
Sostenible

112,05 25,24 25,24 57,22 57,22 1.167,31 1.167,31 2,49 2,49 541,23 541,23 0 1.175,93 1.175,93 1.653,45 1.653,45 1.784,34 1.784,34 2.216,45 2.216,45 2.230,66 2.230,66 2.073,30 2.073,30
226,35 25,74 50,98 58,38 115,60 1.190,83 2.358,15 2,54 5,03 552,13 1.093,36 1 1.199,63 2.375,56 1.686,77 3.340,21 1.820,29 3.604,62 2.261,11 4.477,55 2.275,61 4.506,27 2.115,07 4.188,37
342,96 26,26 77,24 59,55 175,15 1.214,83 3.572,98 2,59 7,62 563,26 1.656,62 2 1.223,80 3.599,36 1.720,75 5.060,97 1.856,97 5.461,59 2.306,67 6.784,22 2.321,46 6.827,74 2.157,69 6.346,07
461,92 26,79 104,03 60,75 235,91 1.239,31 4.812,28 2,64 10,26 574,61 2.231,23 3 1.248,46 4.847,82 1.755,43 6.816,40 1.894,39 7.355,98 2.353,15 9.137,37 2.368,24 9.195,98 2.201,17 8.547,24
583,28 27,33 131,37 61,98 297,88 1.264,28 6.076,57 2,69 12,95 586,19 2.817,41 4 1.273,62 6.121,43 1.790,80 8.607,20 1.932,56 9.288,54 2.400,56 11.537,93 2.415,96 11.611,94 2.245,52 10.792,76
707,08 27,88 159,25 63,23 361,11 1.289,76 7.366,32 2,75 15,70 598,00 3.415,41 5 1.299,28 7.420,71 1.826,88 10.434,08 1.971,50 11.260,04 2.448,94 13.986,87 2.464,64 14.076,59 2.290,77 13.083,53
833,38 28,44 187,69 64,50 425,61 1.315,74 8.682,07 2,80 18,50 610,05 4.025,46 6 1.325,46 8.746,17 1.863,70 12.297,77 2.011,22 13.271,26 2.498,28 16.485,15 2.514,31 16.590,89 2.336,93 15.420,46
962,22 29,02 216,71 65,80 491,41 1.342,26 10.024,32 2,86 21,37 622,34 4.647,80 7 1.352,17 10.098,34 1.901,25 14.199,02 2.051,75 15.323,01 2.548,62 19.033,77 2.564,97 19.155,86 2.384,02 17.804,48
1.093,66 29,60 246,31 67,13 558,54 1.369,30 11.393,62 2,92 24,28 634,88 5.282,68 8 1.379,41 11.477,75 1.939,56 16.138,58 2.093,09 17.416,11 2.599,98 21.633,75 2.616,65 21.772,52 2.432,06 20.236,54
1.227,74 30,20 276,51 68,48 627,01 1.396,89 12.790,52 2,98 27,26 647,67 5.930,35 9 1.407,21 12.884,96 1.978,64 18.117,22 2.135,27 19.551,37 2.652,37 24.286,12 2.669,38 24.441,90 2.481,06 22.717,60
1.364,53 30,81 307,32 69,86 696,87 1.425,04 14.215,56 3,04 30,30 660,72 6.591,08 10 1.435,56 14.320,52 2.018,51 20.135,73 2.178,30 21.729,67 2.705,81 26.991,93 2.723,17 27.165,06 2.531,06 25.248,66
1.504,07 31,43 338,74 71,27 768,14 1.453,76 15.669,32 3,10 33,40 674,04 7.265,11 11 1.464,49 15.785,01 2.059,18 22.194,92 2.222,19 23.951,86 2.760,33 29.752,26 2.778,04 29.943,10 2.582,06 27.830,72
1.646,43 32,06 370,81 72,70 840,84 1.483,05 17.152,37 3,16 36,56 687,62 7.952,73 12 1.494,00 17.279,01 2.100,68 24.295,60 2.266,96 26.218,82 2.815,95 32.568,21 2.834,02 32.777,12 2.634,09 30.464,81
1.791,65 32,71 403,51 74,17 915,01 1.512,93 18.665,30 3,22 39,78 701,47 8.654,21 13 1.524,10 18.803,12 2.143,01 26.438,60 2.312,64 28.531,47 2.872,70 35.440,91 2.891,12 35.668,24 2.687,16 33.151,97
1.939,80 33,37 436,88 75,66 990,67 1.543,42 20.208,72 3,29 43,07 715,61 9.369,82 14 1.554,81 20.357,93 2.186,19 28.624,79 2.359,24 30.890,71 2.930,58 38.371,49 2.949,38 38.617,62 2.741,31 35.893,28
2.090,94 34,04 470,92 77,19 1.067,85 1.574,52 21.783,24 3,36 46,43 730,03 10.099,85 15 1.586,14 21.944,08 2.230,24 30.855,03 2.406,78 33.297,49 2.989,63 41.361,12 3.008,81 41.626,43 2.796,55 38.689,83
2.245,12 34,72 505,64 78,74 1.146,60 1.606,25 23.389,48 3,42 49,85 744,74 10.844,59 16 1.618,11 23.562,18 2.275,18 33.130,20 2.455,28 35.752,77 3.049,87 44.410,99 3.069,44 44.695,86 2.852,90 41.542,72
2.402,41 35,42 541,07 80,33 1.226,92 1.638,61 25.028,09 3,49 53,34 759,75 11.604,33 17 1.650,71 25.212,89 2.321,02 35.451,23 2.504,75 38.257,53 3.111,33 47.522,32 3.131,28 47.827,15 2.910,38 44.453,11
2.562,86 36,14 577,20 81,95 1.308,87 1.671,63 26.699,72 3,56 56,91 775,05 12.379,39 18 1.683,97 26.896,86 2.367,79 37.819,02 2.555,22 40.812,75 3.174,02 50.696,34 3.194,38 51.021,53 2.969,03 47.422,14
2.726,55 36,87 614,07 83,60 1.392,47 1.705,31 28.405,03 3,63 60,54 790,67 13.170,06 19 1.717,90 28.614,77 2.415,50 40.234,52 2.606,71 43.419,46 3.237,98 53.934,32 3.258,75 54.280,27 3.028,85 50.450,99
2.893,54 37,61 651,68 85,28 1.477,75 1.739,67 30.144,71 3,71 64,25 806,60 13.976,66 20 1.752,52 30.367,29 2.464,17 42.698,69 2.659,24 46.078,70 3.303,22 57.237,54 3.324,41 57.604,69 3.089,89 53.540,87
3.063,90 38,37 690,04 87,00 1.564,75 21 2.712,82 48.791,52
3.237,68 39,14 729,18 88,75 1.653,50 22 2.767,48 51.559,00
3.414,97 39,93 769,11 90,54 1.744,05 23 2.823,25 54.382,25
3.595,83 40,73 809,85 92,37 1.836,41 24 2.880,14 57.262,39
3.780,34 41,55 851,40 94,23 1.930,64 25 2.938,17 60.200,56
3.968,56 42,39 893,79 96,13 2.026,77 26 2.997,38 63.197,94
4.160,57 43,25 937,04 98,06 2.124,83 27 3.057,77 66.255,71
4.356,46 44,12 981,15 100,04 2.224,87 28 3.119,39 69.375,10
4.556,29 45,01 1.026,16 102,05 2.326,92 29 3.182,24 72.557,34
4.760,15 45,91 1.072,07 104,11 2.431,03 30 3.246,37 75.803,71
4.968,11 46,84 1.118,91 106,21 2.537,24 30.367,29 42.698,69 46.078,70 57.237,54 57.604,69 53.540,87
5.180,27 47,78 1.166,69 108,35 2.645,59
5.396,70 48,74 1.215,43 110,53 2.756,12
5.617,49 49,73 1.265,16 112,76 2.868,88
5.842,73 50,73 1.315,89 115,03 2.983,92
6.072,51 51,75 1.367,64 117,35 3.101,27
6.306,92 52,79 1.420,43 119,71 3.220,98
6.546,05 53,86 1.474,29 122,13 3.343,11
6.790,00 54,94 1.529,23 124,59 3.467,69
7.038,87 56,05 1.585,28 127,10 3.594,79
7.292,75 57,18 1.642,46 129,66 3.724,45
7.551,75 58,33 1.700,79 132,27 3.856,72
7.815,97 59,51 1.760,30 134,94 3.991,66
8.085,51 60,71 1.821,00 137,66 4.129,32
8.360,48 61,93 1.882,93 140,43 4.269,74
8.640,99 63,18 1.946,11 143,26 4.413,00
8.927,16 64,45 2.010,56 146,15 4.559,15
9.219,09 65,75 2.076,30 149,09 4.708,24
9.516,90 67,07 2.143,38 152,09 4.860,34
9.820,71 68,42 2.211,80 155,16 5.015,50

2.211,80 5.015,50 30.144,71 64,25 13.976,66
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QUADRE DE RETORN ANUAL (EN FUNCIÓ DE L'ESTALVI  I EL PREU DE L'ENERGIA)

MESURES DE MILLORA INDIVIDUALS ‐ PLURIFAMILIAR

7.980,01 8.092,17 3.069,95 442,56 6.191,35 6.913,49 9.092,62 660,48 3.725,32 6.782,87

0,86 0,85 0,31 0,04 0,68 0,73 0,94 0,07 0,36 0,65

Periode Preus Energia Increment Preu actualitzat
Estalvi anual  SATE 

4cm llana
Estalvi acumulat  
SATE 4cm llana

Estalvi anual  SATE 
6cm llana

Estalvi acumulat  
SATE 6cm llana

Estalvi anual  SATE 
8cm llana

Estalvi acumulat  
SATE 8cm llana

Estalvi anual  SATE 
10cm llana

Estalvi acumulat  
SATE 10cm llana

Estalvi anual  SATE 
4cm EPS

Estalvi acumulat  
SATE 4cm EPS

Estalvi anual  SATE 
6cm EPS

Estalvi acumulat  
SATE 6cm EPS

Estalvi anual  SATE 
8cm EPS

Estalvi acumulat  
SATE 8cm EPS

Estalvi anual  SATE 
10cm EPS

Estalvi acumulat  
SATE 10cm EPS

Estalvi anual F.V. 
6 cm llana

Estalvi acumulat 
F.V. 6 cm llana

Estalvi anual F.V. 
10 cm llana

Estalvi acumulat 
F.V. 10 cm llana

0 0,15016947 0 0,15016947 6.605,50 6.605,50 6.816,80 6.816,80 6.952,93 6.952,93 7.036,60 7.036,60 6.499,85 6.499,85 6.728,87 6.728,87 6.869,97 6.869,97 6.969,95 6.969,95 6.869,97 6.869,97 7.053,62 7.053,62
1 0,15016947 0,00302591 0,15319538 6.738,60 13.344,10 6.954,15 13.770,95 7.093,03 14.045,97 7.178,39 14.214,99 6.630,82 13.130,67 6.864,46 13.593,33 7.008,40 13.878,38 7.110,39 14.080,35 7.008,40 13.878,38 7.195,75 14.249,37
2 0,15319538 0,00308689 0,15628227 6.874,38 20.218,48 7.094,28 20.865,23 7.235,96 21.281,93 7.323,03 21.538,02 6.764,43 19.895,11 7.002,78 20.596,11 7.149,62 21.028,00 7.253,67 21.334,01 7.149,62 21.028,00 7.340,74 21.590,11
3 0,15628227 0,00314909 0,15943136 7.012,90 27.231,38 7.237,23 28.102,46 7.381,76 28.663,69 7.470,59 29.008,61 6.900,74 26.795,85 7.143,89 27.740,00 7.293,69 28.321,69 7.399,83 28.733,84 7.293,69 28.321,69 7.488,66 29.078,77
4 0,15943136 0,00321254 0,1626439 7.154,21 34.385,60 7.383,06 35.485,52 7.530,51 36.194,20 7.621,12 36.629,74 7.039,79 33.835,63 7.287,83 35.027,83 7.440,66 35.762,35 7.548,94 36.282,78 7.440,66 35.762,35 7.639,56 36.718,32
5 0,1626439 0,00327727 0,16592118 7.298,37 41.683,96 7.531,83 43.017,35 7.682,25 43.876,44 7.774,69 44.404,43 7.181,64 41.017,27 7.434,68 42.462,52 7.590,59 43.352,93 7.701,05 43.983,83 7.590,59 43.352,93 7.793,49 44.511,82
6 0,16592118 0,00334331 0,16926449 7.445,43 49.129,39 7.683,60 50.700,94 7.837,04 51.713,49 7.931,35 52.335,78 7.326,35 48.343,62 7.584,49 50.047,01 7.743,54 51.096,47 7.856,22 51.840,06 7.743,54 51.096,47 7.950,53 52.462,35
7 0,16926449 0,00341068 0,17267517 7.595,46 56.724,85 7.838,42 58.539,36 7.994,96 59.708,45 8.091,17 60.426,95 7.473,97 55.817,59 7.737,32 57.784,33 7.899,57 58.996,04 8.014,53 59.854,58 7.899,57 58.996,04 8.110,73 60.573,08
8 0,17267517 0,0034794 0,17615457 7.748,50 64.473,36 7.996,36 66.535,73 8.156,06 67.864,51 8.254,20 68.681,15 7.624,58 63.442,17 7.893,23 65.677,56 8.058,74 67.054,78 8.176,02 68.030,60 8.058,74 67.054,78 8.274,17 68.847,25
9 0,17615457 0,00354951 0,17970409 7.904,64 72.377,99 8.157,49 74.693,22 8.320,40 76.184,91 8.420,53 77.101,68 7.778,21 71.220,38 8.052,28 73.729,84 8.221,13 75.275,91 8.340,77 76.371,37 8.221,13 75.275,91 8.440,89 77.288,14
10 0,17970409 0,00362104 0,18332512 8.063,92 80.441,91 8.321,86 83.015,08 8.488,06 84.672,97 8.590,20 85.691,88 7.934,94 79.155,32 8.214,53 81.944,37 8.386,78 83.662,69 8.508,83 84.880,20 8.386,78 83.662,69 8.610,97 85.899,11
11 0,18332512 0,003694 0,18701913 8.226,40 88.668,31 8.489,55 91.504,63 8.659,09 93.332,06 8.763,29 94.455,17 8.094,83 87.250,15 8.380,05 90.324,42 8.555,78 92.218,47 8.680,29 93.560,49 8.555,78 92.218,47 8.784,49 94.683,60
12 0,18701913 0,00376844 0,19078756 8.392,17 97.060,48 8.660,61 100.165,25 8.833,57 102.165,63 8.939,87 103.395,04 8.257,94 95.508,09 8.548,91 98.873,33 8.728,18 100.946,65 8.855,19 102.415,68 8.728,18 100.946,65 8.961,49 103.645,09
13 0,19078756 0,00384437 0,19463193 8.561,27 105.621,75 8.835,13 109.000,37 9.011,57 111.177,21 9.120,01 112.515,05 8.424,34 103.932,43 8.721,17 107.594,50 8.904,05 109.850,70 9.033,63 111.449,31 8.904,05 109.850,70 9.142,07 112.787,15
14 0,19463193 0,00392183 0,19855376 8.733,78 114.355,52 9.013,15 118.013,53 9.193,15 120.370,36 9.303,78 121.818,83 8.594,09 112.526,52 8.896,90 116.491,40 9.083,47 118.934,16 9.215,65 120.664,96 9.083,47 118.934,16 9.326,28 122.113,43
15 0,19855376 0,00400086 0,20255462 8.909,76 123.265,29 9.194,77 127.208,29 9.378,40 129.748,76 9.491,25 131.310,08 8.767,26 121.293,78 9.076,18 125.567,58 9.266,50 128.200,66 9.401,35 130.066,31 9.266,50 128.200,66 9.514,20 131.627,64
16 0,20255462 0,00408148 0,2066361 9.089,29 132.354,58 9.380,04 136.588,34 9.567,37 139.316,13 9.682,50 140.992,58 8.943,92 130.237,70 9.259,06 134.826,64 9.453,22 137.653,88 9.590,79 139.657,10 9.453,22 137.653,88 9.705,91 141.333,55
17 0,2066361 0,00416372 0,21079981 9.272,44 141.627,03 9.569,05 146.157,39 9.760,15 149.076,28 9.877,60 150.870,18 9.124,14 139.361,84 9.445,63 144.272,27 9.643,70 147.297,58 9.784,04 149.441,14 9.643,70 147.297,58 9.901,49 151.235,04
18 0,21079981 0,00424762 0,21504743 9.459,28 151.086,31 9.761,87 155.919,25 9.956,82 159.033,10 10.076,64 160.946,82 9.307,99 148.669,84 9.635,96 153.908,23 9.838,02 157.135,60 9.981,19 159.422,33 9.838,02 157.135,60 10.101,00 161.336,05
19 0,21504743 0,00433321 0,21938064 9.649,89 160.736,20 9.958,57 165.877,82 10.157,45 169.190,55 10.279,68 171.226,49 9.495,55 158.165,38 9.830,12 163.738,36 10.036,26 167.171,86 10.182,31 169.604,64 10.036,26 167.171,86 10.304,54 171.640,59
20 0,21938064 0,00442052 0,22380116 9.844,33 170.580,53 10.159,23 176.037,06 10.362,12 179.552,67 10.486,81 181.713,31 9.686,88 167.852,27 10.028,20 173.766,56 10.238,49 177.410,34 10.387,48 179.992,12 10.238,49 177.410,34 10.512,18 182.152,76
21 0,22380116 0,00450959 0,22831075 10.042,70 180.623,23 10.363,94 186.401,00 10.570,92 190.123,59 10.698,12 192.411,43 9.882,07 177.734,34 10.230,27 183.996,83 10.444,79 187.855,14 10.596,79 190.588,91 10.444,79 187.855,14 10.724,00 192.876,76
22 0,22831075 0,00460046 0,23291121 10.245,06 190.868,29 10.572,78 196.973,78 10.783,92 200.907,51 10.913,69 203.325,12 10.081,20 187.815,54 10.436,41 194.433,24 10.655,26 198.510,39 10.810,32 201.399,23 10.655,26 198.510,39 10.940,08 203.816,84
23 0,23291121 0,00469316 0,23760437 10.451,50 201.319,78 10.785,82 207.759,59 11.001,22 211.908,73 11.133,60 214.458,73 10.284,33 198.099,87 10.646,70 205.079,94 10.869,96 209.380,35 11.028,14 212.427,38 10.869,96 209.380,35 11.160,53 214.977,37
24 0,23760437 0,00478773 0,2423921 10.662,09 211.981,87 11.003,15 218.762,74 11.222,89 223.131,63 11.357,94 225.816,67 10.491,56 208.591,44 10.861,23 215.941,17 11.088,99 220.469,34 11.250,36 223.677,74 11.088,99 220.469,34 11.385,41 226.362,78
25 0,2423921 0,0048842 0,2472763 10.876,93 222.858,81 11.224,87 229.987,61 11.449,04 234.580,66 11.586,81 237.403,48 10.702,97 219.294,41 11.080,09 227.021,26 11.312,43 231.781,77 11.477,06 235.154,80 11.312,43 231.781,77 11.614,83 237.977,61
26 0,2472763 0,00498262 0,25225892 11.096,10 233.954,91 11.451,05 241.438,66 11.679,73 246.260,40 11.820,28 249.223,76 10.918,63 230.213,04 11.303,35 238.324,61 11.540,38 243.322,15 11.708,32 246.863,11 11.540,38 243.322,15 11.848,87 249.826,48
27 0,25225892 0,00508302 0,25734194 11.319,69 245.274,60 11.681,78 253.120,44 11.915,08 258.175,48 12.058,46 261.282,22 11.138,64 241.351,68 11.531,11 249.855,73 11.772,92 255.095,06 11.944,24 258.807,36 11.772,92 255.095,06 12.087,62 261.914,10
28 0,25734194 0,00518544 0,26252738 11.547,78 256.822,38 11.917,17 265.037,61 12.155,17 270.330,65 12.301,44 273.583,66 11.363,09 252.714,77 11.763,47 261.619,20 12.010,14 267.105,20 12.184,92 270.992,28 12.010,14 267.105,20 12.331,19 274.245,29
29 0,26252738 0,00528993 0,2678173 11.780,47 268.602,85 12.157,30 277.194,92 12.400,10 282.730,74 12.549,31 286.132,97 11.592,05 264.306,82 12.000,50 273.619,70 12.252,14 279.357,35 12.430,44 283.422,72 12.252,14 279.357,35 12.579,66 286.824,95
30 0,2678173 0,00539652 0,27321382 12.017,85 280.620,70 12.402,27 289.597,19 12.649,96 295.380,70 12.802,18 298.935,15 11.825,63 276.132,46 12.242,31 285.862,01 12.499,02 291.856,37 12.680,92 296.103,64 12.499,02 291.856,37 12.833,14 299.658,09
31 0,27321382 0,00550526 0,27871908 12.260,01 292.880,71 12.652,18 302.249,37 12.904,85 308.285,55 13.060,14 311.995,29 12.063,92 288.196,38 12.488,99 298.351,00 12.750,88 304.607,25 12.936,44 309.040,08 12.750,88 304.607,25 13.091,73 312.749,82
32 0,27871908 0,00561619 0,28433527 12.507,05 305.387,75 12.907,12 315.156,49 13.164,89 321.450,44 13.323,31 325.318,60 12.307,01 300.503,38 12.740,65 311.091,65 13.007,81 317.615,06 13.197,11 322.237,18 13.007,81 317.615,06 13.355,53 326.105,34
33 0,28433527 0,00572936 0,29006462 12.759,06 318.146,82 13.167,20 328.323,69 13.430,16 334.880,60 13.591,77 338.910,37 12.554,99 313.058,38 12.997,37 324.089,02 13.269,92 330.884,98 13.463,03 335.700,21 13.269,92 330.884,98 13.624,64 339.729,98
34 0,29006462 0,0058448 0,29590943 13.016,16 331.162,97 13.432,52 341.756,21 13.700,78 348.581,38 13.865,64 352.776,01 12.807,98 325.866,36 13.259,27 337.348,28 13.537,31 344.422,29 13.734,31 349.434,52 13.537,31 344.422,29 13.899,18 353.629,16
35 0,29590943 0,00596257 0,301872 13.278,43 344.441,41 13.703,18 355.459,39 13.976,85 362.558,23 14.145,04 366.921,05 13.066,06 338.932,41 13.526,44 350.874,73 13.810,08 358.232,37 14.011,06 363.445,58 13.810,08 358.232,37 14.179,25 367.808,41
36 0,301872 0,00608272 0,30795472 13.545,99 357.987,40 13.979,30 369.438,69 14.258,48 376.816,71 14.430,06 381.351,11 13.329,34 352.261,75 13.799,00 364.673,72 14.088,36 372.320,73 14.293,38 377.738,96 14.088,36 372.320,73 14.464,96 382.273,36
37 0,30795472 0,00620529 0,31416001 13.818,95 371.806,34 14.260,99 383.699,68 14.545,79 391.362,50 14.720,83 396.071,94 13.597,93 365.859,68 14.077,05 378.750,77 14.372,24 386.692,97 14.581,39 392.320,35 14.372,24 386.692,97 14.756,43 397.029,79
38 0,31416001 0,00633032 0,32049033 14.097,40 385.903,74 14.548,34 398.248,02 14.838,89 406.201,38 15.017,45 411.089,39 13.871,92 379.731,60 14.360,70 393.111,48 14.661,84 401.354,80 14.875,21 407.195,55 14.661,84 401.354,80 15.053,77 412.083,56
39 0,32049033 0,00645788 0,32694821 14.381,46 400.285,20 14.841,49 413.089,52 15.137,89 421.339,27 15.320,05 426.409,44 14.151,44 393.883,04 14.650,07 407.761,55 14.957,27 416.312,08 15.174,94 422.370,49 14.957,27 416.312,08 15.357,10 427.440,66
40 0,32694821 0,00658801 0,33353622 14.671,25 414.956,45 15.140,55 428.230,06 15.442,92 436.782,19 15.628,75 442.038,19 14.436,59 408.319,64 14.945,27 422.706,81 15.258,66 431.570,74 15.480,72 437.851,21 15.258,66 431.570,74 15.666,55 443.107,21
41 0,33353622 0,00672075 0,34025698 14.966,87 429.923,32 15.445,63 443.675,70 15.754,09 452.536,29 15.943,67 457.981,86 14.727,49 423.047,13 15.246,42 437.953,23 15.566,12 447.136,86 15.792,65 453.643,86 15.566,12 447.136,86 15.982,23 459.089,43
42 0,34025698 0,00685618 0,34711315 15.268,45 445.191,77 15.756,86 459.432,56 16.071,54 468.607,83 16.264,94 474.246,80 15.024,25 438.071,38 15.553,63 453.506,86 15.879,78 463.016,65 16.110,87 469.754,74 15.879,78 463.016,65 16.304,27 475.393,70
43 0,34711315 0,00699433 0,35410748 15.576,11 460.767,89 16.074,36 475.506,92 16.395,38 485.003,21 16.592,67 490.839,47 15.326,99 453.398,37 15.867,04 469.373,90 16.199,76 479.216,41 16.435,51 486.190,24 16.199,76 479.216,41 16.632,80 492.026,51
44 0,35410748 0,00713527 0,36124275 15.889,97 476.657,86 16.398,26 491.905,18 16.725,75 501.728,96 16.927,02 507.766,49 15.635,83 469.034,20 16.186,76 485.560,66 16.526,18 495.742,59 16.766,68 502.956,93 16.526,18 495.742,59 16.967,95 508.994,46
45 0,36124275 0,00727904 0,36852179 16.210,16 492.868,01 16.728,69 508.633,86 17.062,77 518.791,73 17.268,10 525.034,58 15.950,89 484.985,09 16.512,92 502.073,58 16.859,19 512.601,78 17.104,53 520.061,46 16.859,19 512.601,78 17.309,86 526.304,31
46 0,36852179 0,00742571 0,37594751 16.536,79 509.404,80 17.065,77 525.699,63 17.406,59 536.198,31 17.616,05 542.650,63 16.272,30 501.257,39 16.845,66 518.919,23 17.198,90 529.800,68 17.449,19 537.510,65 17.198,90 529.800,68 17.658,65 543.962,96
47 0,37594751 0,00757534 0,38352285 16.870,01 526.274,81 17.409,64 543.109,28 17.757,33 553.955,64 17.971,01 560.621,64 16.600,19 517.857,58 17.185,10 536.104,33 17.545,46 547.346,14 17.800,79 555.311,44 17.545,46 547.346,14 18.014,47 561.977,44
48 0,38352285 0,00772799 0,39125083 17.209,94 543.484,75 17.760,45 560.869,72 18.115,14 572.070,78 18.333,13 578.954,77 16.934,68 534.792,26 17.531,38 553.635,71 17.899,00 565.245,14 18.159,48 573.470,92 17.899,00 565.245,14 18.377,46 580.354,90
49 0,39125083 0,0078837 0,39913454 17.556,72 561.041,46 18.118,32 578.988,04 18.480,16 590.550,94 18.702,54 597.657,31 17.275,91 552.068,17 17.884,63 571.520,34 18.259,66 583.504,80 18.525,39 591.996,30 18.259,66 583.504,80 18.747,77 599.102,67
50 0,39913454 0,00804256 0,4071771 17.910,48 578.951,95 18.483,40 597.471,45 18.852,53 609.403,48 19.079,40 616.736,70 17.624,02 569.692,20 18.245,01 589.765,35 18.627,60 602.132,40 18.898,68 610.894,98 18.627,60 602.132,40 19.125,54 618.228,21

578.951,95 597.471,45 609.403,48 616.736,70 569.692,20 589.765,35 602.132,40 610.894,98 602.132,40 618.228,21

Valor restant any amortitz.
Període any restant
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7.829,66 6.041,11 705,27 482,60 2.708,40 1.822,56 179,27 55.899,39 45.142,34 2.018,07 38.242,21 314,11

0,75 0,57 0,27 0,07 0,93 0,82 0,24 40,35 24,35 0,47 14,36 0,17

Estalvi anual F.V. 
6 cm XPS

Estalvi acumulat 
F.V. 6 cm XPS

Estalvi anual F.V. 
10 cm XPS

Estalvi acumultat 
F.V. 10 cm XPS

Estalvi anual 
Trasdosat interior

Estalvi acumulat  
Trasdosat interior

Estalvi anual 
Injectat PUR

Estalvi acumulat  
Injectat PUR

Estalvi anual 
Insuflat llana

Estalvi acumulat  
Insuflat llana

Estalvi anual Boles 
EPS

Estalvi acumulat  
Boles EPS

Estalvi anual S 
vidres PB+CE

Estalvi acumulat S 
vidres PB+CE

Estalvi anual  
S.fust 4‐6‐4

Estalvi acumulat  
S.fust 4‐6‐5

Estalvi anual  
S.fust 4‐12‐4

Estalvi acumulat  
S.fust 4‐12‐5

Estalvi anual  
Caldera 

Condensació

Estalvi acumulat  
Caldera 

Condensació

Estalvi anual  
Caldera Biomassa

Estalvi acumulat  
Caldera Biomassa

Estalvi anual 
Caldera M. 
Rendiment

Estalvi acumulat  
Caldera M. 
Rendiment

6.834,52 6.834,52 7.020,29 7.020,29 1.465,60 1.465,60 1.776,88 1.776,88 1.776,88 1.776,88 1.815,17 1.815,17 594,18 594,18 761,52 761,52 1.018,90 1.018,90 3.748,03 3.748,03 1.974,70 1.974,70 1.334,43 1.334,43
6.972,24 13.806,76 7.161,75 14.182,04 1.495,14 2.960,74 1.812,68 3.589,56 1.812,68 3.589,56 1.851,74 3.666,91 606,16 1.200,34 776,86 1.538,38 1.039,43 2.058,34 3.823,56 7.571,59 2.014,49 3.989,19 1.361,32 2.695,75
7.112,73 20.919,49 7.306,06 21.488,11 1.525,26 4.486,00 1.849,21 5.438,76 1.849,21 5.438,76 1.889,05 5.555,96 618,37 1.818,71 792,52 2.330,90 1.060,38 3.118,72 3.900,60 11.472,19 2.055,08 6.044,28 1.388,75 4.084,50
7.256,05 28.175,54 7.453,28 28.941,38 1.556,00 6.042,00 1.886,47 7.325,23 1.886,47 7.325,23 1.927,12 7.483,08 630,83 2.449,54 808,49 3.139,38 1.081,75 4.200,46 3.979,20 15.451,38 2.096,49 8.140,77 1.416,73 5.501,23
7.402,26 35.577,80 7.603,46 36.544,85 1.587,35 7.629,35 1.924,48 9.249,71 1.924,48 9.249,71 1.965,95 9.449,03 643,54 3.093,08 824,78 3.964,16 1.103,54 5.304,00 4.059,38 19.510,76 2.138,74 10.279,51 1.445,28 6.946,51
7.551,41 43.129,21 7.756,67 44.301,52 1.619,34 9.248,69 1.963,26 11.212,97 1.963,26 11.212,97 2.005,56 11.454,59 656,51 3.749,59 841,40 4.805,56 1.125,78 6.429,78 4.141,17 23.651,94 2.181,83 12.461,34 1.474,40 8.420,91
7.703,58 50.832,79 7.912,97 52.214,48 1.651,97 10.900,65 2.002,82 13.215,79 2.002,82 13.215,79 2.045,98 13.500,56 669,74 4.419,33 858,35 5.663,91 1.148,46 7.578,25 4.224,62 27.876,55 2.225,80 14.687,14 1.504,11 9.925,02
7.858,80 58.691,59 8.072,41 60.286,90 1.685,25 12.585,90 2.043,17 15.258,96 2.043,17 15.258,96 2.087,20 15.587,77 683,23 5.102,56 875,65 6.539,55 1.171,60 8.749,85 4.309,74 32.186,30 2.270,65 16.957,78 1.534,42 11.459,44
8.017,16 66.708,75 8.235,07 68.521,97 1.719,21 14.305,11 2.084,34 17.343,31 2.084,34 17.343,31 2.129,26 17.717,02 697,00 5.799,56 893,29 7.432,85 1.195,21 9.945,06 4.396,59 36.582,89 2.316,40 19.274,18 1.565,34 13.024,78
8.178,70 74.887,45 8.401,01 76.922,98 1.753,85 16.058,96 2.126,34 19.469,65 2.126,34 19.469,65 2.172,16 19.889,19 711,04 6.510,60 911,29 8.344,14 1.219,30 11.164,36 4.485,18 41.068,06 2.363,08 21.637,26 1.596,88 14.621,66
8.343,50 83.230,95 8.570,29 85.493,27 1.789,19 17.848,16 2.169,19 21.638,84 2.169,19 21.638,84 2.215,93 22.105,12 725,37 7.235,97 929,65 9.273,79 1.243,87 12.408,22 4.575,55 45.643,62 2.410,69 24.047,95 1.629,06 16.250,72
8.511,63 91.742,58 8.742,98 94.236,26 1.825,24 19.673,40 2.212,90 23.851,74 2.212,90 23.851,74 2.260,58 24.365,70 739,99 7.975,96 948,39 10.222,17 1.268,93 13.677,15 4.667,75 50.311,37 2.459,27 26.507,22 1.661,88 17.912,60
8.683,13 100.425,71 8.919,15 103.155,41 1.862,02 21.535,42 2.257,49 26.109,23 2.257,49 26.109,23 2.306,13 26.671,84 754,90 8.730,86 967,50 11.189,67 1.294,50 14.971,65 4.761,81 55.073,17 2.508,82 29.016,04 1.695,37 19.607,97
8.858,10 109.283,81 9.098,87 112.254,28 1.899,54 23.434,97 2.302,98 28.412,20 2.302,98 28.412,20 2.352,60 29.024,44 770,11 9.500,97 986,99 12.176,66 1.320,58 16.292,23 4.857,76 59.930,93 2.559,37 31.575,41 1.729,53 21.337,50
9.036,59 118.320,41 9.282,22 121.536,50 1.937,82 25.372,79 2.349,38 30.761,59 2.349,38 30.761,59 2.400,01 31.424,45 785,63 10.286,60 1.006,88 13.183,54 1.347,19 17.639,43 4.955,64 64.886,57 2.610,95 34.186,36 1.764,38 23.101,88
9.218,68 127.539,08 9.469,25 131.005,75 1.976,87 27.349,65 2.396,72 33.158,31 2.396,72 33.158,31 2.448,37 33.872,81 801,46 11.088,05 1.027,17 14.210,70 1.374,34 19.013,76 5.055,50 69.942,07 2.663,56 36.849,92 1.799,93 24.901,81
9.404,43 136.943,52 9.660,06 140.665,81 2.016,70 29.366,35 2.445,02 35.603,33 2.445,02 35.603,33 2.497,70 36.370,52 817,61 11.905,66 1.047,86 15.258,57 1.402,03 20.415,79 5.157,36 75.099,43 2.717,23 39.567,14 1.836,20 26.738,01
9.593,93 146.537,45 9.854,71 150.520,52 2.057,34 31.423,69 2.494,28 38.097,61 2.494,28 38.097,61 2.548,03 38.918,55 834,08 12.739,74 1.068,98 16.327,55 1.430,28 21.846,08 5.261,29 80.360,72 2.771,98 42.339,12 1.873,20 28.611,21
9.787,25 156.324,70 10.053,28 160.573,80 2.098,79 33.522,48 2.544,54 40.642,15 2.544,54 40.642,15 2.599,37 41.517,92 850,89 13.590,63 1.090,52 17.418,07 1.459,10 23.305,18 5.367,30 85.728,02 2.827,83 45.166,96 1.910,95 30.522,16
9.984,46 166.309,17 10.255,85 170.829,66 2.141,08 35.663,56 2.595,82 43.237,97 2.595,82 43.237,97 2.651,75 44.169,67 868,03 14.458,67 1.112,49 18.530,56 1.488,50 24.793,68 5.475,45 91.203,47 2.884,82 48.051,77 1.949,45 32.471,61
10.185,65 176.494,82 10.462,51 181.292,17 2.184,22 37.847,78 2.648,12 45.886,09 2.648,12 45.886,09 2.705,18 46.874,86 885,53 15.344,19 1.134,91 19.665,47 1.518,50 26.312,18 5.585,78 96.789,25 2.942,94 50.994,72 1.988,73 34.460,34
10.390,89 186.885,71 10.673,33 191.965,50 2.228,24 40.076,02 2.701,48 48.587,57 2.701,48 48.587,57 2.759,69 49.634,55 903,37 16.247,56 1.157,78 20.823,24 1.549,09 27.861,27
10.600,27 197.485,98 10.888,40 202.853,90 2.273,14 42.349,16 2.755,92 51.343,49 2.755,92 51.343,49 2.815,30 52.449,85 921,57 17.169,13 1.181,11 22.004,35 1.580,31 29.441,58
10.813,86 208.299,85 11.107,80 213.961,69 2.318,94 44.668,10 2.811,45 54.154,93 2.811,45 54.154,93 2.872,03 55.321,88 940,14 18.109,27 1.204,91 23.209,26 1.612,15 31.053,73
11.031,76 219.331,61 11.331,62 225.293,32 2.365,67 47.033,76 2.868,10 57.023,03 2.868,10 57.023,03 2.929,90 58.251,78 959,08 19.068,36 1.229,19 24.438,44 1.644,64 32.698,36
11.254,05 230.585,66 11.559,95 236.853,27 2.413,33 49.447,10 2.925,89 59.948,92 2.925,89 59.948,92 2.988,94 61.240,72 978,41 20.046,77 1.253,95 25.692,40 1.677,78 34.376,14
11.480,82 242.066,49 11.792,89 248.646,15 2.461,96 51.909,06 2.984,85 62.933,77 2.984,85 62.933,77 3.049,17 64.289,89 998,13 21.044,89 1.279,22 26.971,62 1.711,58 36.087,72
11.712,16 253.778,65 12.030,51 260.676,67 2.511,57 54.420,63 3.044,99 65.978,76 3.044,99 65.978,76 3.110,61 67.400,49 1.018,24 22.063,13 1.305,00 28.276,61 1.746,07 37.833,79
11.948,16 265.726,81 12.272,93 272.949,59 2.562,18 56.982,81 3.106,35 69.085,11 3.106,35 69.085,11 3.173,28 70.573,78 1.038,76 23.101,88 1.331,29 29.607,90 1.781,25 39.615,05
12.188,92 277.915,73 12.520,23 285.469,82 2.613,81 59.596,62 3.168,94 72.254,05 3.168,94 72.254,05 3.237,23 73.811,00 1.059,69 24.161,57 1.358,12 30.966,02 1.817,15 41.432,19
12.434,52 290.350,25 12.772,51 298.242,33 2.666,48 62.263,09 3.232,80 75.486,85 3.232,80 75.486,85 3.302,46 77.113,46 1.081,04 25.242,61 1.385,48 32.351,51 1.853,76 43.285,95
12.685,08 303.035,33 13.029,88 311.272,21 2.720,21 64.983,30 3.297,94 78.784,78 3.297,94 78.784,78 3.369,00 80.482,46
12.940,68 315.976,01 13.292,43 324.564,64 2.775,02 67.758,32 3.364,39 82.149,17 3.364,39 82.149,17 3.436,89 83.919,35
13.201,44 329.177,45 13.560,27 338.124,91 2.830,93 70.589,25 3.432,18 85.581,36 3.432,18 85.581,36 3.506,14 87.425,49
13.467,45 342.644,90 13.833,51 351.958,41 2.887,98 73.477,23 3.501,34 89.082,70 3.501,34 89.082,70 3.576,79 91.002,28
13.738,82 356.383,72 14.112,25 366.070,67 2.946,17 76.423,40 3.571,89 92.654,59 3.571,89 92.654,59 3.648,86 94.651,14
14.015,65 370.399,37 14.396,62 380.467,29 3.005,54 79.428,93 3.643,87 96.298,46 3.643,87 96.298,46 3.722,39 98.373,52
14.298,07 384.697,44 14.686,71 395.153,99 3.066,10 82.495,03 3.717,29 100.015,75 3.717,29 100.015,75 3.797,39 102.170,91
14.586,18 399.283,62 14.982,65 410.136,64 3.127,88 85.622,91 3.792,19 103.807,94 3.792,19 103.807,94 3.873,91 106.044,82
14.880,09 414.163,70 15.284,55 425.421,19 3.190,91 88.813,82 3.868,61 107.676,55 3.868,61 107.676,55 3.951,97 109.996,79
15.179,92 429.343,62 15.592,53 441.013,72 3.255,20 92.069,02 3.946,56 111.623,11 3.946,56 111.623,11 4.031,60 114.028,39
15.485,80 444.829,42 15.906,72 456.920,44 3.320,79 95.389,81 4.026,08 115.649,19 4.026,08 115.649,19 4.112,84 118.141,23
15.797,83 460.627,25 16.227,24 473.147,68 3.387,71 98.777,52 4.107,21 119.756,40 4.107,21 119.756,40 4.195,71 122.336,94
16.116,16 476.743,41 16.554,22 489.701,89 3.455,97 102.233,49 4.189,97 123.946,36 4.189,97 123.946,36 4.280,25 126.617,19
16.440,90 493.184,32 16.887,79 506.589,68 3.525,61 105.759,10 4.274,40 128.220,76 4.274,40 128.220,76 4.366,50 130.983,70
16.772,19 509.956,50 17.228,07 523.817,75 3.596,65 109.355,75 4.360,52 132.581,28 4.360,52 132.581,28 4.454,49 135.438,18
17.110,15 527.066,65 17.575,22 541.392,97 3.669,12 113.024,87 4.448,39 137.029,67 4.448,39 137.029,67 4.544,24 139.982,43
17.454,91 544.521,56 17.929,36 559.322,34 3.743,06 116.767,93 4.538,02 141.567,70 4.538,02 141.567,70 4.635,81 144.618,24
17.806,63 562.328,19 18.290,64 577.612,97 3.818,48 120.586,41 4.629,47 146.197,16 4.629,47 146.197,16 4.729,22 149.347,46
18.165,44 580.493,63 18.659,19 596.272,17 3.895,42 124.481,83 4.722,75 150.919,91 4.722,75 150.919,91 4.824,52 154.171,98
18.531,47 599.025,10 19.035,18 615.307,34 3.973,91 128.455,74 4.817,91 155.737,83 4.817,91 155.737,83 4.921,73 159.093,71
599.025,10 615.307,34 128.455,74 155.737,83 155.737,83 159.093,71 25.242,61 32.351,51 43.285,95 96.789,25 50.994,72 34.460,34
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PAQUETS DE MESURES DE MILLORA ‐ PLURIFAMILIAR

69,46 120,50 3.989,95 13.575,26 3.418,33 88,84 11.115,44 56.613,20 72.110,09 138.513,47

0,18 0,96 0,73 545,93 0,94 0,02 0,87 4,19 5,30 10,69

Estalvi anual  
Aïllament PS

Estalvi acumulat  
Aïllament PS

Estalvi anual  
Aïllament 

elements volats

Estalvi acumulat  
Aïllament 

elements volats

Estalvi anual  
Bomba Calor

Estalvi acumulat  
Bomba Calor

Estalvi anual  Aire 
Condicionat

Estalvi acumulat  
Aire Condicionat

Període
Estalvi anual  
Econòmic I

Estalvi acumulat  
Economic I

Estalvi anual  
Econòmic II

Estalvi acumulat  
Economic II

Estalvi anual  
Millora 

envolupant

Estalvi acumulat  
Millora 

envolupant

Estalvi anual  M. 
Env. + Caldera 

Cond.

Estalvi acumulat  
M. Env. + Caldera 

Cond.

Estalvi anual  
Eficiència 
Energètica

Estalvi acumulat  
Eficiència 
Energètica

Estalvi anual  
Sostenible

Estalvi acumulat  
Sostenible

170,88 170,88 80,83 80,83 3.961,46 3.961,46 18,44 18,44 0 2.933,34 2.933,34 4.766,23 4.766,23 8.045,58 8.045,58 9.058,10 9.058,10 9.132,55 9.132,55 8.692,23 8.692,23
174,32 345,20 82,46 163,29 4.041,28 8.002,74 18,81 37,24 1 2.992,44 5.925,78 4.862,27 9.628,49 8.207,70 16.253,27 9.240,62 18.298,72 9.316,57 18.449,12 8.867,38 17.559,61
177,84 523,04 84,12 247,41 4.122,71 12.125,45 19,19 56,43 2 3.052,74 8.978,52 4.960,24 14.588,73 8.373,08 24.626,35 9.426,82 27.725,54 9.504,30 27.953,42 9.046,06 26.605,66
181,42 704,46 85,82 333,23 4.205,78 16.331,23 19,57 76,00 3 3.114,25 12.092,77 5.060,19 19.648,92 8.541,80 33.168,15 9.616,77 37.342,31 9.695,81 37.649,23 9.228,33 35.834,00
185,08 889,54 87,55 420,78 4.290,53 20.621,76 19,97 95,97 4 3.177,00 15.269,77 5.162,15 24.811,07 8.713,92 41.882,07 9.810,55 47.152,85 9.891,18 47.540,41 9.414,29 45.248,28
188,80 1.078,34 89,31 510,09 4.376,98 24.998,74 20,37 116,34 5 3.241,02 18.510,79 5.266,17 30.077,24 8.889,50 50.771,57 10.008,23 57.161,08 10.090,49 57.630,90 9.603,98 54.852,27
192,61 1.270,95 91,11 601,20 4.465,18 29.463,93 20,78 137,12 6 3.306,33 21.817,12 5.372,28 35.449,53 9.068,62 59.840,19 10.209,89 67.370,98 10.293,81 67.924,71 9.797,50 64.649,77
196,49 1.467,44 92,95 694,14 4.555,15 34.019,08 21,20 158,31 7 3.372,95 25.190,07 5.480,53 40.930,06 9.251,36 69.091,55 10.415,62 77.786,60 10.501,23 78.425,94 9.994,92 74.644,69
200,45 1.667,89 94,82 788,96 4.646,94 38.666,02 21,63 179,94 8 3.440,92 28.630,99 5.590,97 46.521,03 9.437,77 78.529,32 10.625,50 88.412,10 10.712,83 89.138,78 10.196,32 84.841,01
204,49 1.872,38 96,73 885,69 4.740,58 43.406,60 22,06 202,00 9 3.510,25 32.141,24 5.703,63 52.224,65 9.627,94 88.157,27 10.839,60 99.251,70 10.928,70 100.067,47 10.401,78 95.242,79
208,61 2.080,99 98,68 984,37 4.836,10 48.242,70 22,51 224,51 10 3.580,98 35.722,22 5.818,55 58.043,21 9.821,95 97.979,21 11.058,02 110.309,72 11.148,91 111.216,38 10.611,37 105.854,16
212,81 2.293,80 100,67 1.085,04 4.933,55 53.176,24 22,96 247,46 11 3.653,14 39.375,36 5.935,80 63.979,00 10.019,86 107.999,07 11.280,84 121.590,56 11.373,56 122.589,94 10.825,19 116.679,35
217,10 2.510,90 102,70 1.187,73 5.032,96 58.209,20 23,42 270,89 12 3.726,75 43.102,10 6.055,40 70.034,41 10.221,76 118.220,83 11.508,15 133.098,71 11.602,74 134.192,68 11.043,32 127.722,67
221,48 2.732,38 104,76 1.292,49 5.134,37 63.343,57 23,89 294,78 13 3.801,84 46.903,95 6.177,42 76.211,83 10.427,73 128.648,56 11.740,04 144.838,75 11.836,53 146.029,21 11.265,84 138.988,51
225,94 2.958,32 106,88 1.399,37 5.237,83 68.581,40 24,38 319,15 14 3.878,45 50.782,40 6.301,89 82.513,72 10.637,85 139.286,40 11.976,60 156.815,35 12.075,04 158.104,25 11.492,85 150.481,36
230,49 3.188,81 109,03 1.508,40 5.343,37 73.924,77 24,87 344,02 15 3.956,60 54.739,00 6.428,88 88.942,60 10.852,20 150.138,60 12.217,93 169.033,28 12.318,35 170.422,60 11.724,43 162.205,79
235,14 3.423,94 111,23 1.619,62 5.451,04 79.375,81 25,37 369,39 16 4.036,33 58.775,32 6.558,42 95.501,02 11.070,87 161.209,47 12.464,12 181.497,40 12.566,56 182.989,16 11.960,68 174.166,47
239,87 3.663,82 113,47 1.733,09 5.560,88 84.936,69 25,88 395,27 17 4.117,66 62.892,98 6.690,57 102.191,59 11.293,95 172.503,42 12.715,27 194.212,67 12.819,78 195.808,94 12.201,68 186.368,15
244,71 3.908,52 115,75 1.848,84 5.672,93 90.609,62 26,40 421,67 18 4.200,63 67.093,61 6.825,39 109.016,98 11.521,52 184.024,94 12.971,48 207.184,16 13.078,10 208.887,04 12.447,55 198.815,70
249,64 4.158,16 118,09 1.966,93 5.787,24 96.396,86 26,93 448,60 19 4.285,27 71.378,88 6.962,92 115.979,90 11.753,68 195.778,62 13.232,86 220.417,02 13.341,62 222.228,66 12.698,37 211.514,07
254,67 4.412,83 120,47 2.087,40 5.903,85 102.300,71 27,47 476,07 20 4.371,62 75.750,50 7.103,22 123.083,12 11.990,52 207.769,14 13.499,50 233.916,52 13.610,46 235.839,12 12.954,24 224.468,31
259,80 4.672,63 122,89 2.210,29 21 12.232,13 220.001,26
265,03 4.937,66 125,37 2.335,66 22 12.478,60 232.479,87
270,37 5.208,04 127,90 2.463,55 23 12.730,05 245.209,91
275,82 5.483,86 130,47 2.594,02 24 12.986,56 258.196,47
281,38 5.765,24 133,10 2.727,13 25 13.248,24 271.444,71
287,05 6.052,29 135,78 2.862,91 26 13.515,19 284.959,89
292,83 6.345,12 138,52 3.001,43 27 13.787,52 298.747,41
298,74 6.643,86 141,31 3.142,74 28 14.065,34 312.812,75
304,75 6.948,61 144,16 3.286,90 29 14.348,75 327.161,51
310,90 7.259,51 147,06 3.433,96 30 14.637,88 341.799,39
317,16 7.576,67 150,03 3.583,98 75.750,50 123.083,12 207.769,14 233.916,52 235.839,12 224.468,31
323,55 7.900,22 153,05 3.737,03
330,07 8.230,29 156,13 3.893,17
336,72 8.567,01 159,28 4.052,45
343,51 8.910,52 162,49 4.214,93
350,43 9.260,94 165,76 4.380,70
357,49 9.618,43 169,10 4.549,80
364,69 9.983,13 172,51 4.722,31
372,04 10.355,17 175,99 4.898,29
379,54 10.734,70 179,53 5.077,83
387,19 11.121,89 183,15 5.260,98
394,99 11.516,88 186,84 5.447,82
402,95 11.919,82 190,61 5.638,42
411,07 12.330,89 194,45 5.832,87
419,35 12.750,24 198,36 6.031,23
427,80 13.178,03 202,36 6.233,59
436,42 13.614,45 206,44 6.440,03
445,21 14.059,66 210,60 6.650,63
454,18 14.513,85 214,84 6.865,47
463,33 14.977,18 219,17 7.084,64

14.977,18 7.084,64 102.300,71 476,07
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CANTIDAD UDCÓDIGO RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 SATE ETICS llana de roca 4 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 19,47 16,49
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó especialitzat revocador. 16,80 5,17
%0200 0,277 %Costos directes complementaris 2,00 0,55
mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN

998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr
0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

Mano de obra .................................................................... 27,72
Materiales .......................................................................... 4,26
Otros .................................................................................. 0,55

Suma la partida ................................................................. 32,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 35,13

114 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SATE 4cm llana de roca rockwool01.01 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva ca-
ra exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DITE 13/0959, format
per panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no revestit, Rocksate Duo
"ROCKWOOL", de 80 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèr-
mica 2,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjan-
çant morter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i
polímers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejot-
herm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre pla-
fons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de morter poli-
mèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o per adherir
els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Ma-
lla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa su-
perficial, emprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma es-
tàndard de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCK-
WOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat po-
tàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals. Inclús p/p
de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada, perfil de cantonada
de PVC amb malla, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, bran-
cals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície. Resolució dels
punts singulars. Aplicació del morter base i la malla de fibra de vidre. Aplica-
ció de l'emprimació. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

mo051 0,829 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 16,31
mo097 0,829 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 13,93
%0200 0,302 %Costos directes complementaris 2,00 0,60
mt28mop080e 0,170 mPerfil d'arrencada d'alumini, de 40 mm d'amplada. 9,80 1,67
mt28mao010a 4,000 kgMorter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i

polímers sintètics, per adherir els panells aïllants.
0,82 3,28

mt16lrw015ae 1,050 m²Panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no rev

11,45 12,02

mt28mao090b 8,000 UtTac d'expansió, Ejotherm NTK U 110 "ROCKWOOL", de 110 mm de
longitud, amb cèrcol d'estanquitat i clau per fixació de plaques aïl

0,24 1,92

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt28mao020a 6,000 kgMorter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o

per adherir els panells aïllants.
0,93 5,58

mt28mop070d 0,300 mPerfil de cantonada de PVC amb malla. 3,10 0,93
mt28mao070a 1,100 m²Malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de

3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial,
1,40 1,54

mt28mao030a 0,350 kgEmprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques

3,86 1,35

mt28mao050a 0,320 kgRevestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWOOL", acabat gruixut,
gamma estàndard de colors, compost per silicat potàssic, resine

3,19 1,02

Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75

Mano de obra .................................................................... 30,24
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 29,44
Otros .................................................................................. 0,60

Suma la partida ................................................................. 61,03
Costes indirectos ............................... 8,00% 4,88

TOTAL PARTIDA................................................... 65,91

214 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02 SATE ETICS llana de roca 6 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 19,47 16,49
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó especialitzat revocador. 16,80 5,17
%0200 0,277 %Costos directes complementaris 2,00 0,55
mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN

998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr
0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

Mano de obra .................................................................... 27,72
Materiales .......................................................................... 4,26
Otros .................................................................................. 0,55

Suma la partida ................................................................. 32,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 35,13

314 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SATE 6cm llana de roca rockwool02.02 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva ca-
ra exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DITE 13/0959, format
per panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no revestit, Rocksate Duo
"ROCKWOOL", de 60 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèr-
mica 1,65 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,031 W/(mK), fixat al suport mitjan-
çant morter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i
polímers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejot-
herm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre pla-
fons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de morter poli-
mèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o per adherir
els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Ma-
lla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa su-
perficial, emprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma es-
tàndard de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCK-
WOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat po-
tàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals. Inclús p/p
de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada, perfil de cantonada
de PVC amb malla, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, bran-
cals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície. Resolució dels
punts singulars. Aplicació del morter base i la malla de fibra de vidre. Aplica-
ció de l'emprimació. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

mo051 0,829 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 16,31
mo097 0,829 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 13,93
%0200 0,302 %Costos directes complementaris 2,00 0,60
mt28mop080f 0,170 mPerfil d'arrencada d'alumini, de 60 mm d'amplada. 11,20 1,90
mt28mao010a 4,000 kgMorter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i

polímers sintètics, per adherir els panells aïllants.
0,82 3,28

mt16lrw015af 1,050 m²Panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no rev

14,29 15,00

mt28mao090b 8,000 UtTac d'expansió, Ejotherm NTK U 110 "ROCKWOOL", de 110 mm de
longitud, amb cèrcol d'estanquitat i clau per fixació de plaques aïl

0,24 1,92

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt28mao020a 6,000 kgMorter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o

per adherir els panells aïllants.
0,93 5,58

mt28mop070d 0,300 mPerfil de cantonada de PVC amb malla. 3,10 0,93
mt28mao070a 1,100 m²Malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de

3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial,
1,40 1,54

mt28mao030a 0,350 kgEmprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques

3,86 1,35

mt28mao050a 0,320 kgRevestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWOOL", acabat gruixut,
gamma estàndard de colors, compost per silicat potàssic, resine

3,19 1,02

Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75

Mano de obra .................................................................... 30,24
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 32,65
Otros .................................................................................. 0,60

Suma la partida ................................................................. 64,24
Costes indirectos ............................... 8,00% 5,14

TOTAL PARTIDA................................................... 69,38

414 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03 SATE ETICS llana de roca 8 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 19,47 16,49
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó especialitzat revocador. 16,80 5,17
%0200 0,277 %Costos directes complementaris 2,00 0,55
mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN

998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr
0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

Mano de obra .................................................................... 27,72
Materiales .......................................................................... 4,26
Otros .................................................................................. 0,55

Suma la partida ................................................................. 32,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 35,13

514 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SATE 8cm llana de roca rockwool03.02 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva ca-
ra exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DITE 13/0959, format
per panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no revestit, Rocksate Duo
"ROCKWOOL", de 80 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèr-
mica 2,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjan-
çant morter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i
polímers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejot-
herm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre pla-
fons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de morter poli-
mèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o per adherir
els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Ma-
lla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa su-
perficial, emprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma es-
tàndard de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCK-
WOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat po-
tàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals. Inclús p/p
de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada, perfil de cantonada
de PVC amb malla, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, bran-
cals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície. Resolució dels
punts singulars. Aplicació del morter base i la malla de fibra de vidre. Aplica-
ció de l'emprimació. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

mo051 0,829 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 16,31
mo097 0,829 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 13,93
%0200 0,302 %Costos directes complementaris 2,00 0,60
mt28mop080h 0,170 mPerfil d'arrencada d'alumini, de 80 mm d'amplada. 12,74 2,17
mt28mao010a 4,000 kgMorter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i

polímers sintètics, per adherir els panells aïllants.
0,82 3,28

mt16lrw015ag 1,050 m²Panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no rev

19,06 20,01

mt28mao090c 8,000 UtTac d'expansió, Ejotherm NTK U 130 "ROCKWOOL", de 130 mm de
longitud, amb cèrcol d'estanquitat i clau per fixació de plaques aïl

0,26 2,08

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt28mao020a 6,000 kgMorter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o

per adherir els panells aïllants.
0,93 5,58

mt28mop070d 0,300 mPerfil de cantonada de PVC amb malla. 3,10 0,93
mt28mao070a 1,100 m²Malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de

3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial,
1,40 1,54

mt28mao030a 0,350 kgEmprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques

3,86 1,35

mt28mao050a 0,320 kgRevestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWOOL", acabat gruixut,
gamma estàndard de colors, compost per silicat potàssic, resine

3,19 1,02

Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75

Mano de obra .................................................................... 30,24
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 38,09
Otros .................................................................................. 0,60

Suma la partida ................................................................. 69,68
Costes indirectos ............................... 8,00% 5,57

TOTAL PARTIDA................................................... 75,25

614 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04 SATE ETICS llana de roca 10 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 19,47 16,49
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó especialitzat revocador. 16,80 5,17
%0200 0,277 %Costos directes complementaris 2,00 0,55
mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN

998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr
0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

Mano de obra .................................................................... 27,72
Materiales .......................................................................... 4,26
Otros .................................................................................. 0,55

Suma la partida ................................................................. 32,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 35,13

714 mayo 2015
104



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SATE 10cm llana de roca rockwool04.02 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva ca-
ra exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DITE 13/0959, format
per panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no revestit, Rocksate Duo
"ROCKWOOL", de 100 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèr-
mica 2,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjan-
çant morter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i
polímers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejot-
herm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre pla-
fons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de morter poli-
mèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o per adherir
els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Ma-
lla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa su-
perficial, emprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma es-
tàndard de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCK-
WOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat po-
tàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals. Inclús p/p
de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada, perfil de cantonada
de PVC amb malla, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, bran-
cals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície. Resolució dels
punts singulars. Aplicació del morter base i la malla de fibra de vidre. Aplica-
ció de l'emprimació. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

mo051 0,829 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 16,31
mo097 0,829 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 13,93
%0200 0,302 %Costos directes complementaris 2,00 0,60
mt28mop080j 0,170 mPerfil d'arrencada d'alumini, de 100 mm d'amplada. 21,00 3,57
mt28mao010a 4,000 kgMorter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i

polímers sintètics, per adherir els panells aïllants.
0,82 3,28

mt16lrw015ah 1,050 m²Panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no rev

23,80 24,99

mt28mao090d 8,000 UtTac d'expansió, Ejotherm NTK U 150 "ROCKWOOL", de 150 mm de
longitud, amb cèrcol d'estanquitat i clau per fixació de plaques aïl

0,29 2,32

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt28mao020a 6,000 kgMorter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o

per adherir els panells aïllants.
0,93 5,58

mt28mop070d 0,300 mPerfil de cantonada de PVC amb malla. 3,10 0,93
mt28mao070a 1,100 m²Malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de

3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial,
1,40 1,54

mt28mao030a 0,350 kgEmprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques

3,86 1,35

mt28mao050a 0,320 kgRevestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWOOL", acabat gruixut,
gamma estàndard de colors, compost per silicat potàssic, resine

3,19 1,02

Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75

Mano de obra .................................................................... 30,24
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 44,71
Otros .................................................................................. 0,60

Suma la partida ................................................................. 76,30
Costes indirectos ............................... 8,00% 6,10

TOTAL PARTIDA................................................... 82,40

814 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05 SATE ETICS EPS 4 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 19,47 16,49
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó especialitzat revocador. 16,80 5,17
%0200 0,277 %Costos directes complementaris 2,00 0,55
mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN

998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr
0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

Mano de obra .................................................................... 27,72
Materiales .......................................................................... 4,26
Otros .................................................................................. 0,55

Suma la partida ................................................................. 32,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 35,13
WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 40 mm05.02 m²

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, acabat
amb revestiment acrílic, format per morter webertherm base, per a fixació i
regularització de plaques d'aïllament tèrmic, compost de ciment gris, càrre-
gues minerals, resina redispersable en pols, fibres HD i additius especials, dis-
posat en dues capes: una d'adhesió al suport i una altra de protecció contra
la intempèrie de l'aïllament; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície lli-
sa, de 40 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les
dues capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aïllament,
col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiálcalis de 4x4 mm
de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones accessibles de façana, per a
reforç del morter de regularització, regulador de fons weber CS aplicat a
brotxa o corró i una capa de morter acrílic de revestiment webertene stilo de
2 a 3 mm d'espessor amb acabat gota, projectat per mitjans mecànics o aca-
bat fratasat aplicat a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de
resines sintètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins
i tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres, arestes, mo-
chetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície. Mesurat a cinta corregu-
da per formació de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

3MOR010 0,800 hOficial 1ª 19,67 15,74
3MOR020 0,400 hPeón Revocador 16,80 6,72

914 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3MOR020 0,400 hPeón Revocador 16,80 6,72
%0200 0,225 %Costos directes complementaris 2,00 0,45
1MT030 10,000 kgwebertherm base 0,78 7,80
1MT050 3,000 kgWebertene stilo 4,20 12,60
1MT060 0,300 kgWeber CS 4,30 1,29
1MT130 1,000 uPerfilería complementaria etic 2,80 2,80
1MT150 6,000 uTaco polipropileno + nylon 90 mm 0,16 0,96
1MT210 0,400 m²Malla fibra de vidrio 320 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 4,00 1,60
1MT220 0,700 m²Malla fibra de vidrio 160 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 1,30 0,91
1MT310 1,100 m²Panel rígido de EPS 40 mm, UNE-EN13163 6,00 6,60
Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75

Mano de obra .................................................................... 22,46
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 34,56
Otros .................................................................................. 0,45

Suma la partida ................................................................. 58,22
Costes indirectos ............................... 8,00% 4,66

TOTAL PARTIDA................................................... 62,88

1014 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06 SATE ETICS EPS 6 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 19,47 16,49
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó especialitzat revocador. 16,80 5,17
%0200 0,277 %Costos directes complementaris 2,00 0,55
mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN

998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr
0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

Mano de obra .................................................................... 27,72
Materiales .......................................................................... 4,26
Otros .................................................................................. 0,55

Suma la partida ................................................................. 32,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 35,13

1114 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 60 mm06.02 m²

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, acabat
amb revestiment acrílic, format per morter webertherm base, per a fixació i
regularització de plaques d'aïllament tèrmic, compost de ciment gris, càrre-
gues minerals, resina redispersable en pols, fibres HD i additius especials, dis-
posat en dues capes: una d'adhesió al suport i una altra de protecció contra
la intempèrie de l'aïllament; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície lli-
sa, de 60 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les
dues capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aïllament,
col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiálcalis de 4x4 mm
de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones accessibles de façana, per a
reforç del morter de regularització, regulador de fons weber CS aplicat a
brotxa o corró i una capa de morter acrílic de revestiment webertene stilo de
2 a 3 mm d'espessor amb acabat gota, projectat per mitjans mecànics o aca-
bat fratasat aplicat a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de
resines sintètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins
i tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres, arestes, mo-
chetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície. Mesurat a cinta corregu-
da per formació de brancals i llindes.

Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

3MOR010 0,800 hOficial 1ª 19,67 15,74
3MOR020 0,400 hPeón Revocador 16,80 6,72
%0200 0,225 %Costos directes complementaris 2,00 0,45
1MT030 10,000 kgwebertherm base 0,78 7,80
1MT050 3,000 kgWebertene stilo 4,20 12,60
1MT060 0,300 kgWeber CS 4,30 1,29
1MT130 1,000 uPerfilería complementaria etic 2,80 2,80
1MT151 6,000 uTaco polipropileno + nylon 110 mm 0,26 1,56
1MT210 0,400 m²Malla fibra de vidrio 320 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 4,00 1,60
1MT220 0,700 m²Malla fibra de vidrio 160 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 1,30 0,91
1MT330 1,100 m²Panel rígido de EPS 60 mm, UNE-EN13163 9,00 9,90
Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75

Mano de obra .................................................................... 22,46
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 38,46
Otros .................................................................................. 0,45

Suma la partida ................................................................. 62,12
Costes indirectos ............................... 8,00% 4,97

TOTAL PARTIDA................................................... 67,09

1214 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07 SATE ETICS EPS 8 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 19,47 16,49
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó especialitzat revocador. 16,80 5,17
%0200 0,277 %Costos directes complementaris 2,00 0,55
mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN

998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr
0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

Mano de obra .................................................................... 27,72
Materiales .......................................................................... 4,26
Otros .................................................................................. 0,55

Suma la partida ................................................................. 32,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 35,13
WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 80 mm07.02 m²

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, acabat
amb revestiment acrílic, format per morter webertherm base, per a fixació i
regularització de plaques d'aïllament tèrmic, compost de ciment gris, càrre-
gues minerals, resina redispersable en pols, fibres HD i additius especials, dis-
posat en dues capes: una d'adhesió al suport i una altra de protecció contra
la intempèrie de l'aïllament; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície lli-
sa, de 80 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les
dues capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aïllament,
col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiálcalis de 4x4 mm
de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones accessibles de façana, per a
reforç del morter de regularització, regulador de fons weber CS aplicat a
brotxa o corró i una capa de morter acrílic de revestiment webertene stilo de
2 a 3 mm d'espessor amb acabat gota, projectat per mitjans mecànics o aca-
bat fratasat aplicat a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de
resines sintètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins
i tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres, arestes, mo-
chetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície. Mesurat a cinta corregu-
da per formació de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

3MOR010 0,800 hOficial 1ª 19,67 15,74

1314 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3MOR010 0,800 hOficial 1ª 19,67 15,74
3MOR020 0,400 hPeón Revocador 16,80 6,72
%0200 0,225 %Costos directes complementaris 2,00 0,45
1MT030 10,000 kgwebertherm base 0,78 7,80
1MT050 3,000 kgWebertene stilo 4,20 12,60
1MT060 0,300 kgWeber CS 4,30 1,29
1MT130 1,000 uPerfilería complementaria etic 2,80 2,80
1MT152 6,000 uTaco polipropileno + nylon 130 mm 0,31 1,86
1MT210 0,400 m²Malla fibra de vidrio 320 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 4,00 1,60
1MT220 0,700 m²Malla fibra de vidrio 160 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 1,30 0,91
01245MT 1,100 m²Panel rígido de EPS 80 mm, UNE-EN13163 12,00 13,20
Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75

Mano de obra .................................................................... 22,46
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 42,06
Otros .................................................................................. 0,45

Suma la partida ................................................................. 65,72
Costes indirectos ............................... 8,00% 5,26

TOTAL PARTIDA................................................... 70,98

1414 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08 SATE ETICS EPS 10 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 19,47 16,49
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó especialitzat revocador. 16,80 5,17
%0200 0,277 %Costos directes complementaris 2,00 0,55
mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN

998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr
0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

Mano de obra .................................................................... 27,72
Materiales .......................................................................... 4,26
Otros .................................................................................. 0,55

Suma la partida ................................................................. 32,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 35,13
WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 100 mm08.02 m²

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, acabat
amb revestiment acrílic, format per morter webertherm base, per a fixació i
regularització de plaques d'aïllament tèrmic, compost de ciment gris, càrre-
gues minerals, resina redispersable en pols, fibres HD i additius especials, dis-
posat en dues capes: una d'adhesió al suport i una altra de protecció contra
la intempèrie de l'aïllament; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície lli-
sa, de 100 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les
dues capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aïllament,
col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiálcalis de 4x4 mm
de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones accessibles de façana, per a
reforç del morter de regularització, regulador de fons weber CS aplicat a
brotxa o corró i una capa de morter acrílic de revestiment webertene stilo de
2 a 3 mm d'espessor amb acabat gota, projectat per mitjans mecànics o aca-
bat fratasat aplicat a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de
resines sintètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins
i tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres, arestes, mo-
chetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície. Mesurat a cinta corregu-
da per formació de brancals i llindes.

Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

3MOR010 0,800 hOficial 1ª 19,67 15,74

1514 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3MOR010 0,800 hOficial 1ª 19,67 15,74
3MOR020 0,400 hPeón Revocador 16,80 6,72
%0200 0,225 %Costos directes complementaris 2,00 0,45
1MT030 10,000 kgwebertherm base 0,78 7,80
1MT050 3,000 kgWebertene stilo 4,20 12,60
1MT060 0,300 kgWeber CS 4,30 1,29
1MT130 1,000 uPerfilería complementaria etic 2,80 2,80
1MT152 6,000 uTaco polipropileno + nylon 130 mm 0,31 1,86
1MT210 0,400 m²Malla fibra de vidrio 320 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 4,00 1,60
1MT220 0,700 m²Malla fibra de vidrio 160 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 1,30 0,91
012MT 1,100 m²Panel rígido de EPS 100 mm, UNE-EN13163 14,00 15,40
Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75

Mano de obra .................................................................... 22,46
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 44,26
Otros .................................................................................. 0,45

Suma la partida ................................................................. 67,92
Costes indirectos ............................... 8,00% 5,43

TOTAL PARTIDA................................................... 73,35

1614 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09 Façana ventilada llana de roca 6 cm
Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire
ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

09.1 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb cà-
mera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO" de 1,6 cm
d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per placa ceràmica extrudida al-
veolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO", de 300 mm d'altura,
de 500 a 700 mm de longitud i 16 mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma
de colors naturals, realitzada amb junts horitzontals encadellades, per a ocul-
tació de la subestructura, amb subestructura suport composta de perfils ver-
ticals en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per reten-
ció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols, i aïllament
de panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, re-
vestit per una de les seves cares amb un vel negre, resistència tèrmica 1,6
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,031 W/(mK), col·locat a topall per evitar
ponts tèrmics, fixat mecànicament i posterior segellat de totes les unions en-
tre plafons amb cinta de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llin-
des, escopidors, brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces espe-
cials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a
l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Replanteig dels
eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació dels ancoratges al para-
ment suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Alineació, aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació defi-
nitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els
buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint tots els buits.

mo053 0,164 hOficial 1ª muntador d'aïllaments. 19,67 3,23
mo099 0,164 hAjudant muntador d'aïllaments. 16,80 2,76
mo051 1,199 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 23,58
mo097 1,199 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 20,14
%0300 0,497 %Costos directes complementaris 3,00 1,49
Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75
mt16lva070g 1,050 m²Panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor,

revestit per una de les seves cares amb un vel negre, resistè
6,06 6,36

mt16aaa020ab 4,000 UtFixació mecànica per plafons aïllants de llana mineral, col·locats directament
sobre la superfície suport.

0,20 0,80

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt12pcm010aaa 1,050 m²Placa ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR -

TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i
30,00 31,50

mt12pcm015a 1,000 m²Subestructura suport, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO",
composta de perfils verticals en T, perfils horitzontals per a suste

25,00 25,00

op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Tornavís. 0,00 0,00

Mano de obra .................................................................... 49,71
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 63,79
Otros .................................................................................. 1,49

Suma la partida ................................................................. 115,74
Costes indirectos ............................... 8,00% 9,26

TOTAL PARTIDA................................................... 125,00

1714 mayo 2015
114



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10 Façana ventilada llana de roca 10 cm
Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire
ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

10.1 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb cà-
mera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO" de 1,6 cm
d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per placa ceràmica extrudida al-
veolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO", de 300 mm d'altura,
de 500 a 700 mm de longitud i 16 mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma
de colors naturals, realitzada amb junts horitzontals encadellades, per a ocul-
tació de la subestructura, amb subestructura suport composta de perfils ver-
ticals en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per reten-
ció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols, i aïllament
de panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 100 mm d'espessor, re-
vestit per una de les seves cares amb un vel negre, resistència tèrmica 2,85
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,031 W/(mK), col·locat a topall per evitar
ponts tèrmics, fixat mecànicament i posterior segellat de totes les unions en-
tre plafons amb cinta de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llin-
des, escopidors, brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces espe-
cials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a
l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Replanteig dels
eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació dels ancoratges al para-
ment suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Alineació, aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació defi-
nitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els
buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint tots els buits.

mo053 0,164 hOficial 1ª muntador d'aïllaments. 19,67 3,23
mo099 0,164 hAjudant muntador d'aïllaments. 16,80 2,76
mo051 1,199 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 23,58
mo097 1,199 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 20,14
%0300 0,497 %Costos directes complementaris 3,00 1,49
Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75
mt16lva070n 1,050 m²Panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 100 mm d'espessor,

revestit per una de les seves cares amb un vel negre, resist
11,20 11,76

mt16aaa020ab 4,000 UtFixació mecànica per plafons aïllants de llana mineral, col·locats directament
sobre la superfície suport.

0,20 0,80

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt12pcm010aaa 1,050 m²Placa ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR -

TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i
30,00 31,50

mt12pcm015a 1,000 m²Subestructura suport, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO",
composta de perfils verticals en T, perfils horitzontals per a suste

25,00 25,00

op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Tornavís. 0,00 0,00

Mano de obra .................................................................... 49,71
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 69,19
Otros .................................................................................. 1,49

Suma la partida ................................................................. 121,14
Costes indirectos ............................... 8,00% 9,69

TOTAL PARTIDA................................................... 130,83

1814 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11 Façana ventilada XPS 6 cm
Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire
ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

11.1 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb cà-
mera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO" de 1,6 cm
d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per placa ceràmica extrudida al-
veolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO", de 300 mm d'altura,
de 500 a 700 mm de longitud i 16 mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma
de colors naturals, realitzada amb junts horitzontals encadellades, per a ocul-
tació de la subestructura, amb subestructura suport composta de perfils ver-
ticals en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per reten-
ció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols, i aïllament
de panell de XPS, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, revestit per
una de les seves cares amb un vel negre, resistència tèrmica 1,6 m²K/W, con-
ductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a topall per evitar ponts tèrmics, fi-
xat mecànicament i posterior segellat de totes les unions entre plafons amb
cinta de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, escopidors,
brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces especials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a
l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Replanteig dels
eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació dels ancoratges al para-
ment suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Alineació, aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació defi-
nitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els
buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint tots els buits.

mo053 0,164 hOficial 1ª muntador d'aïllaments. 19,67 3,23
mo099 0,164 hAjudant muntador d'aïllaments. 16,80 2,76
mo051 1,199 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 23,58
mo097 1,199 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 20,14
%0300 0,497 %Costos directes complementaris 3,00 1,49
mt16aaa020ab 4,000 UtFixació mecànica per plafons aïllants de llana mineral, col·locats directament

sobre la superfície suport.
0,20 0,80

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt12pcm010aaa 1,050 m²Placa ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR -

TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i
30,00 31,50

mt12pcm015a 1,000 m²Subestructura suport, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO",
composta de perfils verticals en T, perfils horitzontals per a suste

25,00 25,00

op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Tornavís. 0,00 0,00
Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75
mt847 1,000 m²Panell XPS, 60 mm 12,04 12,04

Mano de obra .................................................................... 49,71
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 69,47
Otros .................................................................................. 1,49

Suma la partida ................................................................. 121,42
Costes indirectos ............................... 8,00% 9,71

TOTAL PARTIDA................................................... 131,13

1914 mayo 2015
116



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12 Façana ventilada XPS 10 cm
Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire
ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

12.1 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb cà-
mera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO" de 1,6 cm
d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per placa ceràmica extrudida al-
veolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO", de 300 mm d'altura,
de 500 a 700 mm de longitud i 16 mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma
de colors naturals, realitzada amb junts horitzontals encadellades, per a ocul-
tació de la subestructura, amb subestructura suport composta de perfils ver-
ticals en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per reten-
ció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols, i aïllament
de panell de XPS, segons UNE-EN 13162, de 100 mm d'espessor, revestit per
una de les seves cares amb un vel negre, resistència tèrmica 2,85 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a topall per evitar ponts tèr-
mics, fixat mecànicament i posterior segellat de totes les unions entre pla-
fons amb cinta de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, es-
copidors, brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces especials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a
l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Replanteig dels
eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació dels ancoratges al para-
ment suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Alineació, aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació defi-
nitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els
buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint tots els buits.

mo053 0,164 hOficial 1ª muntador d'aïllaments. 19,67 3,23
mo099 0,164 hAjudant muntador d'aïllaments. 16,80 2,76
mo051 1,199 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 23,58
mo097 1,199 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 20,14
%0300 0,497 %Costos directes complementaris 3,00 1,49
mt16lva070n 1,050 m²Panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 100 mm d'espessor,

revestit per una de les seves cares amb un vel negre, resist
11,20 11,76

mt16aaa020ab 4,000 UtFixació mecànica per plafons aïllants de llana mineral, col·locats directament
sobre la superfície suport.

0,20 0,80

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt12pcm010aaa 1,050 m²Placa ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR -

TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i
30,00 31,50

mt12pcm015a 1,000 m²Subestructura suport, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO",
composta de perfils verticals en T, perfils horitzontals per a suste

25,00 25,00

op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Tornavís. 0,00 0,00
Tt1 1,000 UtTorre de treball mòbil 0,75 0,75
mt2 1,000 m²Panell rígid XPS 17,08 17,08

Mano de obra .................................................................... 49,71
Maquinaria......................................................................... 0,75
Materiales .......................................................................... 86,27
Otros .................................................................................. 1,49

Suma la partida ................................................................. 138,22
Costes indirectos ............................... 8,00% 11,06

TOTAL PARTIDA................................................... 149,28

2014 mayo 2015
117



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13 TRASDOSAT INTERIOR llana de roca 4cm + caixa persiana
Trasdosat interior amb llana de roca 4 cm + aillament caixa de persiana13.01 m²

Rehabilitació energètica de façanes i particions mitjançant el sistema "ROCK-
WOOL" d'aïllament termoacústic i extradossat directe, col·locat en particions
interiors i per l'interior de tancaments verticals, format per plaques de guix
laminat -  |(10+40) (LR) Labelrock| "ROCKWOOL", amb aïllament de llana de
roca, de 40 mm d'espessor, incorporat a la placa, rebuda amb pasta de mate-
rial d'unió sobre el parament vertical; i capa de pintura plàstica amb textura
llisa, color blanc, acabat mat, amb una mà de fons i dues mans d'acabat (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà).
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

mo052 0,328 hOficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 19,67 6,45
mo098 0,117 hAjudant muntador de prefabricats interiors. 16,80 1,97
mo037 0,176 hOficial 1ª pintor. 23,30 4,10
mo074 0,211 hAjudant pintor. 20,68 4,36
op00fre010 1,000Fresadora. 0,00 0,00
%0200 0,169 %Costos directes complementaris 2,00 0,34
mt16lrw090b 1,050 m²Placa prefabricada de guix amb un panell de llana de roca de doble densitat,

Labelrock "ROCKWOOL", espessor 10+40 mm, resistènci
20,18 21,19

mt12psg035a 3,500 kgPasta d'agafament, segons UNE-EN 14496. 0,58 2,03
mt12psg030a 0,300 kgPasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 0,38
mt12psg040a 1,600 mCinta de junts. 0,03 0,05
mt27pfj040a 0,180 lEmulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant,

aplicada amb brotxa, corró o pistola.
7,76 1,40

mt27pij040a 0,250 lPintura plàstica per a interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons
UNE 48243, permeable al vapor d'aigua, color blan

4,43 1,11

Mano de obra .................................................................... 16,88
Materiales .......................................................................... 26,16
Otros .................................................................................. 0,34

Suma la partida ................................................................. 43,38
Costes indirectos ............................... 8,00% 3,47

TOTAL PARTIDA................................................... 46,85

2114 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14 INJECTAT PUR A CAMBRA D'AIRE 10 cm + caixa persiana
Aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, emplenant l'interior de la càmera
d'aire de 60 mm d'espessor mig, mitjançant

14.01 m²

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, emplenant l'in-
terior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mitjançant injecció d'es-
cuma de poliuretà de baixa densitat, de 12 a 18 kg/m³ i conductivitat tèrmi-
ca 0,038 W/(mK). Inclús p/p de maquinària per a injecció, realització de fo-
rats, protecció d'elements contigus, tapat dels forats executats en el para-
ment amb morter de ciment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs d'injecció. Injecció de
l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo029 0,129 hOficial 1ª aplicador de productes aïllants. 19,67 2,54
mo066 0,129 hAjudant aplicador de productes aïllants. 16,80 2,17
mq08mpa030 0,118 hMaquinària per a projecció de productes aïllants. 15,25 1,80
op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
%0200 0,065 %Costos directes complementaris 2,00 0,13
mt16pop020c 1,000 m²Escuma de poliuretà injectada "in situ", densitat de 12 a 18 kg/m³ i

conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK), per al farciment de càm
4,55 4,55

mt09moe080a 0,600 kgMorter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius,
tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,21 0,13

Mano de obra .................................................................... 4,71
Maquinaria......................................................................... 1,80
Materiales .......................................................................... 4,68
Otros .................................................................................. 0,13

Suma la partida ................................................................. 11,32
Costes indirectos ............................... 8,00% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 12,23

2214 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15 INSUFLAT cambra d'aire amb llana de roca 10 cm + caixa persiana
Insuflat cambra d'aire amb llana de roca 10 cm15.1 m²

Rehabilitació energètica de façana de doble fulla de fàbrica, reomplint l'inte-
rior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mitjançant insuflació, des
de l'interior, d'aïllament termoacústic de nòduls de llana de roca, Rockwool
001 "ROCKWOOL", amb densitat 70 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,040
W/(mK); tapat dels forats executats en el parament, mitjançant morter de ci-
ment amb posterior segellat amb massilla i escatat; i capa de pintura plàstica
amb textura llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de
fons d'emulsió acrílica aquosa com a fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p d'inspecció endoscòpica de la cam-
bra d'aire, replanteig de forats, realització de forats, maquinària per a insufla-
ció, protecció d'elements contigus i neteja de la superfície a pintar. Total-
ment acabat.
Inclou: Inspecció endoscòpica de la cambra d'aire. Replanteig dels forats. Re-
alització de trepants en el parament. Protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs d'insuflació. Insuflació de l'aïlla-
ment. Segellat dels forats. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà
de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo029 0,312 hOficial 1ª aplicador de productes aïllants. 19,67 6,14
mo066 0,312 hAjudant aplicador de productes aïllants. 16,80 5,24
mo037 0,187 hOficial 1ª pintor. 23,30 4,36
mo074 0,269 hAjudant pintor. 20,68 5,56
%0200 0,213 %Costos directes complementaris 2,00 0,43
mt16lrw011f 7,000 kgNòduls de llana de roca, Rockwool 001 "ROCKWOOL", densitat 70 kg/m³,

calor específic 840 J/kgK i factor de resistència a la difu
2,55 17,85

mt09moe080a 0,600 kgMorter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius,
tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,21 0,13

mt27pfj021a 0,200 kgPlaste d'interior i exterior d'enduriment ràpid, color gris, aplicat amb espàtula,
aplanadora o pistola.

4,37 0,87

mt27pfj040a 0,180 lEmulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant,
aplicada amb brotxa, corró o pistola.

7,76 1,40

mt27pij040a 0,250 lPintura plàstica per a interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons
UNE 48243, permeable al vapor d'aigua, color blan

4,43 1,11

mq08mpa010 0,118 hMaquinària per insuflació d'aïllament en cambres d'aire. 13,00 1,53
op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00

Mano de obra .................................................................... 21,30
Maquinaria......................................................................... 1,53
Materiales .......................................................................... 21,36
Otros .................................................................................. 0,43

Suma la partida ................................................................. 44,62
Costes indirectos ............................... 8,00% 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 48,19

2314 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16 INSUFLAT cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm + caixa persiana
Insuflat de cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm16.1 m²

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, emplenant l'in-
terior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mitjançant injecció de
boles d'EPS de baixa densitat, de 18 a 26 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,037
W/(mK). Inclús p/p de maquinària per a injecció, realització de forats, protec-
ció d'elements contigus, tapat dels forats executats en el parament amb mor-
ter de ciment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs d'injecció. Injecció de
l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo029 0,111 hOficial 1ª aplicador de productes aïllants. 19,67 2,18
mo066 0,111 hAjudant aplicador de productes aïllants. 16,80 1,86
op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
mq08mpa030 0,118 hMaquinària per a projecció de productes aïllants. 15,25 1,80
%0200 0,058 %Costos directes complementaris 2,00 0,12
mt16pop020b 1,000 m²Boles de poliestirè expandit 11,12 11,12
mt09moe080a 0,600 kgMorter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius,

tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.
0,21 0,13

Mano de obra .................................................................... 4,04
Maquinaria......................................................................... 1,80
Materiales .......................................................................... 11,25
Otros .................................................................................. 0,12

Suma la partida ................................................................. 17,21
Costes indirectos ............................... 8,00% 1,38

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59

2414 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17 Substitució vidres simples monolitics per vidre doble 4-6-4
Substitució de vidres simples per vidres dobles17.1 m²

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el des-
muntatge amb mitjans manuals de l'envidriament existent en la fusteria exte-
rior, format per lluna de vidre simple de 6 mm d'espessor, fixat sobre fusteria
existent, encunyat mitjançant tascons i segellat continu, sense deteriorar la
fusteria a la qual subjecta, i substitució per doble envidriament Aislaglas
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor
de 4 mm d'espessor, de 14 mm de gruix total, amb sola mitjançant falques
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible amb el material suport. Inclús p/p de neteja
de silicona de les fusteries, aixecat de rivets existents, talls del vidre i col·loca-
ció dels nous rivets; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material des-
muntat sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material des-
muntat. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat fi-
nal d'estanquitat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmun-
tat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons do-
cumentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfí-
cie resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples
de 30 mm.

mo0567 0,500 hFuster. Treballs d'ajustatge llistó i envernissat. 24,50 12,25
mo054 0,493 hOficial 1ª vidrier. 25,16 12,40
mo108 0,493 hAjudant vidrier. 22,33 11,01
%0200 0,357 %Costos directes complementaris 2,00 0,71
mt21veu011aaaa 1,006 m²Doble envidriament Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",

conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d
20,00 20,12

mt21sik010 0,580 UtCartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora Elastosil WS-305-N "SIKA"
(rendiment aproximat de 12 m per cartutx).

2,47 1,43

mt21vva021 1,000 UtMaterial auxiliar per la col·locació de vidres. 1,26 1,26

Mano de obra .................................................................... 35,66
Materiales .......................................................................... 22,81
Otros .................................................................................. 0,71

Suma la partida ................................................................. 59,18
Costes indirectos ............................... 8,00% 4,73

TOTAL PARTIDA................................................... 63,91
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18 Substitució vidres simples monolitics per vidre doble 4-12-4
Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el
desmuntatge de l'envidriament existent en la fusteria e

18.1 m²

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el des-
muntatge amb mitjans manuals de l'envidriament existent en la fusteria exte-
rior, format per lluna de vidre simple de 6 mm d'espessor, fixat sobre fusteria
existent, encunyat mitjançant tascons i segellat continu, sense deteriorar la
fusteria a la qual subjecta, i substitució per doble envidriament Aislaglas
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior Float incolor
de 4 mm d'espessor, de 20 mm de gruix total, amb sola mitjançant falques
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible amb el material suport. Inclús p/p de neteja
de silicona de les fusteries, aixecat de rivets existents, talls del vidre i col·loca-
ció dels nous rivets; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material des-
muntat sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material des-
muntat. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat fi-
nal d'estanquitat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmun-
tat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons do-
cumentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfí-
cie resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples
de 30 mm.

mo0567 0,500 hFuster. Treballs d'ajustatge llistó i envernissat. 24,50 12,25
mo054 0,546 hOficial 1ª vidrier. 25,16 13,74
mo108 0,546 hAjudant vidrier. 22,33 12,19
%0200 0,382 %Costos directes complementaris 2,00 0,76
mt21veu011aasa 1,006 m²Doble envidriament Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",

conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d
20,90 21,03

mt21sik010 0,580 UtCartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora Elastosil WS-305-N "SIKA"
(rendiment aproximat de 12 m per cartutx).

2,47 1,43

mt21vva021 1,000 UtMaterial auxiliar per la col·locació de vidres. 1,26 1,26

Mano de obra .................................................................... 38,18
Materiales .......................................................................... 23,72
Otros .................................................................................. 0,76

Suma la partida ................................................................. 62,66
Costes indirectos ............................... 8,00% 5,01

TOTAL PARTIDA................................................... 67,67
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19 Substitució caldera estàndard per caldera condensació
Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera
convencional de gas natural, domèstica, mural, de

011 Ut

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per cal-
dera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus components,
de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics,
prèvia desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, i obturació
de les conduccions connectades als elements. Inclús p/p de desmuntatge
d'accessoris i suports de fixació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació. Desmun-
tatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmunta-
des segons especificacions de Projecte.

mq04cag010a 1,148 hCamió amb grua de fins a 6 t. 49,45 56,77
mo003 4,210 hOficial 1ª calefactor. 24,08 101,38
mo101 4,210 hAjudant calefactor. 20,65 86,94
%0200 2,451 %Costos directes complementaris 2,00 4,90

Mano de obra .................................................................... 188,32
Maquinaria......................................................................... 56,77
Otros .................................................................................. 4,90

Suma la partida ................................................................. 249,99
Costes indirectos ............................... 8,00% 20,00

TOTAL PARTIDA................................................... 269,99
Caldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb
microacumulació, càmera de combustió estanca i t

19.1 Ut

Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a gas N, per
a calefacció i A.C.S. instantània amb microacumulació, càmera de combustió
estanca i tir forçat, potència de 24 kW, cabal específic d'A.C.S. segons
UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensions 710x400x330 mm, panell de coman-
daments amb display digital, encesa electrònica i seguretat per ionització,
sense flama pilot, equipament format per: cos de caldera, panell de control i
comandament, programador digital per a programació setmanal del circuit
de calefacció i A.C.S., encastat en el frontal de la caldera, vas d'expansió amb
purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i plantilla de muntat-
ge, amb termòstat d'ambient, comunicació digital via bus a 2 fils. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas,
de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mo003 3,402 hOficial 1ª calefactor. 24,08 81,92
mo101 3,402 hAjudant calefactor. 20,65 70,25
%0200 1,522 %Costos directes complementaris 2,00 3,04
mt38cmj013a 1,000 UtCaldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània

amb microacumulació, càmera de combustió estanca i t
2.169,38 2.169,38

mt38scj012a 1,000 UtTermòstat d'ambient, comunicació digital via bus a 2 fils, amb pantalla digital,
alimentació a 24 V.

58,20 58,20

mt35aia010a 8,000 mTub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (pa

0,26 2,08
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mt35aia010a 8,000 mTub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre

nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (pa
0,26 2,08

mt35cun020a 16,000 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, a

0,41 6,56

mt38www012 1,000 UtMaterial auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,10 2,10

Mano de obra .................................................................... 152,17
Materiales .......................................................................... 2.238,32
Otros .................................................................................. 3,04

Suma la partida ................................................................. 2.393,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 191,48

TOTAL PARTIDA................................................... 2.585,01
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20 Substitució de caldera estàndard per caldera de biomassa
Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera
convencional de gas natural, domèstica, mural, de

011 Ut

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per cal-
dera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus components,
de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics,
prèvia desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, i obturació
de les conduccions connectades als elements. Inclús p/p de desmuntatge
d'accessoris i suports de fixació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació. Desmun-
tatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmunta-
des segons especificacions de Projecte.

mq04cag010a 1,148 hCamió amb grua de fins a 6 t. 49,45 56,77
mo003 4,210 hOficial 1ª calefactor. 24,08 101,38
mo101 4,210 hAjudant calefactor. 20,65 86,94
%0200 2,451 %Costos directes complementaris 2,00 4,90

Mano de obra .................................................................... 188,32
Maquinaria......................................................................... 56,77
Otros .................................................................................. 4,90

Suma la partida ................................................................. 249,99
Costes indirectos ............................... 8,00% 20,00

TOTAL PARTIDA................................................... 269,99
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Caldera per a la combustió de pellets, potència nominal de 6,2 a 30 kW, amb base de
recolzament antivibracions, sistema d'elevac

20.1 Ut

Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió de pellets, po-
tència nominal de 24 kW, amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de
1230x590x940 mm, aïllament interior, càmera de combustió amb sistema au-
tomàtic de neteja del cremador mitjançant graella basculant, bescanviador
de calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja automàtica, calaix per a
recollida de cendres del mòdul de combustió, control de la combustió mit-
jançant sonda integrada, sistema de comandament integrat amb pantalla tàc-
til, per al control de la combustió i de l'acumulador d'A.C.S., amb base de re-
colzament antivibracions, sistema d'elevació de la temperatura de retorn per
sobre de 55°C, compost per vàlvula motoritzada de 3 vies de 1" de diàmetre
i bomba de circulació, vàlvula mescladora per a un ràpid escalfament del cir-
cuit de calefacció, de 20 mm de diàmetre, amb servomotor, regulador de tir
de 150 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, limitador tèrmic de segu-
retat, tarat a 95°C, base de recolzament antivibracions, sense incloure el con-
ducte per a evacuació dels productes de la combustió que enllaça la caldera
amb la xemeneia. Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de salu-
britat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la combus-
tió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mo003 4,163 hOficial 1ª calefactor. 24,08 100,25
mo101 4,163 hAjudant calefactor. 20,65 85,97
%0200 1,862 %Costos directes complementaris 2,00 3,72
mt38cbh012cc 1,000 UtCaldera per a la combustió de pellets, potència nominal de 6,2 a 30 kW, amb

cos d'acer soldat i assajat a pressió, de 1230x590x9
9.585,23 9.585,23

mt38cbh099a 1,000 UtBase de recolzament antivibracions, per a caldera. 36,08 36,08
mt38cbh097a 1,000 UtLimitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, format per vàlvula i sonda de

temperatura.
79,95 79,95

mt38cbh085aa 1,000 UtSistema d'elevació de la temperatura de retorn per sobre de 55°C, compost
per vàlvula motoritzada de 3 vies de 1" de diàmetre i

557,70 557,70

mt38cbh094a 1,000 UtVàlvula mescladora per a un ràpid escalfament del circuit de calefacció, de
20 mm de diàmetre, amb servomotor.

233,03 233,03

mt38cbh096a 1,000 UtRegulador de tir de 150 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, per a
caldera.

312,00 312,00

mt38cbh105a 1,000 UtMuntatge del sistema d'alimentació per sense fi flexible, per a caldera per a la
combustió de pellets.

324,68 324,68

mt38cbh100b 1,000 UtPosada en marxa i formació en el maneig de caldera de biomassa. 341,25 341,25

Mano de obra .................................................................... 186,22
Materiales .......................................................................... 11.469,92
Otros .................................................................................. 3,72

Suma la partida ................................................................. 11.659,86
Costes indirectos ............................... 8,00% 932,79

TOTAL PARTIDA................................................... 12.592,65
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Dipòsit de superfície per a magatzematge de pellets, de teixit sintètic, amb estructura
i tremuja d'acer, de 1,70x1,70 m i altur

20.2 Ut

Subministrament i instal·lació de dipòsit de superfície per a magatzematge
de pellets, de teixit sintètic, amb estructura i tremuja d'acer, de 1,70x1,70 m i
altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacitat màxima. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del dipòsit. Connexió al sistema d'extracció.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mo002 5,046 hOficial 1ª electricista. 24,08 121,51
mo100 5,046 hAjudant electricista. 20,65 104,20
%0200 2,257 %Costos directes complementaris 2,00 4,51
mt38cbh045aa 1,000 UtDipòsit de superfície per a magatzematge de pellets, de teixit sintètic, amb

estructura i tremuja d'acer, de 1,70x1,70 m i altur
2.458,95 2.458,95

Mano de obra .................................................................... 225,71
Materiales .......................................................................... 2.458,95
Otros .................................................................................. 4,51

Suma la partida ................................................................. 2.689,17
Costes indirectos ............................... 8,00% 215,13

TOTAL PARTIDA................................................... 2.904,30
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21 Substitució de caldera estàndard per caldera estàndard de millor rendiment
Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera
convencional de gas natural, domèstica, mural, de

011 Ut

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per cal-
dera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus components,
de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics,
prèvia desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, i obturació
de les conduccions connectades als elements. Inclús p/p de desmuntatge
d'accessoris i suports de fixació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació. Desmun-
tatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmunta-
des segons especificacions de Projecte.

mq04cag010a 1,148 hCamió amb grua de fins a 6 t. 49,45 56,77
mo003 4,210 hOficial 1ª calefactor. 24,08 101,38
mo101 4,210 hAjudant calefactor. 20,65 86,94
%0200 2,451 %Costos directes complementaris 2,00 4,90

Mano de obra .................................................................... 188,32
Maquinaria......................................................................... 56,77
Otros .................................................................................. 4,90

Suma la partida ................................................................. 249,99
Costes indirectos ............................... 8,00% 20,00

TOTAL PARTIDA................................................... 269,99
Caldera mural a gas N, només calefacció, càmera de combustió estanca i tir forçat,
potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 85

21.1 Ut

Subministrament i instal·lació de caldera mural a gas N, només calefacció, cà-
mera de combustió estanca i tir forçat, potència modulant de 9 a 24 kW, di-
mensions 850x440x370 mm, encesa electrònica i seguretat per ionització,
sense flama pilot, equipament format per: cos de caldera, panell de control i
comandament, vas d'expansió amb purgador automàtic, kit estàndard d'eva-
cuació de fums i plantilla de muntatge, amb programador engranant en el
frontal de la caldera, per a programació diària. Totalment muntada, conne-
xionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas,
de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mo003 3,785 hOficial 1ª calefactor. 24,08 91,14
mo101 3,785 hAjudant calefactor. 20,65 78,16
%0200 1,693 %Costos directes complementaris 2,00 3,39
mt38cmj016gb 1,000 UtCaldera mural a gas N, només calefacció, càmera de combustió estanca i tir

forçat, potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 85
1.610,20 1.610,20

mt38scj022a 1,000 UtProgramador engranant en el frontal de la caldera, per a programació diària,
alimentació a 24 V.

58,20 58,20

mt38www010 1,000 UtMaterial auxiliar per instal·lacions de calefacció. 1,68 1,68
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Mano de obra .................................................................... 169,30
Materiales .......................................................................... 1.670,08
Otros .................................................................................. 3,39

Suma la partida ................................................................. 1.842,77
Costes indirectos ............................... 8,00% 147,42

TOTAL PARTIDA................................................... 1.990,19
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22 Aillament fals sostre soterrani
Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament
termoacústic per l'interior, mitjançant la col·locació de

22.1 m²

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament ter-
moacústic per l'interior, format per panell semirígid de llana de roca volcàni-
ca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de
40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK), recolzat directament sobre fals sostre de fals sostre continu
suspès llis (12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una estructura me-
tàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada
1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant pen-
jats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicular-
ment a les primàries mitjançant careners i col·locades amb una modulació
màxima de 500 mm entre eixos; i formació de capa de pintura plàstica amb
textura llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat
amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendi-
ment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació,
rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'expansió
metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals, pasta segella-
dora, cinta de juntes i accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a pin-
tar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fixació del
perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de l'estructura. Cargolat i col·locació de les pla-
ques. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i
mecanismes. Tractament de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació
de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo010 0,486 hOficial 1ª muntador. 24,08 11,70
mo078 0,261 hAjudant muntador. 20,68 5,40
mo037 0,193 hOficial 1ª pintor. 23,30 4,50
mo074 0,232 hAjudant pintor. 20,68 4,80
%0200 0,264 %Costos directes complementaris 2,00 0,53
mt16lrw030fba 1,050 m²Panell semirígid de llana de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL",

segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor,
4,18 4,39

mt12psg160a 0,400 mPerfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 1,26 0,50
mt12psg220 2,000 UtFixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06 0,12
mt12psg210a 1,200 UtPenjant per a falsos sostres suspesos. 0,80 0,96
mt12psg210b 1,200 UtSegur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 0,13 0,16
mt12psg210c 1,200 UtConnexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 0,98 1,18
mt12psg190 1,200 UtBarnilla de penjament. 0,98 1,18
mt12psg050c 3,200 mMestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN

14195.
1,44 4,61

mt12psg215b 0,600 UtConnector per a mestra 60/27. 0,91 0,55
mt12psg215a 2,300 UtCavallet per a mestra 60/27. 0,29 0,67
mt12psg010a 1,000 m²Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada. 4,41 4,41
mt12psg081b 17,000 UtCargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 0,17
mt12psg041b 0,400 mBanda acústica de dilatació de 50 mm d'amplada. 0,26 0,10
mt12psg030a 0,300 kgPasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 0,38
mt12psg030a__1 0,400 kgPasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 0,50
mt12psg040a 0,450 mCinta de junts. 0,03 0,01
mt27pfj040a 0,180 lEmulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant,

aplicada amb brotxa, corró o pistola.
7,76 1,40

mt27pij040a 0,250 lPintura plàstica per a interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons
UNE 48243, permeable al vapor d'aigua, color blan

4,43 1,11

3414 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 26,40
Materiales .......................................................................... 22,40
Otros .................................................................................. 0,53

Suma la partida ................................................................. 49,33
Costes indirectos ............................... 8,00% 3,95

TOTAL PARTIDA................................................... 53,28

3514 mayo 2015
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23 Aillament fals sostre sota coberta
Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament
termoacústic per l'interior, mitjançant la col·locació de

23.1 m²

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament ter-
moacústic per l'interior, format per panell semirígid de llana de roca volcàni-
ca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de
40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK), recolzat directament sobre fals sostre de fals sostre continu
suspès llis (12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una estructura me-
tàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada
1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant pen-
jats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicular-
ment a les primàries mitjançant careners i col·locades amb una modulació
màxima de 500 mm entre eixos; i formació de capa de pintura plàstica amb
textura llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat
amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendi-
ment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació,
rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'expansió
metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals, pasta segella-
dora, cinta de juntes i accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a pin-
tar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fixació del
perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de l'estructura. Cargolat i col·locació de les pla-
ques. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i
mecanismes. Tractament de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació
de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo010 0,486 hOficial 1ª muntador. 24,08 11,70
mo078 0,261 hAjudant muntador. 20,68 5,40
mo037 0,193 hOficial 1ª pintor. 23,30 4,50
mo074 0,232 hAjudant pintor. 20,68 4,80
%0200 0,264 %Costos directes complementaris 2,00 0,53
mt16lrw030fba 1,050 m²Panell semirígid de llana de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL",

segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor,
4,18 4,39

mt12psg160a 0,400 mPerfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 1,26 0,50
mt12psg220 2,000 UtFixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06 0,12
mt12psg210a 1,200 UtPenjant per a falsos sostres suspesos. 0,80 0,96
mt12psg210b 1,200 UtSegur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 0,13 0,16
mt12psg210c 1,200 UtConnexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 0,98 1,18
mt12psg190 1,200 UtBarnilla de penjament. 0,98 1,18
mt12psg050c 3,200 mMestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN

14195.
1,44 4,61

mt12psg215b 0,600 UtConnector per a mestra 60/27. 0,91 0,55
mt12psg215a 2,300 UtCavallet per a mestra 60/27. 0,29 0,67
mt12psg010a 1,000 m²Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada. 4,41 4,41
mt12psg081b 17,000 UtCargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 0,17
mt12psg041b 0,400 mBanda acústica de dilatació de 50 mm d'amplada. 0,26 0,10
mt12psg030a 0,300 kgPasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 0,38
mt12psg030a__1 0,400 kgPasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 0,50
mt12psg040a 0,450 mCinta de junts. 0,03 0,01
mt27pfj040a 0,180 lEmulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant,

aplicada amb brotxa, corró o pistola.
7,76 1,40

mt27pij040a 0,250 lPintura plàstica per a interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons
UNE 48243, permeable al vapor d'aigua, color blan

4,43 1,11

3614 mayo 2015
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Mano de obra .................................................................... 26,40
Materiales .......................................................................... 22,40
Otros .................................................................................. 0,53

Suma la partida ................................................................. 49,33
Costes indirectos ............................... 8,00% 3,95

TOTAL PARTIDA................................................... 53,28

3714 mayo 2015
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24 Aïllament elements volats
Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULATION" d'aïllament
termoacústic per l'interior, mitjançant la col·loc

24.1 m²

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULATION" d'aïlla-
ment termoacústic per l'exterior, format per panell de llana mineral natural
(LMN) rígid, no revestit, Panel Plus (TP 138) "KNAUF INSULATION", de 50
mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,55 m²K/W, con-
ductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), recolzat directament sobre fals sostre de
fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format per una placa de guix la-
minat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a
una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm
separades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport
mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les primàries mitjançant careners i col·locades amb una
modulació màxima de 500 mm entre eixos; i formació de capa de pintura
plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una
mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anive-
llació, rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'ex-
pansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals, pasta
segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge, i neteja de la superfície
a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fixació del
perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de l'estructura. Cargolat i col·locació de les pla-
ques. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i
mecanismes. Tractament de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació
de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mt16lki010hea 1,050 m²Panell de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit, Panel Plus (TP
138) "KNAUF INSULATION", de 50 mm d'espessor, segon

4,83 5,07

mt12psg160a 0,400 mPerfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 1,26 0,50
mt12psg220 2,000 UtFixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06 0,12
mt12psg210a 1,200 UtPenjant per a falsos sostres suspesos. 0,80 0,96
mt12psg210b 1,200 UtSegur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 0,13 0,16
mt12psg210c 1,200 UtConnexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 0,98 1,18
mt12psg190 1,200 UtBarnilla de penjament. 0,98 1,18
mt12psg050c 3,200 mMestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN

14195.
1,44 4,61

mt12psg215b 0,600 UtConnector per a mestra 60/27. 0,91 0,55
mt12psg215a 2,300 UtCavallet per a mestra 60/27. 0,29 0,67
mt12psg010a 1,000 m²Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada. 4,41 4,41
mt12psg081b 17,000 UtCargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 0,17
mt12psg041b 0,400 mBanda acústica de dilatació de 50 mm d'amplada. 0,26 0,10
mt12psg030a 0,300 kgPasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 0,38
mt12psg030a__1 0,400 kgPasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 0,50
mt12psg040a 0,450 mCinta de junts. 0,03 0,01
mt27pfj040a 0,180 lEmulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant,

aplicada amb brotxa, corró o pistola.
7,76 1,40

mt27pij040a 0,250 lPintura plàstica per a interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons
UNE 48243, permeable al vapor d'aigua, color blan

4,43 1,11

mo010 0,486 hOficial 1ª muntador. 24,08 11,70
mo078 0,261 hAjudant muntador. 20,68 5,40
mo037 0,193 hOficial 1ª pintor. 23,30 4,50
mo074 0,232 hAjudant pintor. 20,68 4,80
%0200 0,495 %Costos directes complementaris 2,00 0,99

3814 mayo 2015
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Mano de obra .................................................................... 26,40
Materiales .......................................................................... 23,08
Otros .................................................................................. 0,99

Suma la partida ................................................................. 50,47
Costes indirectos ............................... 8,00% 4,04

TOTAL PARTIDA................................................... 54,51

3914 mayo 2015
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25 Bomba de calor
Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substitució d'equip
existent, de bomba de calor reversible, air

25.1 Ut

Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substitució
d'equip existent, de bomba de calor reversible, aire-aigua, potència frigorífi-
ca nominal de 8,5 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatura de
sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 9,3
kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 6°C; temperatura de sortida de
l'aigua: 50°C, salt tèrmic: 5°C), amb grup hidràulic (vas d'expansió de 5 l, pres-
sió nominal disponible de 186,9 kPa) i dipòsit d'inèrcia de 30 l, cabal d'aigua
nominal de 1,46 m³/h, cabal d'aire nominal de 3500 m³/h, pressió d'aire no-
minal de 49,05 Pa i potència sonora de 75,5 dBA; amb pressòstat diferencial
de cabal, filtre, termomanòmetres, vàlvula de seguretat tarada a 4 bar i pur-
gador automàtic d'aire, amb refrigerant R-407C, per instal·lació en interior.
Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·la-
dora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat i els seus ac-
cessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de re-
collida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mo004 11,367 hOficial 1ª instal·lador de climatització. 24,08 273,72
mo102 11,367 hAjudant instal·lador de climatització. 20,65 234,73
%0200 5,085 %Costos directes complementaris 2,00 10,17
mt42bcc040j 1,000 UtBomba de calor reversible, aire-aigua, potència frigorífica nominal de 8,5 kW

(temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatur
5.681,44 5.681,44

mt37www050c 2,000 UtManeguet antivibració, de goma, amb rosca de 1", per a una pressió màxima
de treball de 10 bar.

16,60 33,20

Mano de obra .................................................................... 508,45
Materiales .......................................................................... 5.714,64
Otros .................................................................................. 10,17

Suma la partida ................................................................. 6.233,26
Costes indirectos ............................... 8,00% 498,66

TOTAL PARTIDA................................................... 6.731,92

4014 mayo 2015
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26 Aire Condicionat
Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A,
bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/

26.1 Ut

Subministrament i instal·lació d'equip d'aire condicionat, sistema aire-aire
split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació monofàsi-
ca (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, tempera-
tura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior
24°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec en l'inte-
rior 20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER = 7,1 (classe
A++), SCOP = 4,2 (classe A+), EER = 4,03 (classe A), COP = 4 (classe A), for-
mat per una unitat interior de 294x798x229 mm, nivell sonor (velocitat baixa)
21 dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 474 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre de-
sodoritzant fotocatalític i control sense fil, amb programador setmanal, i una
unitat exterior amb compressor de tipus rotatiu, de 540x780x290 mm, nivell
sonor 48 dBA i cabal d'aire 1926 m³/h, amb control de condensació i possibi-
litat d'integració en un sistema domòtic o control Wi-Fi a través d'una interfí-
cie (no inclòs en aquest preu). També elements antivibratoris i suports de re-
colzament. Completament muntat, amb connexions establertes i posat en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte fun-
cionament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Instal·lació de la unitat interior. Instal·lació
de la unitat exterior. Connexionat de l'equip a les línies frigorífiques. Conne-
xionat de l'equip a la xarxa elèctrica. Connexionat de l'equip a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mt42mhi200fib 1,000 UtEquip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas
R-410A, bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/

906,75 906,75

mo004 2,494 hOficial 1ª instal·lador de climatització. 24,08 60,06
mo102 2,494 hAjudant instal·lador de climatització. 20,65 51,50
%0200 10,183 %Costos directes complementaris 2,00 20,37

Mano de obra .................................................................... 111,56
Materiales .......................................................................... 906,75
Otros .................................................................................. 20,37

Suma la partida ................................................................. 1.038,68
Costes indirectos ............................... 8,00% 83,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1.121,77

4114 mayo 2015
138



 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 SATE ETICS llana de roca 4 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59

114 mayo 2015

ANNEX 7. PRESSUPOST DETALLAT MESURES DE MILLORA INDIVIDUALS UNIFAMILIAR

139



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01 m² SATE 4cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 80 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, conducti-
vitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter REDArt
Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polímers sin-
tètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejotherm
NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre
plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de
morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de re-
forç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm
de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació, REDArt Im-
primación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de colors, com-
posta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWO-
OL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat
potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals.
Inclús p/p de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada,
perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de junts, racons,
mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva su-
perfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 65,91 12.188,74

TOTAL 01......................................................................................................................................... 18.685,33

214 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 SATE ETICS llana de roca 6 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59

314 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02 m² SATE 6cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 60 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,65 m²K/W, conduc-
tivitat tèrmica 0,031 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter RE-
DArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regula-
rització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a
capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de
fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de
3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació,
REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de
colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió
aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato
"ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, per-
fil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de
junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 69,38 12.830,44

TOTAL 02......................................................................................................................................... 19.327,03

414 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 SATE ETICS llana de roca 8 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59

514 mayo 2015
143



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.02 m² SATE 8cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 80 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, conducti-
vitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter REDArt
Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polímers sin-
tètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejotherm
NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre
plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de
morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de re-
forç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm
de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació, REDArt Im-
primación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de colors, com-
posta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWO-
OL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat
potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals.
Inclús p/p de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada,
perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de junts, racons,
mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva su-
perfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 75,25 13.915,98

TOTAL 03......................................................................................................................................... 20.412,57

614 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 SATE ETICS llana de roca 10 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59

714 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.02 m² SATE 10cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 100 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, conduc-
tivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter RE-
DArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regula-
rització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a
capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de
fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de
3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació,
REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de
colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió
aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato
"ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, per-
fil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de
junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 82,40 15.238,23

TOTAL 04......................................................................................................................................... 21.734,82

814 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 SATE ETICS EPS 4 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59

05.02 m² WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 40 mm

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
nes, acabat amb revestiment acrílic, format per morter webertherm
base, per a fixació i regularització de plaques d'aïllament tèrmic,
compost de ciment gris, càrregues minerals, resina redispersable en
pols, fibres HD i additius especials, disposat en dues capes: una d'ad-
hesió al suport i una altra de protecció contra la intempèrie de l'aïlla-
ment; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície llisa, de 40 mm
d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les dues
capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aï-
llament, col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiál-
calis de 4x4 mm de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones ac-
cessibles de façana, per a reforç del morter de regularització, regula-
dor de fons weber CS aplicat a brotxa o corró i una capa de morter
acrílic de revestiment webertene stilo de 2 a 3 mm d'espessor amb
acabat gota, projectat per mitjans mecànics o acabat fratasat aplicat
a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de resines sin-
tètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins i
tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de per-
fils d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres,
arestes, mochetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfí-
cie. Mesurat a cinta correguda per formació de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 62,88 11.628,40

TOTAL 05......................................................................................................................................... 18.124,99

914 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 SATE ETICS EPS 6 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59

06.02 m² WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 60 mm

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
nes, acabat amb revestiment acrílic, format per morter webertherm
base, per a fixació i regularització de plaques d'aïllament tèrmic,
compost de ciment gris, càrregues minerals, resina redispersable en
pols, fibres HD i additius especials, disposat en dues capes: una d'ad-
hesió al suport i una altra de protecció contra la intempèrie de l'aïlla-
ment; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície llisa, de 60 mm
d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les dues
capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aï-
llament, col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiál-
calis de 4x4 mm de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones ac-
cessibles de façana, per a reforç del morter de regularització, regula-
dor de fons weber CS aplicat a brotxa o corró i una capa de morter
acrílic de revestiment webertene stilo de 2 a 3 mm d'espessor amb
acabat gota, projectat per mitjans mecànics o acabat fratasat aplicat
a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de resines sin-
tètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins i
tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de per-
fils d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres,
arestes, mochetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfí-
cie. Mesurat a cinta correguda per formació de brancals i llindes.

Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 67,09 12.406,95

TOTAL 06......................................................................................................................................... 18.903,54
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07 SATE ETICS EPS 8 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59

07.02 m² WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 80 mm

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
nes, acabat amb revestiment acrílic, format per morter webertherm
base, per a fixació i regularització de plaques d'aïllament tèrmic,
compost de ciment gris, càrregues minerals, resina redispersable en
pols, fibres HD i additius especials, disposat en dues capes: una d'ad-
hesió al suport i una altra de protecció contra la intempèrie de l'aïlla-
ment; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície llisa, de 80 mm
d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les dues
capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aï-
llament, col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiál-
calis de 4x4 mm de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones ac-
cessibles de façana, per a reforç del morter de regularització, regula-
dor de fons weber CS aplicat a brotxa o corró i una capa de morter
acrílic de revestiment webertene stilo de 2 a 3 mm d'espessor amb
acabat gota, projectat per mitjans mecànics o acabat fratasat aplicat
a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de resines sin-
tètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins i
tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de per-
fils d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres,
arestes, mochetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfí-
cie. Mesurat a cinta correguda per formació de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 70,98 13.126,33

TOTAL 07......................................................................................................................................... 19.622,92
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08 SATE ETICS EPS 10 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59

08.02 m² WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 100 mm

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
nes, acabat amb revestiment acrílic, format per morter webertherm
base, per a fixació i regularització de plaques d'aïllament tèrmic,
compost de ciment gris, càrregues minerals, resina redispersable en
pols, fibres HD i additius especials, disposat en dues capes: una d'ad-
hesió al suport i una altra de protecció contra la intempèrie de l'aïlla-
ment; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície llisa, de 100 mm
d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les dues
capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aï-
llament, col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiál-
calis de 4x4 mm de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones ac-
cessibles de façana, per a reforç del morter de regularització, regula-
dor de fons weber CS aplicat a brotxa o corró i una capa de morter
acrílic de revestiment webertene stilo de 2 a 3 mm d'espessor amb
acabat gota, projectat per mitjans mecànics o acabat fratasat aplicat
a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de resines sin-
tètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins i
tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de per-
fils d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres,
arestes, mochetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfí-
cie. Mesurat a cinta correguda per formació de brancals i llindes.

Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 73,35 13.564,62

TOTAL 08......................................................................................................................................... 20.061,21
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09 Façana ventilada llana de roca 6 cm
09.1 m² Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire

ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior
amb càmera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEM-
PIO" de 1,6 cm d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per pla-
ca ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR
- TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i 16
mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma de colors naturals, realit-
zada amb junts horitzontals encadellades, per a ocultació de la su-
bestructura, amb subestructura suport composta de perfils verticals
en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per re-
tenció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols,
i aïllament de panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 60
mm d'espessor, revestit per una de les seves cares amb un vel ne-
gre, resistència tèrmica 1,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,031
W/(mK), col·locat a topall per evitar ponts tèrmics, fixat mecànica-
ment i posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta
de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, escopi-
dors, brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces espe-
cials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèvia-
ment a l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Replanteig dels eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació
dels ancoratges al parament suport. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Alineació, aplomat i anivella-
ment del revestiment ceràmic. Fixació definitiva de les peces a la su-
bestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint tots els buits.

184,93 125,00 23.116,25

TOTAL 09......................................................................................................................................... 23.116,25
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10 Façana ventilada llana de roca 10 cm
10.1 m² Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire

ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior
amb càmera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEM-
PIO" de 1,6 cm d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per pla-
ca ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR
- TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i 16
mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma de colors naturals, realit-
zada amb junts horitzontals encadellades, per a ocultació de la su-
bestructura, amb subestructura suport composta de perfils verticals
en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per re-
tenció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols,
i aïllament de panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 100
mm d'espessor, revestit per una de les seves cares amb un vel ne-
gre, resistència tèrmica 2,85 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,031
W/(mK), col·locat a topall per evitar ponts tèrmics, fixat mecànica-
ment i posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta
de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, escopi-
dors, brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces espe-
cials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèvia-
ment a l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Replanteig dels eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació
dels ancoratges al parament suport. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Alineació, aplomat i anivella-
ment del revestiment ceràmic. Fixació definitiva de les peces a la su-
bestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint tots els buits.

184,93 130,83 24.194,39

TOTAL 10......................................................................................................................................... 24.194,39
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11 Façana ventilada XPS 6 cm
11.1 m² Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire

ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior
amb càmera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEM-
PIO" de 1,6 cm d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per pla-
ca ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR
- TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i 16
mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma de colors naturals, realit-
zada amb junts horitzontals encadellades, per a ocultació de la su-
bestructura, amb subestructura suport composta de perfils verticals
en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per re-
tenció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols,
i aïllament de panell de XPS, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'es-
pessor, revestit per una de les seves cares amb un vel negre, resis-
tència tèrmica 1,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·lo-
cat a topall per evitar ponts tèrmics, fixat mecànicament i posterior
segellat de totes les unions entre plafons amb cinta de segellat de
juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, escopidors, brancals i
queixals, junts, execució de trobades i peces especials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèvia-
ment a l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Replanteig dels eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació
dels ancoratges al parament suport. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Alineació, aplomat i anivella-
ment del revestiment ceràmic. Fixació definitiva de les peces a la su-
bestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint tots els buits.

184,93 131,13 24.249,87

TOTAL 11......................................................................................................................................... 24.249,87
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12 Façana ventilada XPS 10 cm
12.1 m² Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire

ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior
amb càmera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEM-
PIO" de 1,6 cm d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per pla-
ca ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR
- TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i 16
mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma de colors naturals, realit-
zada amb junts horitzontals encadellades, per a ocultació de la su-
bestructura, amb subestructura suport composta de perfils verticals
en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per re-
tenció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols,
i aïllament de panell de XPS, segons UNE-EN 13162, de 100 mm
d'espessor, revestit per una de les seves cares amb un vel negre, re-
sistència tèrmica 2,85 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),
col·locat a topall per evitar ponts tèrmics, fixat mecànicament i pos-
terior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta de sege-
llat de juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, escopidors, bran-
cals i queixals, junts, execució de trobades i peces especials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèvia-
ment a l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Replanteig dels eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació
dels ancoratges al parament suport. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Alineació, aplomat i anivella-
ment del revestiment ceràmic. Fixació definitiva de les peces a la su-
bestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint tots els buits.

184,93 149,28 27.606,35

TOTAL 12......................................................................................................................................... 27.606,35
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13 TRASDOSAT INTERIOR llana de roca 4cm + caixa persiana
13.01 m² Trasdosat interior amb llana de roca 4 cm + aillament caixa de persiana

Rehabilitació energètica de façanes i particions mitjançant el sistema
"ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic i extradossat directe, col·lo-
cat en particions interiors i per l'interior de tancaments verticals, for-
mat per plaques de guix laminat -  |(10+40) (LR) Labelrock| "ROCK-
WOOL", amb aïllament de llana de roca, de 40 mm d'espessor, incor-
porat a la placa, rebuda amb pasta de material d'unió sobre el para-
ment vertical; i capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, amb una mà de fons i dues mans d'acabat (rendi-
ment: 0,125 l/m² cada mà).
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

168,67 46,85 7.902,19

TOTAL 13......................................................................................................................................... 7.902,19
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14 INJECTAT PUR A CAMBRA D'AIRE 10 cm + caixa persiana
14.01 m² Aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, emplenant l'interior de la càmera d'aire

de 60 mm d'espessor mig, mitjançant

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, em-
plenant l'interior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mit-
jançant injecció d'escuma de poliuretà de baixa densitat, de 12 a 18
kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK). Inclús p/p de maquinà-
ria per a injecció, realització de forats, protecció d'elements conti-
gus, tapat dels forats executats en el parament amb morter de ci-
ment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels ele-
ments de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
d'injecció. Injecció de l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

168,67 12,23 2.062,83

TOTAL 14......................................................................................................................................... 2.062,83

1814 mayo 2015
156



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15 INSUFLAT cambra d'aire amb llana de roca 10 cm + caixa persiana
15.1 m² Insuflat cambra d'aire amb llana de roca 10 cm

Rehabilitació energètica de façana de doble fulla de fàbrica, reom-
plint l'interior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mitjan-
çant insuflació, des de l'interior, d'aïllament termoacústic de nòduls
de llana de roca, Rockwool 001 "ROCKWOOL", amb densitat 70
kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,040 W/(mK); tapat dels forats execu-
tats en el parament, mitjançant morter de ciment amb posterior se-
gellat amb massilla i escatat; i capa de pintura plàstica amb textura
llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com a fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons
UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p d'inspecció
endoscòpica de la cambra d'aire, replanteig de forats, realització de
forats, maquinària per a insuflació, protecció d'elements contigus i
neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Inspecció endoscòpica de la cambra d'aire. Replanteig dels
forats. Realització de trepants en el parament. Protecció dels ele-
ments de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
d'insuflació. Insuflació de l'aïllament. Segellat dels forats. Neteja de
la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

168,67 48,19 8.128,21

TOTAL 15......................................................................................................................................... 8.128,21
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16 INSUFLAT cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm + caixa persiana
16.1 m² Insuflat de cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, em-
plenant l'interior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mit-
jançant injecció de boles d'EPS de baixa densitat, de 18 a 26 kg/m³ i
conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclús p/p de maquinària per a
injecció, realització de forats, protecció d'elements contigus, tapat
dels forats executats en el parament amb morter de ciment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels ele-
ments de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
d'injecció. Injecció de l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

168,67 18,59 3.135,58

TOTAL 16......................................................................................................................................... 3.135,58
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17 Substitució vidres simples monolitics per vidre doble 4-6-4
17.1 m² Substitució de vidres simples per vidres dobles

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant el desmuntatge amb mitjans manuals de l'envidriament exis-
tent en la fusteria exterior, format per lluna de vidre simple de 6 mm
d'espessor, fixat sobre fusteria existent, encunyat mitjançant tascons
i segellat continu, sense deteriorar la fusteria a la qual subjecta, i
substitució per doble envidriament Aislaglas "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior Float incolor
de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumi-
ni i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor
de 4 mm d'espessor, de 14 mm de gruix total, amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb si-
licona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el material suport.
Inclús p/p de neteja de silicona de les fusteries, aixecat de rivets exis-
tents, talls del vidre i col·locació dels nous rivets; neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o conteni-
dor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fuste-
ria. Segellat final d'estanquitat. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidrie-
ra les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

26,78 63,91 1.711,51

TOTAL 17......................................................................................................................................... 1.711,51
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18 Substitució vidres simples monolitics per vidre doble 4-12-4
18.1 m² Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el desmuntatge de

l'envidriament existent en la fusteria e

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant el desmuntatge amb mitjans manuals de l'envidriament exis-
tent en la fusteria exterior, format per lluna de vidre simple de 6 mm
d'espessor, fixat sobre fusteria existent, encunyat mitjançant tascons
i segellat continu, sense deteriorar la fusteria a la qual subjecta, i
substitució per doble envidriament Aislaglas "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior Float incolor
de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumi-
ni i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior Float incolor
de 4 mm d'espessor, de 20 mm de gruix total, amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb si-
licona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el material suport.
Inclús p/p de neteja de silicona de les fusteries, aixecat de rivets exis-
tents, talls del vidre i col·locació dels nous rivets; neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o conteni-
dor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fuste-
ria. Segellat final d'estanquitat. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidrie-
ra les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

26,78 67,67 1.812,20

TOTAL 18......................................................................................................................................... 1.812,20
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19 Substitució caldera estàndard per caldera condensació
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1,00 269,99 269,99

19.1 Ut Caldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb
microacumulació, càmera de combustió estanca i t

Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a
gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb microacumulació, cà-
mera de combustió estanca i tir forçat, potència de 24 kW, cabal es-
pecífic d'A.C.S. segons UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensions
710x400x330 mm, panell de comandaments amb display digital, en-
cesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipa-
ment format per: cos de caldera, panell de control i comandament,
programador digital per a programació setmanal del circuit de cale-
facció i A.C.S., encastat en el frontal de la caldera, vas d'expansió
amb purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i planti-
lla de muntatge, amb termòstat d'ambient, comunicació digital via
bus a 2 fils. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 2.585,01 2.585,01

TOTAL 19......................................................................................................................................... 2.855,00
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20 Substitució de caldera estàndard per caldera de biomassa
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1,00 269,99 269,99

20.1 Ut Caldera per a la combustió de pellets, potència nominal de 6,2 a 30 kW, amb base de
recolzament antivibracions, sistema d'elevac

Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió de pe-
llets, potència nominal de 24 kW, amb cos d'acer soldat i assajat a
pressió, de 1230x590x940 mm, aïllament interior, càmera de com-
bustió amb sistema automàtic de neteja del cremador mitjançant
graella basculant, bescanviador de calor de tubs verticals amb meca-
nisme de neteja automàtica, calaix per a recollida de cendres del mò-
dul de combustió, control de la combustió mitjançant sonda integra-
da, sistema de comandament integrat amb pantalla tàctil, per al con-
trol de la combustió i de l'acumulador d'A.C.S., amb base de recolza-
ment antivibracions, sistema d'elevació de la temperatura de retorn
per sobre de 55°C, compost per vàlvula motoritzada de 3 vies de 1"
de diàmetre i bomba de circulació, vàlvula mescladora per a un rà-
pid escalfament del circuit de calefacció, de 20 mm de diàmetre,
amb servomotor, regulador de tir de 150 mm de diàmetre, amb cla-
peta antiexplosió, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, base
de recolzament antivibracions, sense incloure el conducte per a eva-
cuació dels productes de la combustió que enllaça la caldera amb la
xemeneia. Totalment muntada, connexionada i posada en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcio-
nament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels
productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 12.592,65 12.592,65
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20.2 Ut Dipòsit de superfície per a magatzematge de pellets, de teixit sintètic, amb estructura i
tremuja d'acer, de 1,70x1,70 m i altur

Subministrament i instal·lació de dipòsit de superfície per a magatze-
matge de pellets, de teixit sintètic, amb estructura i tremuja d'acer,
de 1,70x1,70 m i altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capa-
citat màxima. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del dipòsit. Connexió al sistema d'ex-
tracció.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 2.904,30 2.904,30

TOTAL 20......................................................................................................................................... 15.766,94
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21 Substitució de caldera estàndard per caldera estàndard de millor rendiment
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1,00 269,99 269,99

21.1 Ut Caldera mural a gas N, només calefacció, càmera de combustió estanca i tir forçat,
potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 85

Subministrament i instal·lació de caldera mural a gas N, només cale-
facció, càmera de combustió estanca i tir forçat, potència modulant
de 9 a 24 kW, dimensions 850x440x370 mm, encesa electrònica i se-
guretat per ionització, sense flama pilot, equipament format per: cos
de caldera, panell de control i comandament, vas d'expansió amb
purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i plantilla de
muntatge, amb programador engranant en el frontal de la caldera,
per a programació diària. Totalment muntada, connexionada i prova-
da.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.990,19 1.990,19

TOTAL 21......................................................................................................................................... 2.260,18
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22 Aillament fals sostre soterrani
22.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic

per l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de llana
de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre de fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format
per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, cargolada a una estructura metàl·lica d'acer gal-
vanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000 mm
entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant pen-
jats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendi-
cularment a les primàries mitjançant careners i col·locades amb una
modulació màxima de 500 mm entre eixos; i formació de capa de
pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant
aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en dispersió
aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).
Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·la-
cions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'expansió me-
tàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals, pasta
segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge, i neteja de la
superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

96,60 53,28 5.146,85

TOTAL 22......................................................................................................................................... 5.146,85
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23 Aillament fals sostre sota coberta
23.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic

per l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de llana
de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre de fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format
per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, cargolada a una estructura metàl·lica d'acer gal-
vanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000 mm
entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant pen-
jats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendi-
cularment a les primàries mitjançant careners i col·locades amb una
modulació màxima de 500 mm entre eixos; i formació de capa de
pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant
aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de
superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en dispersió
aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).
Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·la-
cions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'expansió me-
tàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals, pasta
segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge, i neteja de la
superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

73,20 53,28 3.900,10

TOTAL 23......................................................................................................................................... 3.900,10
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24 Aïllament elements volats
24.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULATION" d'aïllament

termoacústic per l'interior, mitjançant la col·loc

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULA-
TION" d'aïllament termoacústic per l'exterior, format per panell de
llana mineral natural (LMN) rígid, no revestit, Panel Plus (TP 138)
"KNAUF INSULATION", de 50 mm d'espessor, segons UNE-EN
13162, resistència tèrmica 1,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK), recolzat directament sobre fals sostre de fals sostre continu
suspès llis (12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27
mm separades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o ele-
ment suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les primàries mitjançant ca-
reners i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre ei-
xos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes rosca-
des, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els per-
fils perimetrals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de
muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

7,40 54,51 403,37

TOTAL 24......................................................................................................................................... 403,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

25 Bomba de calor
25.1 Ut Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substitució d'equip existent,

de bomba de calor reversible, air

Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substi-
tució d'equip existent, de bomba de calor reversible, aire-aigua, po-
tència frigorífica nominal de 8,5 kW (temperatura d'entrada de l'aire:
35°C; temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potèn-
cia calorífica nominal de 9,3 kW (temperatura humida d'entrada de
l'aire: 6°C; temperatura de sortida de l'aigua: 50°C, salt tèrmic: 5°C),
amb grup hidràulic (vas d'expansió de 5 l, pressió nominal disponi-
ble de 186,9 kPa) i dipòsit d'inèrcia de 30 l, cabal d'aigua nominal de
1,46 m³/h, cabal d'aire nominal de 3500 m³/h, pressió d'aire nominal
de 49,05 Pa i potència sonora de 75,5 dBA; amb pressòstat diferen-
cial de cabal, filtre, termomanòmetres, vàlvula de seguretat tarada a
4 bar i purgador automàtic d'aire, amb refrigerant R-407C, per ins-
tal·lació en interior. Totalment muntada, connexionada i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu co-
rrecte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i
elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 6.731,92 6.731,92

TOTAL 25......................................................................................................................................... 6.731,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

26 Aire Condicionat
26.1 Ut Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de

calor, alimentació monofàsica (230V/

Subministrament i instal·lació d'equip d'aire condicionat, sistema ai-
re-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, alimen-
tació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb hu-
mit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C,
temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica no-
minal 3,2 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatu-
ra de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER = 7,1 (classe A++), SCOP =
4,2 (classe A+), EER = 4,03 (classe A), COP = 4 (classe A), format per
una unitat interior de 294x798x229 mm, nivell sonor (velocitat baixa)
21 dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 474 m³/h, amb filtre al·lergogen,
filtre desodoritzant fotocatalític i control sense fil, amb programador
setmanal, i una unitat exterior amb compressor de tipus rotatiu, de
540x780x290 mm, nivell sonor 48 dBA i cabal d'aire 1926 m³/h, amb
control de condensació i possibilitat d'integració en un sistema do-
mòtic o control Wi-Fi a través d'una interfície (no inclòs en aquest
preu). També elements antivibratoris i suports de recolzament. Com-
pletament muntat, amb connexions establertes i posat en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcio-
nament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Instal·lació de la unitat interior. Ins-
tal·lació de la unitat exterior. Connexionat de l'equip a les línies frigo-
rífiques. Connexionat de l'equip a la xarxa elèctrica. Connexionat de
l'equip a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.121,77 1.121,77

TOTAL 26......................................................................................................................................... 1.121,77
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CANTIDAD UDCÓDIGO RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 SATE ETICS llana de roca 4 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN
998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr

0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 16,80 14,23
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó ordinari construcció. 16,80 5,17
%0200 0,297 %Costos directes complementaris 2,00 0,59

Suma la partida ................................................................. 30,31
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 32,73

114 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SATE 4cm llana de roca rockwool01.01 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva ca-
ra exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DITE 13/0959, format
per panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no revestit, Rocksate Duo
"ROCKWOOL", de 80 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèr-
mica 2,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjan-
çant morter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i
polímers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejot-
herm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre pla-
fons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de morter poli-
mèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o per adherir
els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Ma-
lla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa su-
perficial, emprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma es-
tàndard de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCK-
WOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat po-
tàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals. Inclús p/p
de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada, perfil de cantonada
de PVC amb malla, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, bran-
cals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície. Resolució dels
punts singulars. Aplicació del morter base i la malla de fibra de vidre. Aplica-
ció de l'emprimació. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

mo051 0,829 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 16,31
mo097 0,829 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 13,93
%0200 0,302 %Costos directes complementaris 2,00 0,60
mt28mop080e 0,170 mPerfil d'arrencada d'alumini, de 40 mm d'amplada. 9,80 1,67
mt28mao010a 4,000 kgMorter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i

polímers sintètics, per adherir els panells aïllants.
0,82 3,28

mt16lrw015ae 1,050 m²Panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no rev

11,45 12,02

mt28mao090b 8,000 UtTac d'expansió, Ejotherm NTK U 110 "ROCKWOOL", de 110 mm de
longitud, amb cèrcol d'estanquitat i clau per fixació de plaques aïl

0,24 1,92

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt28mao020a 6,000 kgMorter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o

per adherir els panells aïllants.
0,93 5,58

mt28mop070d 0,300 mPerfil de cantonada de PVC amb malla. 3,10 0,93
mt28mao070a 1,100 m²Malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de

3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial,
1,40 1,54

mt28mao030a 0,350 kgEmprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques

3,86 1,35

mt28mao050a 0,320 kgRevestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWOOL", acabat gruixut,
gamma estàndard de colors, compost per silicat potàssic, resine

3,19 1,02

Suma la partida ................................................................. 60,28
Costes indirectos ............................... 8,00% 4,82

TOTAL PARTIDA................................................... 65,10

214 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

11º Ut

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida; amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofila-
ment, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 2,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 407,40

mq13ats010db 30.314,361 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,14 4.244,01

%0200 46,514 %Costos directes complementaris 2,00 93,03

Suma la partida ................................................................. 4.744,44
Costes indirectos ............................... 8,00% 379,56

TOTAL PARTIDA................................................... 5.124,00
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58

Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53

314 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47

414 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02 SATE ETICS llana de roca 6 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN
998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr

0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 16,80 14,23
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó ordinari construcció. 16,80 5,17
%0200 0,297 %Costos directes complementaris 2,00 0,59

Suma la partida ................................................................. 30,31
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 32,73

514 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SATE 6cm llana de roca rockwool02.02 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva ca-
ra exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DITE 13/0959, format
per panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no revestit, Rocksate Duo
"ROCKWOOL", de 60 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèr-
mica 1,65 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,031 W/(mK), fixat al suport mitjan-
çant morter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i
polímers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejot-
herm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre pla-
fons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de morter poli-
mèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o per adherir
els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Ma-
lla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa su-
perficial, emprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma es-
tàndard de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCK-
WOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat po-
tàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals. Inclús p/p
de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada, perfil de cantonada
de PVC amb malla, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, bran-
cals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície. Resolució dels
punts singulars. Aplicació del morter base i la malla de fibra de vidre. Aplica-
ció de l'emprimació. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

mo051 0,829 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 16,31
mo097 0,829 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 13,93
%0200 0,302 %Costos directes complementaris 2,00 0,60
mt28mop080f 0,170 mPerfil d'arrencada d'alumini, de 60 mm d'amplada. 11,20 1,90
mt28mao010a 4,000 kgMorter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i

polímers sintètics, per adherir els panells aïllants.
0,82 3,28

mt16lrw015af 1,050 m²Panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no rev

14,29 15,00

mt28mao090b 8,000 UtTac d'expansió, Ejotherm NTK U 110 "ROCKWOOL", de 110 mm de
longitud, amb cèrcol d'estanquitat i clau per fixació de plaques aïl

0,24 1,92

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt28mao020a 6,000 kgMorter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o

per adherir els panells aïllants.
0,93 5,58

mt28mop070d 0,300 mPerfil de cantonada de PVC amb malla. 3,10 0,93
mt28mao070a 1,100 m²Malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de

3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial,
1,40 1,54

mt28mao030a 0,350 kgEmprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques

3,86 1,35

mt28mao050a 0,320 kgRevestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWOOL", acabat gruixut,
gamma estàndard de colors, compost per silicat potàssic, resine

3,19 1,02

Suma la partida ................................................................. 63,49
Costes indirectos ............................... 8,00% 5,08

TOTAL PARTIDA................................................... 68,57

614 mayo 2015
176



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

11º Ut

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida; amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofila-
ment, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 2,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 407,40

mq13ats010db 30.314,361 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,14 4.244,01

%0200 46,514 %Costos directes complementaris 2,00 93,03

Suma la partida ................................................................. 4.744,44
Costes indirectos ............................... 8,00% 379,56

TOTAL PARTIDA................................................... 5.124,00
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58

Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53

714 mayo 2015
177



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47

814 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03 SATE ETICS llana de roca 8 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN
998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr

0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 16,80 14,23
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó ordinari construcció. 16,80 5,17
%0200 0,297 %Costos directes complementaris 2,00 0,59

Suma la partida ................................................................. 30,31
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 32,73

914 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SATE 8cm llana de roca rockwool03.02 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva ca-
ra exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DITE 13/0959, format
per panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no revestit, Rocksate Duo
"ROCKWOOL", de 80 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèr-
mica 2,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjan-
çant morter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i
polímers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejot-
herm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre pla-
fons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de morter poli-
mèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o per adherir
els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Ma-
lla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa su-
perficial, emprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma es-
tàndard de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCK-
WOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat po-
tàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals. Inclús p/p
de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada, perfil de cantonada
de PVC amb malla, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, bran-
cals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície. Resolució dels
punts singulars. Aplicació del morter base i la malla de fibra de vidre. Aplica-
ció de l'emprimació. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

mo051 0,829 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 16,31
mo097 0,829 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 13,93
%0200 0,302 %Costos directes complementaris 2,00 0,60
mt28mop080h 0,170 mPerfil d'arrencada d'alumini, de 80 mm d'amplada. 12,74 2,17
mt28mao010a 4,000 kgMorter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i

polímers sintètics, per adherir els panells aïllants.
0,82 3,28

mt16lrw015ag 1,050 m²Panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no rev

19,06 20,01

mt28mao090c 8,000 UtTac d'expansió, Ejotherm NTK U 130 "ROCKWOOL", de 130 mm de
longitud, amb cèrcol d'estanquitat i clau per fixació de plaques aïl

0,26 2,08

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt28mao020a 6,000 kgMorter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o

per adherir els panells aïllants.
0,93 5,58

mt28mop070d 0,300 mPerfil de cantonada de PVC amb malla. 3,10 0,93
mt28mao070a 1,100 m²Malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de

3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial,
1,40 1,54

mt28mao030a 0,350 kgEmprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques

3,86 1,35

mt28mao050a 0,320 kgRevestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWOOL", acabat gruixut,
gamma estàndard de colors, compost per silicat potàssic, resine

3,19 1,02

Suma la partida ................................................................. 68,93
Costes indirectos ............................... 8,00% 5,51

TOTAL PARTIDA................................................... 74,44

1014 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

11º Ut

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida; amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofila-
ment, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 2,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 407,40

mq13ats010db 30.314,361 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,14 4.244,01

%0200 46,514 %Costos directes complementaris 2,00 93,03

Suma la partida ................................................................. 4.744,44
Costes indirectos ............................... 8,00% 379,56

TOTAL PARTIDA................................................... 5.124,00
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58

Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53

1114 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47

1214 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04 SATE ETICS llana de roca 10 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN
998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr

0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 16,80 14,23
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó ordinari construcció. 16,80 5,17
%0200 0,297 %Costos directes complementaris 2,00 0,59

Suma la partida ................................................................. 30,31
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 32,73

1314 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SATE 10cm llana de roca rockwool04.02 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva ca-
ra exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DITE 13/0959, format
per panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no revestit, Rocksate Duo
"ROCKWOOL", de 100 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèr-
mica 2,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjan-
çant morter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i
polímers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejot-
herm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre pla-
fons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de morter poli-
mèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o per adherir
els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Ma-
lla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa su-
perficial, emprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma es-
tàndard de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCK-
WOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat po-
tàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals. Inclús p/p
de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada, perfil de cantonada
de PVC amb malla, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, bran-
cals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície. Resolució dels
punts singulars. Aplicació del morter base i la malla de fibra de vidre. Aplica-
ció de l'emprimació. Aplicació de la capa d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

mo051 0,829 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 16,31
mo097 0,829 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 13,93
%0200 0,302 %Costos directes complementaris 2,00 0,60
mt28mop080j 0,170 mPerfil d'arrencada d'alumini, de 100 mm d'amplada. 21,00 3,57
mt28mao010a 4,000 kgMorter REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i

polímers sintètics, per adherir els panells aïllants.
0,82 3,28

mt16lrw015ah 1,050 m²Panell rígid de llana de roca volcànica de doble densitat (150 kg/m³ en la
capa superior i 80 kg/m³ en la capa inferior), no rev

23,80 24,99

mt28mao090d 8,000 UtTac d'expansió, Ejotherm NTK U 150 "ROCKWOOL", de 150 mm de
longitud, amb cèrcol d'estanquitat i clau per fixació de plaques aïl

0,29 2,32

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt28mao020a 6,000 kgMorter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de reforç o

per adherir els panells aïllants.
0,93 5,58

mt28mop070d 0,300 mPerfil de cantonada de PVC amb malla. 3,10 0,93
mt28mao070a 1,100 m²Malla de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de

3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial,
1,40 1,54

mt28mao030a 0,350 kgEmprimació, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques

3,86 1,35

mt28mao050a 0,320 kgRevestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWOOL", acabat gruixut,
gamma estàndard de colors, compost per silicat potàssic, resine

3,19 1,02

Suma la partida ................................................................. 75,55
Costes indirectos ............................... 8,00% 6,04

TOTAL PARTIDA................................................... 81,59
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Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

11º Ut

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida; amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofila-
ment, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 2,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 407,40

mq13ats010db 30.314,361 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,14 4.244,01

%0200 46,514 %Costos directes complementaris 2,00 93,03

Suma la partida ................................................................. 4.744,44
Costes indirectos ............................... 8,00% 379,56

TOTAL PARTIDA................................................... 5.124,00
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58

Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53
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Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47
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05 SATE ETICS EPS 4 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN
998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr

0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 16,80 14,23
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó ordinari construcció. 16,80 5,17
%0200 0,297 %Costos directes complementaris 2,00 0,59

Suma la partida ................................................................. 30,31
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 32,73
WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 40 mm05.02 m²

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, acabat
amb revestiment acrílic, format per morter webertherm base, per a fixació i
regularització de plaques d'aïllament tèrmic, compost de ciment gris, càrre-
gues minerals, resina redispersable en pols, fibres HD i additius especials, dis-
posat en dues capes: una d'adhesió al suport i una altra de protecció contra
la intempèrie de l'aïllament; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície lli-
sa, de 40 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les
dues capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aïllament,
col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiálcalis de 4x4 mm
de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones accessibles de façana, per a
reforç del morter de regularització, regulador de fons weber CS aplicat a
brotxa o corró i una capa de morter acrílic de revestiment webertene stilo de
2 a 3 mm d'espessor amb acabat gota, projectat per mitjans mecànics o aca-
bat fratasat aplicat a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de
resines sintètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins
i tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres, arestes, mo-
chetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície. Mesurat a cinta corregu-
da per formació de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

3MOR010 0,800 hOficial 1ª 19,67 15,74
3MOR020 0,400 hPeó ordinari construcció. 16,80 6,72
%0200 0,225 %Costos directes complementaris 2,00 0,45
1MT030 10,000 kgwebertherm base 0,78 7,80
1MT050 3,000 kgWebertene stilo 4,20 12,60
1MT060 0,300 kgWeber CS 4,30 1,29
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1MT060 0,300 kgWeber CS 4,30 1,29
1MT130 1,000 uPerfilería complementaria etic 2,80 2,80
1MT150 6,000 uTaco polipropileno + nylon 90 mm 0,16 0,96
1MT210 0,400 m²Malla fibra de vidrio 320 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 4,00 1,60
1MT220 0,700 m²Malla fibra de vidrio 160 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 1,30 0,91
1MT310 1,100 m²Panel rígido de EPS 40 mm, UNE-EN13163 6,00 6,60

Suma la partida ................................................................. 57,47
Costes indirectos ............................... 8,00% 4,60

TOTAL PARTIDA................................................... 62,07
Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

11º Ut

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida; amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofila-
ment, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 2,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 407,40

mq13ats010db 30.314,361 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,14 4.244,01

%0200 46,514 %Costos directes complementaris 2,00 93,03

Suma la partida ................................................................. 4.744,44
Costes indirectos ............................... 8,00% 379,56

TOTAL PARTIDA................................................... 5.124,00
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58
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Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47
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06 SATE ETICS EPS 6 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN
998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr

0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 16,80 14,23
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó ordinari construcció. 16,80 5,17
%0200 0,297 %Costos directes complementaris 2,00 0,59

Suma la partida ................................................................. 30,31
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 32,73
WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 60 mm06.02 m²

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, acabat
amb revestiment acrílic, format per morter webertherm base, per a fixació i
regularització de plaques d'aïllament tèrmic, compost de ciment gris, càrre-
gues minerals, resina redispersable en pols, fibres HD i additius especials, dis-
posat en dues capes: una d'adhesió al suport i una altra de protecció contra
la intempèrie de l'aïllament; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície lli-
sa, de 60 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les
dues capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aïllament,
col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiálcalis de 4x4 mm
de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones accessibles de façana, per a
reforç del morter de regularització, regulador de fons weber CS aplicat a
brotxa o corró i una capa de morter acrílic de revestiment webertene stilo de
2 a 3 mm d'espessor amb acabat gota, projectat per mitjans mecànics o aca-
bat fratasat aplicat a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de
resines sintètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins
i tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres, arestes, mo-
chetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície. Mesurat a cinta corregu-
da per formació de brancals i llindes.

Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

3MOR010 0,800 hOficial 1ª 19,67 15,74
3MOR020 0,400 hPeó ordinari construcció. 16,80 6,72
%0200 0,225 %Costos directes complementaris 2,00 0,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%0200 0,225 %Costos directes complementaris 2,00 0,45
1MT030 10,000 kgwebertherm base 0,78 7,80
1MT050 3,000 kgWebertene stilo 4,20 12,60
1MT060 0,300 kgWeber CS 4,30 1,29
1MT130 1,000 uPerfilería complementaria etic 2,80 2,80
1MT151 6,000 uTaco polipropileno + nylon 110 mm 0,26 1,56
1MT210 0,400 m²Malla fibra de vidrio 320 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 4,00 1,60
1MT220 0,700 m²Malla fibra de vidrio 160 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 1,30 0,91
1MT330 1,100 m²Panel rígido de EPS 60 mm, UNE-EN13163 9,00 9,90

Suma la partida ................................................................. 61,37
Costes indirectos ............................... 8,00% 4,91

TOTAL PARTIDA................................................... 66,28
Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

11º Ut

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida; amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofila-
ment, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 2,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 407,40

mq13ats010db 30.314,361 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,14 4.244,01

%0200 46,514 %Costos directes complementaris 2,00 93,03

Suma la partida ................................................................. 4.744,44
Costes indirectos ............................... 8,00% 379,56

TOTAL PARTIDA................................................... 5.124,00
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07 SATE ETICS EPS 8 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN
998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr

0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 16,80 14,23
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó ordinari construcció. 16,80 5,17
%0200 0,297 %Costos directes complementaris 2,00 0,59

Suma la partida ................................................................. 30,31
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 32,73
WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 80 mm07.02 m²

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, acabat
amb revestiment acrílic, format per morter webertherm base, per a fixació i
regularització de plaques d'aïllament tèrmic, compost de ciment gris, càrre-
gues minerals, resina redispersable en pols, fibres HD i additius especials, dis-
posat en dues capes: una d'adhesió al suport i una altra de protecció contra
la intempèrie de l'aïllament; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície lli-
sa, de 80 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les
dues capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aïllament,
col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiálcalis de 4x4 mm
de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones accessibles de façana, per a
reforç del morter de regularització, regulador de fons weber CS aplicat a
brotxa o corró i una capa de morter acrílic de revestiment webertene stilo de
2 a 3 mm d'espessor amb acabat gota, projectat per mitjans mecànics o aca-
bat fratasat aplicat a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de
resines sintètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins
i tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres, arestes, mo-
chetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície. Mesurat a cinta corregu-
da per formació de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

3MOR010 0,800 hOficial 1ª 19,67 15,74
3MOR020 0,400 hPeó ordinari construcció. 16,80 6,72
%0200 0,225 %Costos directes complementaris 2,00 0,45
1MT030 10,000 kgwebertherm base 0,78 7,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1MT030 10,000 kgwebertherm base 0,78 7,80
1MT050 3,000 kgWebertene stilo 4,20 12,60
1MT060 0,300 kgWeber CS 4,30 1,29
1MT130 1,000 uPerfilería complementaria etic 2,80 2,80
1MT152 6,000 uTaco polipropileno + nylon 130 mm 0,31 1,86
1MT210 0,400 m²Malla fibra de vidrio 320 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 4,00 1,60
1MT220 0,700 m²Malla fibra de vidrio 160 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 1,30 0,91
01245MT 1,100 m²Panel rígido de EPS 80 mm, UNE-EN13163 12,00 13,20

Suma la partida ................................................................. 64,97
Costes indirectos ............................... 8,00% 5,20

TOTAL PARTIDA................................................... 70,17
Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

11º Ut

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida; amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofila-
ment, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 2,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 407,40

mq13ats010db 30.314,361 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,14 4.244,01

%0200 46,514 %Costos directes complementaris 2,00 93,03

Suma la partida ................................................................. 4.744,44
Costes indirectos ............................... 8,00% 379,56

TOTAL PARTIDA................................................... 5.124,00
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08 SATE ETICS EPS 10 cm
Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana,
mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç

00 m²

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
na, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebossat base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i poste-
rior formació de capa base, amb esquerdejat a bona vista de morter indus-
trial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris,
gruix 15 mm, acabat rugós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials di-
ferents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes,
queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball.
Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mt28mon210o 27,000 kgMorter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN
998-1, color gris, compost per ciment d'alta resistència, àr

0,14 3,78

mt28mon040a 0,200 m²Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m²
de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, a

2,41 0,48

mo111 0,847 hPeó ordinari construcció. 16,80 14,23
mo038 0,308 hOficial 1ª 19,67 6,06
mo109 0,308 hPeó ordinari construcció. 16,80 5,17
%0200 0,297 %Costos directes complementaris 2,00 0,59

Suma la partida ................................................................. 30,31
Costes indirectos ............................... 8,00% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 32,73
WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 100 mm08.02 m²

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, acabat
amb revestiment acrílic, format per morter webertherm base, per a fixació i
regularització de plaques d'aïllament tèrmic, compost de ciment gris, càrre-
gues minerals, resina redispersable en pols, fibres HD i additius especials, dis-
posat en dues capes: una d'adhesió al suport i una altra de protecció contra
la intempèrie de l'aïllament; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície lli-
sa, de 100 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les
dues capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aïllament,
col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiálcalis de 4x4 mm
de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones accessibles de façana, per a
reforç del morter de regularització, regulador de fons weber CS aplicat a
brotxa o corró i una capa de morter acrílic de revestiment webertene stilo de
2 a 3 mm d'espessor amb acabat gota, projectat per mitjans mecànics o aca-
bat fratasat aplicat a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de
resines sintètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins
i tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de perfils
d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres, arestes, mo-
chetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície. Mesurat a cinta corregu-
da per formació de brancals i llindes.

Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

3MOR010 0,800 hOficial 1ª 19,67 15,74
3MOR020 0,400 hPeó ordinari construcció. 16,80 6,72
%0200 0,225 %Costos directes complementaris 2,00 0,45
1MT030 10,000 kgwebertherm base 0,78 7,80
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1MT030 10,000 kgwebertherm base 0,78 7,80
1MT050 3,000 kgWebertene stilo 4,20 12,60
1MT060 0,300 kgWeber CS 4,30 1,29
1MT130 1,000 uPerfilería complementaria etic 2,80 2,80
1MT152 6,000 uTaco polipropileno + nylon 130 mm 0,31 1,86
1MT210 0,400 m²Malla fibra de vidrio 320 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 4,00 1,60
1MT220 0,700 m²Malla fibra de vidrio 160 gr/m2 luz 0,4x0,4 cm 1,30 0,91
012MT 1,100 m²Panel rígido de XPS 60 mm, UNE-EN13163 14,33 15,76

Suma la partida ................................................................. 67,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 5,40

TOTAL PARTIDA................................................... 72,93
Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

11º Ut

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida; amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofila-
ment, de polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 2,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 407,40

mq13ats010db 30.314,361 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,14 4.244,01

%0200 46,514 %Costos directes complementaris 2,00 93,03

Suma la partida ................................................................. 4.744,44
Costes indirectos ............................... 8,00% 379,56

TOTAL PARTIDA................................................... 5.124,00
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58
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Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47
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09 Façana ventilada llana de roca 6 cm
Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire
ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

09.1 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb cà-
mera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO" de 1,6 cm
d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per placa ceràmica extrudida al-
veolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO", de 300 mm d'altura,
de 500 a 700 mm de longitud i 16 mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma
de colors naturals, realitzada amb junts horitzontals encadellades, per a ocul-
tació de la subestructura, amb subestructura suport composta de perfils ver-
ticals en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per reten-
ció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols, i aïllament
de panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, re-
vestit per una de les seves cares amb un vel negre, resistència tèrmica 1,6
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,031 W/(mK), col·locat a topall per evitar
ponts tèrmics, fixat mecànicament i posterior segellat de totes les unions en-
tre plafons amb cinta de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llin-
des, escopidors, brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces espe-
cials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a
l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Replanteig dels
eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació dels ancoratges al para-
ment suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Alineació, aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació defi-
nitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els
buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint tots els buits.

mo053 0,164 hOficial 1ª muntador d'aïllaments. 19,67 3,23
mo099 0,164 hAjudant muntador d'aïllaments. 16,80 2,76
mo051 1,199 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 23,58
mo097 1,199 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 20,14
%0300 0,497 %Costos directes complementaris 3,00 1,49
mt16lva070g 1,050 m²Panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor,

revestit per una de les seves cares amb un vel negre, resistè
6,06 6,36

mt16aaa020ab 4,000 UtFixació mecànica per plafons aïllants de XPS, col·locats directament sobre la
superfície suport.

0,20 0,80

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt12pcm010aaa 1,050 m²Placa ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR -

TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i
30,00 31,50

mt12pcm015a 1,000 m²Subestructura suport, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO",
composta de perfils verticals en T, perfils horitzontals per a suste

25,00 25,00

op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Tornavís. 0,00 0,00

Suma la partida ................................................................. 114,99
Costes indirectos ............................... 8,00% 9,20

TOTAL PARTIDA................................................... 124,19
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Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

14º Ut

Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. In-
clús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%
i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva es-
tabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 1,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 203,70

mq13ats010da 20.612,554 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,09 1.855,13

%0200 20,588 %Costos directes complementaris 2,00 41,18

Suma la partida ................................................................. 2.100,01
Costes indirectos ............................... 8,00% 168,00

TOTAL PARTIDA................................................... 2.268,01
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58

Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53
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Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47
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10 Façana ventilada llana de roca 10 cm
Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire
ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

10.1 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb cà-
mera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO" de 1,6 cm
d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per placa ceràmica extrudida al-
veolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO", de 300 mm d'altura,
de 500 a 700 mm de longitud i 16 mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma
de colors naturals, realitzada amb junts horitzontals encadellades, per a ocul-
tació de la subestructura, amb subestructura suport composta de perfils ver-
ticals en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per reten-
ció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols, i aïllament
de panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 100 mm d'espessor, re-
vestit per una de les seves cares amb un vel negre, resistència tèrmica 2,85
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,031 W/(mK), col·locat a topall per evitar
ponts tèrmics, fixat mecànicament i posterior segellat de totes les unions en-
tre plafons amb cinta de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llin-
des, escopidors, brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces espe-
cials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a
l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Replanteig dels
eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació dels ancoratges al para-
ment suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Alineació, aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació defi-
nitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els
buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint tots els buits.

mo053 0,164 hOficial 1ª muntador d'aïllaments. 19,67 3,23
mo099 0,164 hAjudant muntador d'aïllaments. 16,80 2,76
mo051 1,199 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 23,58
mo097 1,199 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 20,14
%0300 0,497 %Costos directes complementaris 3,00 1,49
mt16lva070n 1,050 m²Panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 100 mm d'espessor,

revestit per una de les seves cares amb un vel negre, resist
11,20 11,76

mt16aaa020ab 4,000 UtFixació mecànica per plafons aïllants de XPS, col·locats directament sobre la
superfície suport.

0,20 0,80

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt12pcm010aaa 1,050 m²Placa ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR -

TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i
30,00 31,50

mt12pcm015a 1,000 m²Subestructura suport, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO",
composta de perfils verticals en T, perfils horitzontals per a suste

25,00 25,00

op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Tornavís. 0,00 0,00

Suma la partida ................................................................. 120,39
Costes indirectos ............................... 8,00% 9,63

TOTAL PARTIDA................................................... 130,02
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Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

14º Ut

Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. In-
clús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%
i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva es-
tabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 1,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 203,70

mq13ats010da 20.612,554 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,09 1.855,13

%0200 20,588 %Costos directes complementaris 2,00 41,18

Suma la partida ................................................................. 2.100,01
Costes indirectos ............................... 8,00% 168,00

TOTAL PARTIDA................................................... 2.268,01
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58

Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53

3314 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47

3414 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11 Façana ventilada XPS 6 cm
Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire
ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

11.1 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb cà-
mera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO" de 1,6 cm
d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per placa ceràmica extrudida al-
veolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO", de 300 mm d'altura,
de 500 a 700 mm de longitud i 16 mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma
de colors naturals, realitzada amb junts horitzontals encadellades, per a ocul-
tació de la subestructura, amb subestructura suport composta de perfils ver-
ticals en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per reten-
ció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols, i aïllament
de panell de XPS, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, revestit per
una de les seves cares amb un vel negre, resistència tèrmica 1,6 m²K/W, con-
ductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a topall per evitar ponts tèrmics, fi-
xat mecànicament i posterior segellat de totes les unions entre plafons amb
cinta de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, escopidors,
brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces especials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a
l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Replanteig dels
eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació dels ancoratges al para-
ment suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Alineació, aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació defi-
nitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els
buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint tots els buits.

mo053 0,164 hOficial 1ª muntador d'aïllaments. 19,67 3,23
mo099 0,164 hAjudant muntador d'aïllaments. 16,80 2,76
mo051 1,199 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 23,58
mo097 1,199 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 20,14
%0300 0,497 %Costos directes complementaris 3,00 1,49
012MT 1,100 m²Panel rígido de XPS 60 mm, UNE-EN13163 14,33 15,76
mt16aaa020ab 4,000 UtFixació mecànica per plafons aïllants de XPS, col·locats directament sobre la

superfície suport.
0,20 0,80

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt12pcm010aaa 1,050 m²Placa ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR -

TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i
30,00 31,50

mt12pcm015a 1,000 m²Subestructura suport, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO",
composta de perfils verticals en T, perfils horitzontals per a suste

25,00 25,00

op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Tornavís. 0,00 0,00

Suma la partida ................................................................. 124,39
Costes indirectos ............................... 8,00% 9,95

TOTAL PARTIDA................................................... 134,34

3514 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58

Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47

3614 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

14º Ut

Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. In-
clús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%
i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva es-
tabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 1,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 203,70

mq13ats010da 20.612,554 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,09 1.855,13

%0200 20,588 %Costos directes complementaris 2,00 41,18

Suma la partida ................................................................. 2.100,01
Costes indirectos ............................... 8,00% 168,00

TOTAL PARTIDA................................................... 2.268,01

3714 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12 Façana ventilada XPS 10 cm
Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire
ventilada

12.1 m²

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb cà-
mera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO" de 1,6 cm
d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per placa ceràmica extrudida al-
veolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO", de 300 mm d'altura,
de 500 a 700 mm de longitud i 16 mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma
de colors naturals, realitzada amb junts horitzontals encadellades, per a ocul-
tació de la subestructura, amb subestructura suport composta de perfils ver-
ticals en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per reten-
ció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols, i aïllament
de panell XPS, segons UNE-EN 13162, de 100 mm d'espessor, revestit per
una de les seves cares amb un vel negre, resistència tèrmica 2,85 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a topall per evitar ponts tèr-
mics, fixat mecànicament i posterior segellat de totes les unions entre pla-
fons amb cinta de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, es-
copidors, brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces especials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèviament a
l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Replanteig dels
eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació dels ancoratges al para-
ment suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Alineació, aplomat i anivellament del revestiment ceràmic. Fixació defi-
nitiva de les peces a la subestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint tots els
buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint tots els buits.

mo053 0,164 hOficial 1ª muntador d'aïllaments. 19,67 3,23
mo099 0,164 hAjudant muntador d'aïllaments. 16,80 2,76
mo051 1,199 hOficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 19,67 23,58
mo097 1,199 hAjudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 16,80 20,14
%0300 0,497 %Costos directes complementaris 3,00 1,49
mt16aaa020ab 4,000 UtFixació mecànica per plafons aïllants de XPS, col·locats directament sobre la

superfície suport.
0,20 0,80

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,30 0,13
mt12pcm010aaa 1,050 m²Placa ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR -

TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i
30,00 31,50

mt12pcm015a 1,000 m²Subestructura suport, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEMPIO",
composta de perfils verticals en T, perfils horitzontals per a suste

25,00 25,00

op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Tornavís. 0,00 0,00
mr123 1,100 m²Panell rígid XPS, 100 mm 16,40 18,04

Suma la partida ................................................................. 126,67
Costes indirectos ............................... 8,00% 10,13

TOTAL PARTIDA................................................... 136,80

3814 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de trebal

14º Ut

Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multi-
direccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tu-
bular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de tre-
ball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb tra-
pa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, i barana davantera amb
una barra; per a l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfí-
cie de façana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la bastida. In-
clús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%
i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva es-
tabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de se-
guretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons con-
dicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, con-
siderant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies naturals.

mt50ats020c 1,000 UtRevisió mensual de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, per a
façana d'entre 500 i 1000 m², segons R.D. 2177/20

203,70 203,70

mq13ats010da 20.612,554 UtLloguer diari de m² de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de
20 m d'altura màxima de treball, constituïda per

0,09 1.855,13

%0200 20,588 %Costos directes complementaris 2,00 41,18

Suma la partida ................................................................. 2.100,01
Costes indirectos ............................... 8,00% 168,00

TOTAL PARTIDA................................................... 2.268,01
Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format per

12º Ut

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i plataformes de
treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb elements
constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un percentatge
menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de
façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mq13ats013db 582,968 UtRepercussió, per m², de transport a obra i retirada de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, de 20 m d'altura mà

2,88 1.678,95

%0200 16,790 %Costos directes complementaris 2,00 33,58

Suma la partida ................................................................. 1.712,53
Costes indirectos ............................... 8,00% 137,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.849,53

3914 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins
a 20 m d'altura màxima de treball, format p

13º Ut

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidirec-
cional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i platafor-
mes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 511 m², amb
elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en un per-
centatge menor del 50% del seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm
del pla de façana, segons plànols de muntatge, considerant una distància
màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més
allunyat del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris, sistemes
de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels compo-
nents. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de
protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats011db 582,968 UtRepercussió, per m², de muntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball, co

6,77 3.946,69

mq13ats012db 582,968 UtRepercussió, per m², de desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 20 m d'altura màxima de treball,

4,64 2.704,97

%0200 66,517 %Costos directes complementaris 2,00 133,03

Suma la partida ................................................................. 6.784,69
Costes indirectos ............................... 8,00% 542,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7.327,47

4014 mayo 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13 TRASDOSAT INTERIOR llana de roca 4cm + caixa persiana
Trasdosat interior amb llana de roca 4 cm + aillament caixa de persiana13.1 m²

Rehabilitació energètica de façanes i particions mitjançant el sistema "ROCK-
WOOL" d'aïllament termoacústic i extradossat directe, col·locat en particions
interiors i per l'interior de tancaments verticals, format per plaques de guix
laminat -  |(10+40) (LR) Labelrock| "ROCKWOOL", amb aïllament de llana de
roca, de 40 mm d'espessor, incorporat a la placa, rebuda amb pasta de mate-
rial d'unió sobre el parament vertical; i capa de pintura plàstica amb textura
llisa, color blanc, acabat mat, amb una mà de fons i dues mans d'acabat (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà).
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

mo052 0,328 hOficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 19,67 6,45
mo098 0,117 hAjudant muntador de prefabricats interiors. 16,80 1,97
mo037 0,176 hOficial 1ª pintor. 23,30 4,10
mo074 0,211 hAjudant pintor. 20,68 4,36
op00fre010 1,000Fresadora. 0,00 0,00
%0200 0,169 %Costos directes complementaris 2,00 0,34
mt16lrw090b 1,050 m²Placa prefabricada de guix amb un panell de llana de roca de doble densitat,

Labelrock "ROCKWOOL", espessor 10+40 mm, resistènci
20,18 21,19

mt12psg035a 3,500 kgPasta d'agafament, segons UNE-EN 14496. 0,58 2,03
mt12psg030a 0,300 kgPasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 0,38
mt12psg040a 1,600 mCinta de junts. 0,03 0,05
mt27pfj040a 0,180 lEmulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant,

aplicada amb brotxa, corró o pistola.
7,76 1,40

mt27pij040a 0,250 lPintura plàstica per a interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons
UNE 48243, permeable al vapor d'aigua, color blan

4,43 1,11

Suma la partida ................................................................. 43,38
Costes indirectos ............................... 8,00% 3,47

TOTAL PARTIDA................................................... 46,85

4114 mayo 2015
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14 INJECTAT PUR A CAMBRA D'AIRE 10 cm + caixa persiana
Aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, emplenant l'interior de la càmera
d'aire de 60 mm d'espessor mig, mitjançant

14.1 m²

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, emplenant l'in-
terior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mitjançant injecció d'es-
cuma de poliuretà de baixa densitat, de 12 a 18 kg/m³ i conductivitat tèrmi-
ca 0,038 W/(mK). Inclús p/p de maquinària per a injecció, realització de fo-
rats, protecció d'elements contigus, tapat dels forats executats en el para-
ment amb morter de ciment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs d'injecció. Injecció de
l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo029 0,129 hOficial 1ª aplicador de productes aïllants. 19,67 2,54
mo066 0,129 hAjudant aplicador de productes aïllants. 16,80 2,17
mq08mpa030 0,118 hMaquinària per a projecció de productes aïllants. 15,25 1,80
op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
%0200 0,065 %Costos directes complementaris 2,00 0,13
mt16pop020c 1,000 m²Escuma de poliuretà injectada "in situ", densitat de 12 a 18 kg/m³ i

conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK), per al farciment de càm
4,55 4,55

mt09moe080a 0,600 kgMorter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius,
tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,21 0,13

Suma la partida ................................................................. 11,32
Costes indirectos ............................... 8,00% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 12,23

4214 mayo 2015
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15 INSUFLAT cambra d'aire amb llana de roca 10 cm + caixa persiana
Insuflat cambra d'aire amb llana de roca 10 cm15.1 m²

Rehabilitació energètica de façana de doble fulla de fàbrica, reomplint l'inte-
rior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mitjançant insuflació, des
de l'interior, d'aïllament termoacústic de nòduls de llana de roca, Rockwool
001 "ROCKWOOL", amb densitat 70 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,040
W/(mK); tapat dels forats executats en el parament, mitjançant morter de ci-
ment amb posterior segellat amb massilla i escatat; i capa de pintura plàstica
amb textura llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de
fons d'emulsió acrílica aquosa com a fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p d'inspecció endoscòpica de la cam-
bra d'aire, replanteig de forats, realització de forats, maquinària per a insufla-
ció, protecció d'elements contigus i neteja de la superfície a pintar. Total-
ment acabat.
Inclou: Inspecció endoscòpica de la cambra d'aire. Replanteig dels forats. Re-
alització de trepants en el parament. Protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs d'insuflació. Insuflació de l'aïlla-
ment. Segellat dels forats. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà
de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mt16lrw011f 7,000 kgNòduls de llana de roca, Rockwool 001 "ROCKWOOL", densitat 70 kg/m³,
calor específic 840 J/kgK i factor de resistència a la difu

2,55 17,85

mt09moe080a 0,600 kgMorter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius,
tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,21 0,13

mt27pfj021a 0,200 kgPlaste d'interior i exterior d'enduriment ràpid, color gris, aplicat amb espàtula,
aplanadora o pistola.

4,37 0,87

mt27pfj040a 0,180 lEmulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant,
aplicada amb brotxa, corró o pistola.

7,76 1,40

mt27pij040a 0,250 lPintura plàstica per a interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons
UNE 48243, permeable al vapor d'aigua, color blan

4,43 1,11

mq08mpa010 0,118 hMaquinària per insuflació d'aïllament en cambres d'aire. 13,00 1,53
op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
mo029 0,312 hOficial 1ª aplicador de productes aïllants. 19,67 6,14
mo066 0,312 hAjudant aplicador de productes aïllants. 16,80 5,24
mo037 0,187 hOficial 1ª pintor. 23,30 4,36
mo074 0,269 hAjudant pintor. 20,68 5,56
%0200 0,442 %Costos directes complementaris 2,00 0,88

Suma la partida ................................................................. 45,07
Costes indirectos ............................... 8,00% 3,61

TOTAL PARTIDA................................................... 48,68
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16 INSUFLAT cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm + caixa persiana
Insuflat de cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm16.1 m²

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, emplenant l'in-
terior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mitjançant injecció de
boles d'EPS de baixa densitat, de 18 a 26 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,037
W/(mK). Inclús p/p de maquinària per a injecció, realització de forats, protec-
ció d'elements contigus, tapat dels forats executats en el parament amb mor-
ter de ciment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs d'injecció. Injecció de
l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo029 0,111 hOficial 1ª aplicador de productes aïllants. 19,67 2,18
mo066 0,111 hAjudant aplicador de productes aïllants. 16,80 1,86
op00tal010 1,000Trepant. 0,00 0,00
mq08mpa030 0,118 hMaquinària per a projecció de productes aïllants. 15,25 1,80
%0200 0,058 %Costos directes complementaris 2,00 0,12
mt16pop020b 1,000 m²Boles de poliestirè expandit 11,12 11,12
mt09moe080a 0,600 kgMorter de ciment, color gris, compost de ciment, àrids seleccionats i additius,

tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.
0,21 0,13

Suma la partida ................................................................. 17,21
Costes indirectos ............................... 8,00% 1,38

TOTAL PARTIDA................................................... 18,59
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17 Substitució vidres PB + caixa d'escala
Substitució vidre CAIXA D'ESCALA17.01 Ut

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixe-
cat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, de
menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria d'alumini anoditzat natu-
ral, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de finestra d'alumini,
amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 60x120 cm, sèrie alta,
formada per una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèr-
mic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit
per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs
i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferra-
ments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat ho-
mologats i doble envidriament Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SO-
LAR", conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6
mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor, amb falques i segellat
continu. Inclús p/p de resolució de trobades i acabats en tot el perímetre
tant per l'interior com per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini i
segellat perimetral amb massilla de poliuretà monocomponent; resolució de
possibles desperfectes ocasionats en els paraments de trobada amb la fuste-
ria; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre ca-
mió o contenidor. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material des-
muntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes pe-
rimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat fi-
nal d'estanquitat. Realització de proves de servei. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mt25pem015a 3,600 mBastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i proveït de patilles per a la fixació del mateix a

3,38 12,17

mt25pfx010o 3,600 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc de finestra, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic, inclús junt

11,49 41,36

mt25pfx020o 3,600 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla de finestra, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic, inclús junt

15,50 55,80

mt25pfx030o 3,040 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de rivet, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, inclús junta interior d

1,96 5,96

mt15sja100 0,126 UtCartutx de massilla de silicona neutra. 3,13 0,39
mt25pfx200ia 1,000 UtKit compost per escaires, tapes de condensació i sortida d'aigua, i

ferramentes de finestra abatible d'una fulla.
16,66 16,66

mt21veu011aaaa 0,776 m²Doble envidriament Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d

20,00 15,52

mt21sik010 0,580 UtCartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora Elastosil WS-305-N "SIKA"
(rendiment aproximat de 12 m per cartutx).

2,47 1,43

mt21vva021 1,000 UtMaterial auxiliar per la col·locació de vidres. 1,26 1,26
mo111 0,705 hPeó ordinari construcció. 16,80 11,84
mo017 2,961 hOficial 1ª serraller. 23,67 70,09
mo057 3,025 hAjudant serraller. 20,76 62,80
mo054 0,767 hOficial 1ª vidrier. 25,16 19,30
mo108 0,767 hAjudant vidrier. 22,33 17,13
%0200 3,317 %Costos directes complementaris 2,00 6,63

Suma la partida ................................................................. 338,34
Costes indirectos ............................... 8,00% 27,07

TOTAL PARTIDA................................................... 365,41
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Substitució vidre PB17.02 Ut

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixe-
cat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana,
entre 3 i 6 m² de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria d'alumini anoditzat natu-
ral, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de fix d'alumini, de
60x210 cm, sèrie alta, formada per una fulla, amb perfileria proveïda de tren-
cament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extru-
sionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estruc-
turals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i utillat-
ges de mecanitzat homologats i doble envidriament Aislaglas "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior Float incolor
de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm d'espes-
sor, amb falques i segellat continu. Inclús p/p de resolució de trobades i aca-
bats en tot el perímetre tant per l'interior com per l'exterior, mitjançant angu-
lar de xapa d'alumini i segellat perimetral amb massilla de poliuretà mono-
component; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments
de trobada amb la fusteria; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del mate-
rial desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material des-
muntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes pe-
rimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat fi-
nal d'estanquitat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmun-
tat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mt25pem015a 5,400 mBastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i proveït de patilles per a la fixació del mateix a

3,38 18,25

mt25pfx010o 5,400 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc de finestra, gamma
alta, amb trencament de pont tèrmic, inclús junt

11,49 62,05

mt25pfx030o 8,580 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de rivet, gamma alta, amb
trencament de pont tèrmic, inclús junta interior d

1,96 16,82

mt15sja100 0,189 UtCartutx de massilla de silicona neutra. 3,13 0,59
mt21veu011aaaa 1,343 m²Doble envidriament Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",

conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d
20,00 26,86

mt21sik010 0,580 UtCartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora Elastosil WS-305-N "SIKA"
(rendiment aproximat de 12 m per cartutx).

2,47 1,43

mt21vva021 1,000 UtMaterial auxiliar per la col·locació de vidres. 1,26 1,26
mo111 1,381 hPeó ordinari construcció. 16,80 23,20
mo017 2,698 hOficial 1ª serraller. 23,67 63,86
mo057 2,691 hAjudant serraller. 20,76 55,87
mo054 1,327 hOficial 1ª vidrier. 25,16 33,39
mo108 1,327 hAjudant vidrier. 22,33 29,63
%0200 3,332 %Costos directes complementaris 2,00 6,66

Suma la partida ................................................................. 339,87
Costes indirectos ............................... 8,00% 27,19

TOTAL PARTIDA................................................... 367,06
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18 Substitució de fusteries i vidres edifici 4-6-4
Substitució fusteries i vidres edifici18.1 Ut

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixe-
cat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, de
menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria d'alumini anoditzat natu-
ral, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de finestra d'alumini,
corredissa simple, de 120x120 cm, sèrie alta, formada per dues fulles, amb
perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS.
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espes-
sor mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura,
juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estan-
quitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats i doble envidriament
Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre
exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separa-
dor d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float inco-
lor de 4 mm d'espessor, amb falques i segellat continu. Inclús p/p de resolu-
ció de trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com per l'exte-
rior, mitjançant angular de xapa d'alumini i segellat perimetral amb massilla
de poliuretà monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasio-
nats en els paraments de trobada amb la fusteria; neteja, aplec, retirada i cà-
rrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material des-
muntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Realització de proves de servei. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 8,00% 56,75

TOTAL PARTIDA................................................... 766,12

709,37

4714 mayo 2015
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19 Substitució de fusteries i vidres edifici 4-12-4
Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la
fusteria envidrada existent, de qualsevol

19.1 Ut

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixe-
cat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, de
menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria d'alumini anoditzat natu-
ral, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de finestra d'alumini,
amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 120x120 cm, sèrie al-
ta, formada per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat ga-
rantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargols
d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i utillatges de mecanit-
zat homologats; Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de
lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equi-
pada amb tots els seus accessoris i doble envidriament Aislaglas "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior Float incolor
de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm d'espes-
sor, amb falques i segellat continu. Inclús p/p de resolució de trobades i aca-
bats en tot el perímetre tant per l'interior com per l'exterior, mitjançant angu-
lar de xapa d'alumini i segellat perimetral amb massilla de poliuretà mono-
component; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments
de trobada amb la fusteria; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del mate-
rial desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (inclo-
ses en aquest preu).
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material des-
muntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Realització de proves de servei. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 8,00% 56,86

TOTAL PARTIDA................................................... 767,66

710,80
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20 Substitució de caldera estàndard per caldera estàndard de millor rendiment
Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera
convencional de gas natural, domèstica, mural, de

011 Ut

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per cal-
dera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus components,
de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics,
prèvia desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, i obturació
de les conduccions connectades als elements. Inclús p/p de desmuntatge
d'accessoris i suports de fixació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació. Desmun-
tatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmunta-
des segons especificacions de Projecte.

mq04cag010a 1,148 hCamió amb grua de fins a 6 t. 49,45 56,77
mo003 4,210 hOficial 1ª calefactor. 24,08 101,38
mo101 4,210 hAjudant calefactor. 20,65 86,94
%0200 2,451 %Costos directes complementaris 2,00 4,90

Suma la partida ................................................................. 249,99
Costes indirectos ............................... 8,00% 20,00

TOTAL PARTIDA................................................... 269,99
Caldera mural a gas N, només calefacció, càmera de combustió estanca i tir forçat,
potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 85

20.1 Ut

Subministrament i instal·lació de caldera mural a gas N, només calefacció, cà-
mera de combustió estanca i tir forçat, potència modulant de 9 a 30 kW, di-
mensions 850x440x370 mm, encesa electrònica i seguretat per ionització,
sense flama pilot, equipament format per: cos de caldera, panell de control i
comandament, vas d'expansió amb purgador automàtic, kit estàndard d'eva-
cuació de fums i plantilla de muntatge, amb programador engranant en el
frontal de la caldera, per a programació diària. Totalment muntada, conne-
xionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas,
de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mt38cmj016gb 1,000 UtCaldera mural a gas N, només calefacció, càmera de combustió estanca i tir
forçat, potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 85

1.610,20 1.610,20

mt38scj022a 1,000 UtProgramador engranant en el frontal de la caldera, per a programació diària,
alimentació a 24 V.

58,20 58,20

mt38www010 1,000 UtMaterial auxiliar per instal·lacions de calefacció. 1,68 1,68
mo003 3,785 hOficial 1ª calefactor. 24,08 91,14
mo101 3,785 hAjudant calefactor. 20,65 78,16
%0200 18,394 %Costos directes complementaris 2,00 36,79

Suma la partida ................................................................. 1.876,17
Costes indirectos ............................... 8,00% 150,09

TOTAL PARTIDA................................................... 2.026,26
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21 Substitució de caldera estàndard per caldera de biomassa
Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera
convencional de gas natural, domèstica, mural, de

011 Ut

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per cal-
dera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus components,
de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics,
prèvia desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, i obturació
de les conduccions connectades als elements. Inclús p/p de desmuntatge
d'accessoris i suports de fixació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació. Desmun-
tatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmunta-
des segons especificacions de Projecte.

mq04cag010a 1,148 hCamió amb grua de fins a 6 t. 49,45 56,77
mo003 4,210 hOficial 1ª calefactor. 24,08 101,38
mo101 4,210 hAjudant calefactor. 20,65 86,94
%0200 2,451 %Costos directes complementaris 2,00 4,90

Suma la partida ................................................................. 249,99
Costes indirectos ............................... 8,00% 20,00

TOTAL PARTIDA................................................... 269,99
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Caldera per a la combustió de pellets, potència nominal de 76,8 a 249 kW, amb mòdul
intern d'ampliació per a control d'un acumul

21.1 Ut

Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió de pellets, po-
tència nominal de 76,8 a 249 kW, amb cos d'acer soldat i assajat a pressió,
de 1911x1116x1906 mm, aïllament interior, càmera de combustió amb grae-
lla mòbil amb sistema automàtic de neteja mitjançant graella basculant, bes-
canviador de calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja automàtica,
sistema de recollida i extracció de cendres del mòdul de combustió i dipòsit
de cendres extraïble, control de la combustió mitjançant sonda integrada, sis-
tema de comandament integrat amb pantalla tàctil, per al control de la com-
bustió, de l'acumulador d'A.C.S., d'el dipòsit d'inèrcia i de la vàlvula mescla-
dora per a un ràpid escalfament del circuit de calefacció, amb mòdul intern
d'ampliació per a control d'un acumulador addicional d'A.C.S., mòdul intern
d'ampliació per a control d'una bomba de circulació, termòstat de regulació
de temperatura ambient, base de recolzament antivibracions, sistema d'ele-
vació de la temperatura de retorn per sobre de 55°C, compost per vàlvula
motoritzada de 3 vies de 65 mm de diàmetre i bomba de circulació, sistema
d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, calaix de
cendres d'acer galvanitzat, de 240 litres, per a sistema d'extracció de cendres
amb espiral transportador helicoïdal flexible, regulador de tir de 250 mm de
diàmetre, amb clapeta antiexplosió, connexió antivibració per a conducte de
fums de 250 mm de diàmetre, limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, ba-
se de recolzament antivibracions, sense incloure el conducte per a evacuació
dels productes de la combustió que enllaça la caldera amb la xemeneia. To-
talment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·lado-
ra per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de salu-
britat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la combus-
tió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mt38cbh018bwj 1,000 UtCaldera per a la combustió de pellets, potència nominal de 76,8 a 249 kW,
amb cos d'acer soldat i assajat a pressió, de 1911x111

42.278,93 42.278,93

mt38cbh565a 1,000 UtMòdul intern d'ampliació per a control d'un acumulador addicional d'A.C.S.,
format per 2 entrades per a sondes de temperatura Pt

205,73 205,73

mt38cbh570a 1,000 UtMòdul intern d'ampliació per a control d'una bomba de circulació, format per 1
entrada pera a sonda de temperatura Pt1000 (per a

205,73 205,73

mt38cbh510a 1,000 UtTermòstat de regulació de temperatura ambient, amb sonda de temperatura. 74,10 74,10
mt38cbh099e 1,000 UtBase de recolzament antivibracions, per a caldera. 174,53 174,53
mt38cbh097a 1,000 UtLimitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, format per vàlvula i sonda de

temperatura.
79,95 79,95

mt38cbh085kf 1,000 UtSistema d'elevació de la temperatura de retorn per sobre de 55°C, compost
per vàlvula motoritzada de 3 vies de 65 mm de diàmetre

3.907,80 3.907,80

mt38cbh320d 1,000 UtSistema d'extracció de cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible,
format per tub de 3048 mm de longitud, d'acer inox

2.616,90 2.616,90

mt38cbh321a 1,000 UtCalaix de cendres d'acer galvanitzat, de 240 litres, per a sistema d'extracció
de cendres amb espiral transportador helicoïdal f

944,78 944,78

mt38cbh091e 1,000 UtConnexió antivibració per a conducte de fums de 250 mm de diàmetre. 313,95 313,95
mt38cbh096e 1,000 UtRegulador de tir de 250 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, per a

caldera.
341,25 341,25

mt38cbh322a 1,000 UtMuntatge de sistema d'extracció de cendres amb espiral transportador
helicoïdal flexible.

151,13 151,13

mt38cbh102d 1,000 UtDirecció de muntatge i cablejat de caldera de biomassa. 1.425,45 1.425,45
mt38cbh100c 1,000 UtPosada en marxa i formació en el maneig de caldera de biomassa. 349,05 349,05
mo003 7,570 hOficial 1ª calefactor. 24,08 182,29
mo101 7,570 hAjudant calefactor. 20,65 156,32
%0200 534,079 %Costos directes complementaris 2,00 1.068,16

Suma la partida ................................................................. 54.476,05
Costes indirectos ............................... 8,00% 4.358,08

TOTAL PARTIDA................................................... 58.834,13
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Dipòsit de superfície per a magatzematge de pellets, de teixit sintètic, amb estructura
i tremuja d'acer, de 2,50x2,50 m i altur

21.2 Ut

Subministrament i instal·lació de dipòsit de superfície per a magatzematge
de pellets, de teixit sintètic, amb estructura i tremuja d'acer, de 2,50x2,50 m i
altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 6,7 t de capacitat màxima. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del dipòsit. Connexió al sistema d'extracció.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mt38cbh045ew 1,000 UtDipòsit de superfície per a magatzematge de pellets, de teixit sintètic, amb
estructura i tremuja d'acer, de 2,50x2,50 m i altur

3.046,88 3.046,88

mo002 5,046 hOficial 1ª electricista. 24,08 121,51
mo100 5,046 hAjudant electricista. 16,80 84,77
%0200 32,532 %Costos directes complementaris 2,00 65,06

Suma la partida ................................................................. 3.318,22
Costes indirectos ............................... 8,00% 265,46

TOTAL PARTIDA................................................... 3.583,68
Sistema d'alimentació de pellets, per a caldera de biomassa compost per extractor
per a pellets, format per transportador helico

21.3 Ut

Subministrament i instal·lació de sistema d'alimentació de pellets, per a cal-
dera de biomassa compost per extractor per a pellets, format per transporta-
dor helicoïdal sense fi, de 4 m de longitud total, per a alimentació trifàsica a
400 V, amb 1 m de transportador helicoïdal sense fi tancat, amb xapa d'acer
en "U",. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mt38cbh153b 1,000 UtExtractor per a pellets, format per transportador helicoïdal sense fi, de 4 m de
longitud total, per a alimentació trifàsica a 4

2.767,05 2.767,05

mt38cbh130a 1,000 UtIncrement de preu de transportador helicoïdal sense fi, per seccionament per
al seu transport i posterior empalmament, per a sis

115,05 115,05

mt38cbh072a 1,000 UtTub de connexió, per a sistema d'alimentació de caldera de biomassa. 78,98 78,98
mo003 1,262 hOficial 1ª calefactor. 24,08 30,39
mo101 1,262 hAjudant calefactor. 20,65 26,06
%0200 30,175 %Costos directes complementaris 2,00 60,35

Suma la partida ................................................................. 3.077,88
Costes indirectos ............................... 8,00% 246,23

TOTAL PARTIDA................................................... 3.324,11
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22 Substitució de caldera estàndard per caldera condensació
Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera
convencional de gas natural, domèstica, mural, de

011 Ut

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per cal-
dera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus components,
de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics,
prèvia desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, i obturació
de les conduccions connectades als elements. Inclús p/p de desmuntatge
d'accessoris i suports de fixació, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació. Desmun-
tatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmunta-
des segons especificacions de Projecte.

mq04cag010a 1,148 hCamió amb grua de fins a 6 t. 49,45 56,77
mo003 4,210 hOficial 1ª calefactor. 24,08 101,38
mo101 4,210 hAjudant calefactor. 20,65 86,94
%0200 2,451 %Costos directes complementaris 2,00 4,90

Suma la partida ................................................................. 249,99
Costes indirectos ............................... 8,00% 20,00

TOTAL PARTIDA................................................... 269,99
Caldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb
microacumulació, càmera de combustió estanca i t

22.1 Ut

Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a gas N, per
a calefacció i A.C.S. instantània amb microacumulació, càmera de combustió
estanca i tir forçat, potència de 25 kW, cabal específic d'A.C.S. segons
UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensions 710x400x330 mm, panell de coman-
daments amb display digital, encesa electrònica i seguretat per ionització,
sense flama pilot, equipament format per: cos de caldera, panell de control i
comandament, programador digital per a programació setmanal del circuit
de calefacció i A.C.S., encastat en el frontal de la caldera, vas d'expansió amb
purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i plantilla de muntat-
ge, amb termòstat d'ambient, comunicació digital via bus a 2 fils. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la caldera i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas,
de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la
combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mt38cmj013a 1,000 UtCaldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània
amb microacumulació, càmera de combustió estanca i t

2.169,38 2.169,38

mt38scj012a 1,000 UtTermòstat d'ambient, comunicació digital via bus a 2 fils, amb pantalla digital,
alimentació a 24 V.

58,20 58,20

mt35aia010a 8,000 mTub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (pa

0,26 2,08

mt35cun020a 16,000 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, a

0,41 6,56

mt38www012 1,000 UtMaterial auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. 2,10 2,10
mo003 3,402 hOficial 1ª calefactor. 24,08 81,92
mo101 3,402 hAjudant calefactor. 20,65 70,25
%0200 23,905 %Costos directes complementaris 2,00 47,81
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Suma la partida ................................................................. 2.438,30
Costes indirectos ............................... 8,00% 195,06

TOTAL PARTIDA................................................... 2.633,36
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23 Aïllament forjat PS
Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament
termoacústic per l'interior, mitjançant la col·locació de

23.1 m²

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament ter-
moacústic per l'interior, format per panell semirígid de llana de roca volcàni-
ca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de
40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,035 W/(mK), recolzat directament sobre fals sostre de fals sostre continu
suspès llis (12,5+27+27), format per una placa de guix laminat F / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, amb fibra de vidre tèxtil en la
massa de guix que li confereix estabilitat davant al foc cargolada a una es-
tructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separa-
des cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjan-
çant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpen-
dicularment a les primàries mitjançant careners i col·locades amb una modu-
lació màxima de 500 mm entre eixos; i formació de capa de pintura plàstica
amb textura llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de
fons d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivella-
ció, rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'expan-
sió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals, pasta se-
gelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a
pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fixació del
perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de l'estructura. Cargolat i col·locació de les pla-
ques. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i
mecanismes. Tractament de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació
de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo010 0,486 hOficial 1ª muntador. 19,67 9,56
mo078 0,261 hAjudant muntador. 20,68 5,40
mo037 0,193 hOficial 1ª pintor. 23,30 4,50
mo074 0,232 hAjudant pintor. 20,68 4,80
%0200 0,243 %Costos directes complementaris 2,00 0,49
mt16lrw030fba 1,050 m²Panell semirígid de llana de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL",

segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor,
4,18 4,39

mt12psg160a 0,400 mPerfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 1,26 0,50
mt12psg220 2,000 UtFixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06 0,12
mt12psg210a 1,200 UtPenjant per a falsos sostres suspesos. 0,80 0,96
mt12psg210b 1,200 UtSegur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 0,13 0,16
mt12psg210c 1,200 UtConnexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 0,98 1,18
mt12psg190 1,200 UtBarnilla de penjament. 0,98 1,18
mt12psg050c 3,200 mMestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN

14195.
1,44 4,61

mt12psg215b 0,600 UtConnector per a mestra 60/27. 0,91 0,55
mt12psg215a 2,300 UtCavallet per a mestra 60/27. 0,29 0,67
mt12psg010f 1,000 m²Placa de guix laminat F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada,

amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que
6,38 6,38

mt12psg081b 17,000 UtCargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 0,17
mt12psg041b 0,400 mBanda acústica de dilatació de 50 mm d'amplada. 0,26 0,10
mt12psg030a 0,300 kgPasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 0,38
mt12psg030a__1 0,400 kgPasta per junts, segons UNE-EN 13963. 1,26 0,50
mt12psg040a 0,450 mCinta de junts. 0,03 0,01
mt27pfj040a 0,180 lEmulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant,

aplicada amb brotxa, corró o pistola.
7,76 1,40

mt27pij040a 0,250 lPintura plàstica per a interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons
UNE 48243, permeable al vapor d'aigua, color blan

4,43 1,11

5514 mayo 2015
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Suma la partida ................................................................. 49,12
Costes indirectos ............................... 8,00% 3,93

TOTAL PARTIDA................................................... 53,05

5614 mayo 2015
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24 Aïllament elements volats
Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament
termoacústic per l'exterior

24.1 m²

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament ter-
moacústic per l'exterior, format per panell rígid de llana de roca volcànica
Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40
mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK), recolzat directament sobre fals sostre continu suspès llis
(12,5+27+27), format per una placa de l'alumini lacat prexistent F / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, amb cargolada a una estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada
1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant pen-
jats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicular-
ment a les primàries mitjançant careners i col·locades amb una modulació
màxima de 500 mm entre eixos; i formació de capa de pintura plàstica amb
textura llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat
amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendi-
ment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació,
rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'expansió
metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals, accessoris de
muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fixació del
perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de l'estructura. Cargolat i col·locació de les pla-
ques. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i
mecanismes. Tractament de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació
de la mà de fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

mo010 0,486 hOficial 1ª muntador. 19,67 9,56
mo078 0,261 hAjudant muntador. 20,68 5,40
mo037 0,193 hOficial 1ª pintor. 23,30 4,50
mo074 0,232 hAjudant pintor. 20,68 4,80
%0200 0,243 %Costos directes complementaris 2,00 0,49
mt16lrw030fba 1,050 m²Panell semirígid de llana de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL",

segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor,
4,18 4,39

mt12psg160a 0,400 mPerfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 1,26 0,50
mt12psg220 2,000 UtFixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06 0,12
mt12psg210a 1,200 UtPenjant per a falsos sostres suspesos. 0,80 0,96
mt12psg210b 1,200 UtSegur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 0,13 0,16
mt12psg210c 1,200 UtConnexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 0,98 1,18
mt12psg190 1,200 UtBarnilla de penjament. 0,98 1,18
mt12psg050c 3,200 mMestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN

14195.
1,44 4,61

mt12psg215b 0,600 UtConnector per a mestra 60/27. 0,91 0,55
mt12psg215a 2,300 UtCavallet per a mestra 60/27. 0,29 0,67
mt12psg081b 17,000 UtCargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 0,17
mt12psg041b 0,400 mBanda acústica de dilatació de 50 mm d'amplada. 0,26 0,10

Suma la partida ................................................................. 39,34
Costes indirectos ............................... 8,00% 3,15

TOTAL PARTIDA................................................... 42,49
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25 Bomba de calor
Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substitució d'equip
existent, de bomba de calor reversible, air

25.1 Ut

Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substitució
d'equip existent, de bomba de calor reversible, aire-aigua, potència frigorífi-
ca nominal de 5,8 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatura de
sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 6,7
kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 6°C; temperatura de sortida de
l'aigua: 50°C, salt tèrmic: 5°C), amb grup hidràulic (vas d'expansió de 5 l, pres-
sió nominal disponible de 220,7 kPa) i dipòsit d'inèrcia de 30 l, cabal d'aigua
nominal de 1 m³/h, cabal d'aire nominal de 2500 m³/h, pressió d'aire nomi-
nal de 68,67 Pa i potència sonora de 78,4 dBA; amb pressòstat diferencial de
cabal, filtre, termomanòmetres, vàlvula de seguretat tarada a 4 bar i purga-
dor automàtic d'aire, amb refrigerant R-407C, per instal·lació en interior. To-
talment muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·lado-
ra per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat i els seus ac-
cessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de re-
collida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mt42bcc040h 1,000 UtBomba de calor reversible, aire-aigua, potència frigorífica nominal de 5,8 kW
(temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatur

5.375,21 5.375,21

mt37www050c 2,000 UtManeguet antivibració, de goma, amb rosca de 1", per a una pressió màxima
de treball de 10 bar.

16,60 33,20

mo004 8,336 hOficial 1ª instal·lador de climatització. 24,08 200,73
mo102 8,336 hAjudant instal·lador de climatització. 20,65 172,14
%0200 57,813 %Costos directes complementaris 2,00 115,63

Suma la partida ................................................................. 5.896,91
Costes indirectos ............................... 8,00% 471,75

TOTAL PARTIDA................................................... 6.368,66
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26 Aire Condicionat
Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substitució d'equip
existent, d'equip d'aire condicionat, siste

26.1 Ut

Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substitució
d'equip existent, d'equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de pa-
ret, per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorí-
fica nominal 2,7 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura
de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER = 7 (classe A++), SCOP = 4,1 (classe
A+), EER = 4,55 (classe A), COP = 4,35 (classe A), format per una unitat inte-
rior de 294x798x229 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 21 dBA, cabal d'aire
(velocitat alta) 468 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalí-
tic i control sense fil, amb programador setmanal, i una unitat exterior amb
compressor de tipus rotatiu, de 540x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i ca-
bal d'aire 1770 m³/h, amb control de condensació i possibilitat d'integració
en un sistema domòtic o control Wi-Fi a través d'una interfície (no inclòs en
aquest preu). Fins i tot elements antivibratoris i suports de recolzament. To-
talment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per
a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Instal·lació de la unitat interior. Instal·lació
de la unitat exterior. Connexionat de l'equip a les línies frigorífiques. Conne-
xionat de l'equip a la xarxa elèctrica. Connexionat de l'equip a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

mt42mhi200aia 1,000 UtEquip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas
R-410A, bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/

862,88 862,88

mo004 2,494 hOficial 1ª instal·lador de climatització. 24,08 60,06
mo102 2,494 hAjudant instal·lador de climatització. 20,65 51,50
%0200 9,744 %Costos directes complementaris 2,00 19,49

Suma la partida ................................................................. 993,93
Costes indirectos ............................... 8,00% 79,51

TOTAL PARTIDA................................................... 1.073,44

5914 mayo 2015
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 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 SATE ETICS llana de roca 4 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68

114 mayo 2015
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01.01 m² SATE 4cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 80 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, conducti-
vitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter REDArt
Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polímers sin-
tètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejotherm
NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre
plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de
morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de re-
forç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm
de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació, REDArt Im-
primación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de colors, com-
posta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWO-
OL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat
potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals.
Inclús p/p de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada,
perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de junts, racons,
mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva su-
perfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 65,10 66.537,41

214 mayo 2015
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11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53

314 mayo 2015
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 01......................................................................................................................................... 114.291,09

414 mayo 2015
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 SATE ETICS llana de roca 6 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68

514 mayo 2015
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02.02 m² SATE 6cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 60 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,65 m²K/W, conduc-
tivitat tèrmica 0,031 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter RE-
DArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regula-
rització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a
capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de
fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de
3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació,
REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de
colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió
aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato
"ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, per-
fil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de
junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 68,57 70.084,03

614 mayo 2015
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11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53

714 mayo 2015
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 02......................................................................................................................................... 117.837,71

814 mayo 2015
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03 SATE ETICS llana de roca 8 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68

914 mayo 2015
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03.02 m² SATE 8cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 80 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,2 m²K/W, conducti-
vitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter REDArt
Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polímers sin-
tètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau, Ejotherm
NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les unions entre
plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regularització de
morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a capa de re-
forç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de 3,5x3,8 mm
de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació, REDArt Im-
primación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de colors, com-
posta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato "ROCKWO-
OL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, compost per silicat
potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pigments minerals.
Inclús p/p de preparació de la superfície suport, perfil d'arrencada,
perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de junts, racons,
mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva su-
perfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 74,44 76.083,64

1014 mayo 2015
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11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53

1114 mayo 2015
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 03......................................................................................................................................... 123.837,32

1214 mayo 2015
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04 SATE ETICS llana de roca 10 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68

1314 mayo 2015
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04.02 m² SATE 10cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 100 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, conduc-
tivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter RE-
DArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regula-
rització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a
capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de
fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de
3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació,
REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de
colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió
aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato
"ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, per-
fil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de
junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 81,59 83.391,51

1414 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53

1514 mayo 2015
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 04......................................................................................................................................... 131.145,19

1614 mayo 2015
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05 SATE ETICS EPS 4 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68

05.02 m² WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 40 mm

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
nes, acabat amb revestiment acrílic, format per morter webertherm
base, per a fixació i regularització de plaques d'aïllament tèrmic,
compost de ciment gris, càrregues minerals, resina redispersable en
pols, fibres HD i additius especials, disposat en dues capes: una d'ad-
hesió al suport i una altra de protecció contra la intempèrie de l'aïlla-
ment; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície llisa, de 40 mm
d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les dues
capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aï-
llament, col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiál-
calis de 4x4 mm de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones ac-
cessibles de façana, per a reforç del morter de regularització, regula-
dor de fons weber CS aplicat a brotxa o corró i una capa de morter
acrílic de revestiment webertene stilo de 2 a 3 mm d'espessor amb
acabat gota, projectat per mitjans mecànics o acabat fratasat aplicat
a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de resines sin-
tètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins i
tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de per-
fils d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres,
arestes, mochetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfí-
cie. Mesurat a cinta correguda per formació de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 62,07 63.440,51

1714 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53

1814 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 05......................................................................................................................................... 111.194,19

1914 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 SATE ETICS EPS 6 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68

06.02 m² WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 60 mm

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
nes, acabat amb revestiment acrílic, format per morter webertherm
base, per a fixació i regularització de plaques d'aïllament tèrmic,
compost de ciment gris, càrregues minerals, resina redispersable en
pols, fibres HD i additius especials, disposat en dues capes: una d'ad-
hesió al suport i una altra de protecció contra la intempèrie de l'aïlla-
ment; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície llisa, de 60 mm
d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les dues
capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aï-
llament, col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiál-
calis de 4x4 mm de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones ac-
cessibles de façana, per a reforç del morter de regularització, regula-
dor de fons weber CS aplicat a brotxa o corró i una capa de morter
acrílic de revestiment webertene stilo de 2 a 3 mm d'espessor amb
acabat gota, projectat per mitjans mecànics o acabat fratasat aplicat
a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de resines sin-
tètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins i
tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de per-
fils d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres,
arestes, mochetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfí-
cie. Mesurat a cinta correguda per formació de brancals i llindes.

Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 66,28 67.743,46

2014 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53

2114 mayo 2015
250



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 06......................................................................................................................................... 115.497,14

2214 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07 SATE ETICS EPS 8 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68

07.02 m² WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 80 mm

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
nes, acabat amb revestiment acrílic, format per morter webertherm
base, per a fixació i regularització de plaques d'aïllament tèrmic,
compost de ciment gris, càrregues minerals, resina redispersable en
pols, fibres HD i additius especials, disposat en dues capes: una d'ad-
hesió al suport i una altra de protecció contra la intempèrie de l'aïlla-
ment; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície llisa, de 80 mm
d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les dues
capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aï-
llament, col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiál-
calis de 4x4 mm de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones ac-
cessibles de façana, per a reforç del morter de regularització, regula-
dor de fons weber CS aplicat a brotxa o corró i una capa de morter
acrílic de revestiment webertene stilo de 2 a 3 mm d'espessor amb
acabat gota, projectat per mitjans mecànics o acabat fratasat aplicat
a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de resines sin-
tètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins i
tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de per-
fils d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres,
arestes, mochetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfí-
cie. Mesurat a cinta correguda per formació de brancals i llindes.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 70,17 71.719,35

2314 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53

2414 mayo 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 07......................................................................................................................................... 119.473,03
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08 SATE ETICS EPS 10 cm
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68

08.02 m² WEBERTHERM ETICS ACABADO ACRILICO 100 mm

Sistema webertherm Etics d'aïllament tèrmic per l'exterior de faça-
nes, acabat amb revestiment acrílic, format per morter webertherm
base, per a fixació i regularització de plaques d'aïllament tèrmic,
compost de ciment gris, càrregues minerals, resina redispersable en
pols, fibres HD i additius especials, disposat en dues capes: una d'ad-
hesió al suport i una altra de protecció contra la intempèrie de l'aïlla-
ment; una placa de EPS de 20 kg/m3, de superfície llisa, de 100 mm
d'espessor, conductivitat tèrmica 0,037 W/mK, situat entre les dues
capes de morter webertherm base, tac d'expansió de nylon i clau de
polipropilè, amb cèrcol d'estanqueïtat, per a fixació mecànica de l'aï-
llament, col·locats a raó de 7 ud/placa, malla de fibra de vidre antiál-
calis de 4x4 mm de llum, de 160 g/m² i de 320 g/m2 a les zones ac-
cessibles de façana, per a reforç del morter de regularització, regula-
dor de fons weber CS aplicat a brotxa o corró i una capa de morter
acrílic de revestiment webertene stilo de 2 a 3 mm d'espessor amb
acabat gota, projectat per mitjans mecànics o acabat fratasat aplicat
a plana, color clar de carta a triar per la DF, compost de resines sin-
tètiques, àrids de sílice, pigments orgànics i additius especials. Fins i
tot p/p de preparació de la superfície del suport, col·locació de per-
fils d'arrencada i de cantonada, formació de juntes, racons, mestres,
arestes, mochetas, brancals, llindes, rematades en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfí-
cie. Mesurat a cinta correguda per formació de brancals i llindes.

Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 72,93 74.540,29
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11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 08......................................................................................................................................... 122.293,97
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09 Façana ventilada llana de roca 6 cm
09.1 m² Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire

ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior
amb càmera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEM-
PIO" de 1,6 cm d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per pla-
ca ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR
- TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i 16
mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma de colors naturals, realit-
zada amb junts horitzontals encadellades, per a ocultació de la su-
bestructura, amb subestructura suport composta de perfils verticals
en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per re-
tenció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols,
i aïllament de panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 60
mm d'espessor, revestit per una de les seves cares amb un vel ne-
gre, resistència tèrmica 1,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,031
W/(mK), col·locat a topall per evitar ponts tèrmics, fixat mecànica-
ment i posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta
de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, escopi-
dors, brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces espe-
cials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèvia-
ment a l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Replanteig dels eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació
dels ancoratges al parament suport. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Alineació, aplomat i anivella-
ment del revestiment ceràmic. Fixació definitiva de les peces a la su-
bestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint tots els buits.

1.022,08 124,19 126.932,12
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14º Ut Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de
polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 2.268,01 2.268,01

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53

3014 mayo 2015
259



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 09......................................................................................................................................... 138.377,13
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10 Façana ventilada llana de roca 10 cm
10.1 m² Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire

ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior
amb càmera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEM-
PIO" de 1,6 cm d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per pla-
ca ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR
- TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i 16
mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma de colors naturals, realit-
zada amb junts horitzontals encadellades, per a ocultació de la su-
bestructura, amb subestructura suport composta de perfils verticals
en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per re-
tenció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols,
i aïllament de panell de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 100
mm d'espessor, revestit per una de les seves cares amb un vel ne-
gre, resistència tèrmica 2,85 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,031
W/(mK), col·locat a topall per evitar ponts tèrmics, fixat mecànica-
ment i posterior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta
de segellat de juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, escopi-
dors, brancals i queixals, junts, execució de trobades i peces espe-
cials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèvia-
ment a l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Replanteig dels eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació
dels ancoratges al parament suport. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Alineació, aplomat i anivella-
ment del revestiment ceràmic. Fixació definitiva de les peces a la su-
bestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint tots els buits.

1.022,08 130,02 132.890,84
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14º Ut Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de
polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 2.268,01 2.268,01

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 10......................................................................................................................................... 144.335,85
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11 Façana ventilada XPS 6 cm
11.1 m² Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire

ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TE

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior
amb càmera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEM-
PIO" de 1,6 cm d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per pla-
ca ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR
- TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i 16
mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma de colors naturals, realit-
zada amb junts horitzontals encadellades, per a ocultació de la su-
bestructura, amb subestructura suport composta de perfils verticals
en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per re-
tenció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols,
i aïllament de panell de XPS, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'es-
pessor, revestit per una de les seves cares amb un vel negre, resis-
tència tèrmica 1,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·lo-
cat a topall per evitar ponts tèrmics, fixat mecànicament i posterior
segellat de totes les unions entre plafons amb cinta de segellat de
juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, escopidors, brancals i
queixals, junts, execució de trobades i peces especials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèvia-
ment a l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Replanteig dels eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació
dels ancoratges al parament suport. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Alineació, aplomat i anivella-
ment del revestiment ceràmic. Fixació definitiva de les peces a la su-
bestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint tots els buits.

1.022,08 134,34 137.306,23

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

14º Ut Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de
polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 2.268,01 2.268,01

TOTAL 11......................................................................................................................................... 148.751,24
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12 Façana ventilada XPS 10 cm
12.1 m² Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior amb càmera d'aire

ventilada

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant revestiment exterior
amb càmera d'aire ventilada, sistema FK "CERÁMICA MAYOR - TEM-
PIO" de 1,6 cm d'espessor, amb DITE núm. 13/0166, format per pla-
ca ceràmica extrudida alveolar, lleugera, FK-16 "CERÁMICA MAYOR
- TEMPIO", de 300 mm d'altura, de 500 a 700 mm de longitud i 16
mm de gruix, color Blanco W2-07, gamma de colors naturals, realit-
zada amb junts horitzontals encadellades, per a ocultació de la su-
bestructura, amb subestructura suport composta de perfils verticals
en T, perfils horitzontals per a sustentació, molls i mènsules per re-
tenció dels perfils verticals subjectes mitjançant ancoratges i cargols,
i aïllament de panell XPS, segons UNE-EN 13162, de 100 mm d'es-
pessor, revestit per una de les seves cares amb un vel negre, resis-
tència tèrmica 2,85 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),
col·locat a topall per evitar ponts tèrmics, fixat mecànicament i pos-
terior segellat de totes les unions entre plafons amb cinta de sege-
llat de juntes, inclús p/p de revestiment de llindes, escopidors, bran-
cals i queixals, junts, execució de trobades i peces especials.
Inclou: Preparació dels elements de subjecció incorporats prèvia-
ment a l'obra. Tall i preparació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament.
Replanteig dels eixos verticals i horitzontals de les juntes. Fixació
dels ancoratges al parament suport. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Alineació, aplomat i anivella-
ment del revestiment ceràmic. Fixació definitiva de les peces a la su-
bestructura suport. Neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, deduint tots els buits.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint tots els buits.

1.022,08 136,80 139.820,54
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14º Ut Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 40 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da. Inclús p/p de xarxa flexible, tipus mosquitera monofilament, de
polietilè 100% i revisió mensual de bastida, segons R.D. 2177/2004,
per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 2.268,01 2.268,01

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 12......................................................................................................................................... 151.265,55
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13 TRASDOSAT INTERIOR llana de roca 4cm + caixa persiana
13.1 m² Trasdosat interior amb llana de roca 4 cm + aillament caixa de persiana

Rehabilitació energètica de façanes i particions mitjançant el sistema
"ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic i extradossat directe, col·lo-
cat en particions interiors i per l'interior de tancaments verticals, for-
mat per plaques de guix laminat -  |(10+40) (LR) Labelrock| "ROCK-
WOOL", amb aïllament de llana de roca, de 40 mm d'espessor, incor-
porat a la placa, rebuda amb pasta de material d'unió sobre el para-
ment vertical; i capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, amb una mà de fons i dues mans d'acabat (rendi-
ment: 0,125 l/m² cada mà).
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

983,29 46,85 46.067,14

TOTAL 13......................................................................................................................................... 46.067,14
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14 INJECTAT PUR A CAMBRA D'AIRE 10 cm + caixa persiana
14.1 m² Aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, emplenant l'interior de la càmera d'aire

de 60 mm d'espessor mig, mitjançant

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, em-
plenant l'interior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mit-
jançant injecció d'escuma de poliuretà de baixa densitat, de 12 a 18
kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK). Inclús p/p de maquinà-
ria per a injecció, realització de forats, protecció d'elements conti-
gus, tapat dels forats executats en el parament amb morter de ci-
ment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels ele-
ments de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
d'injecció. Injecció de l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

983,29 12,23 12.025,64

TOTAL 14......................................................................................................................................... 12.025,64

4114 mayo 2015
270



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15 INSUFLAT cambra d'aire amb llana de roca 10 cm + caixa persiana
15.1 m² Insuflat cambra d'aire amb llana de roca 10 cm

Rehabilitació energètica de façana de doble fulla de fàbrica, reom-
plint l'interior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mitjan-
çant insuflació, des de l'interior, d'aïllament termoacústic de nòduls
de llana de roca, Rockwool 001 "ROCKWOOL", amb densitat 70
kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,040 W/(mK); tapat dels forats execu-
tats en el parament, mitjançant morter de ciment amb posterior se-
gellat amb massilla i escatat; i capa de pintura plàstica amb textura
llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com a fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons
UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p d'inspecció
endoscòpica de la cambra d'aire, replanteig de forats, realització de
forats, maquinària per a insuflació, protecció d'elements contigus i
neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Inspecció endoscòpica de la cambra d'aire. Replanteig dels
forats. Realització de trepants en el parament. Protecció dels ele-
ments de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
d'insuflació. Insuflació de l'aïllament. Segellat dels forats. Neteja de
la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

983,29 48,68 47.866,56

TOTAL 15......................................................................................................................................... 47.866,56
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16 INSUFLAT cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm + caixa persiana
16.1 m² Insuflat de cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, em-
plenant l'interior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mit-
jançant injecció de boles d'EPS de baixa densitat, de 18 a 26 kg/m³ i
conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclús p/p de maquinària per a
injecció, realització de forats, protecció d'elements contigus, tapat
dels forats executats en el parament amb morter de ciment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels ele-
ments de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
d'injecció. Injecció de l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

983,29 18,59 18.279,36

TOTAL 16......................................................................................................................................... 18.279,36
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17 Substitució vidres PB + caixa d'escala
17.01 Ut Substitució vidre CAIXA D'ESCALA

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, si-
tuada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i substitu-
ció per fusteria d'alumini anoditzat natural, amb un gruix mínim de
15 micres, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa abati-
ble d'obertura cap a l'interior, de 60x120 cm, sèrie alta, formada per
una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèrmic, i
amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat ga-
rantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estruc-
turals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidria-
ment de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanquitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats i doble envidria-
ment Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt for-
mat per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidra-
tada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6
mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor, amb falques i
segellat continu. Inclús p/p de resolució de trobades i acabats en tot
el perímetre tant per l'interior com per l'exterior, mitjançant angular
de xapa d'alumini i segellat perimetral amb massilla de poliuretà mo-
nocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els
paraments de trobada amb la fusteria; neteja, aplec, retirada i càrre-
ga manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. Total-
ment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Sege-
llat de juntes perimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament
en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Realització de proves de
servei. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

6,00 365,41 2.192,46
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17.02 Ut Substitució vidre PB

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, si-
tuada en façana, entre 3 i 6 m² de superfície, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per
fusteria d'alumini anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 mi-
cres, per a conformat de fix d'alumini, de 60x210 cm, sèrie alta, for-
mada per una fulla, amb perfileria proveïda de trencament de pont
tèrmic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anodit-
zat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extru-
sionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'en-
vidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estan-
quitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats i doble envi-
driament Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt
format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshi-
dratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral,
de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor, amb fal-
ques i segellat continu. Inclús p/p de resolució de trobades i acabats
en tot el perímetre tant per l'interior com per l'exterior, mitjançant
angular de xapa d'alumini i segellat perimetral amb massilla de po-
liuretà monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasio-
nats en els paraments de trobada amb la fusteria; neteja, aplec, reti-
rada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o conte-
nidor. Totalment muntada i provada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Sege-
llat de juntes perimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament
en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

11,00 367,06 4.037,66

TOTAL 17......................................................................................................................................... 6.230,12

4514 mayo 2015
274



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

18 Substitució de fusteries i vidres edifici 4-6-4
18.1 Ut Substitució fusteries i vidres edifici

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, si-
tuada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i substitu-
ció per fusteria d'alumini anoditzat natural, amb un gruix mínim de
15 micres, per a conformat de finestra d'alumini, corredissa simple,
de 120x120 cm, sèrie alta, formada per dues fulles, amb perfileria
proveïda de trencament de pont tèrmic, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fu-
lles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris,
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, car-
gols d'acer inoxidable, elements de estanquitat, accessoris i utillat-
ges de mecanitzat homologats i doble envidriament Aislaglas "CON-
TROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil sepa-
rador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior
Float incolor de 4 mm d'espessor, amb falques i segellat continu. In-
clús p/p de resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant
per l'interior com per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumi-
ni i segellat perimetral amb massilla de poliuretà monocomponent;
resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments de
trobada amb la fusteria; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Se-
gellat de juntes perimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajusta-
ment en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Realització de proves
de servei. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material des-
muntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

88,00 766,12 67.418,56

TOTAL 18......................................................................................................................................... 67.418,56
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19 Substitució de fusteries i vidres edifici 4-12-4
19.1 Ut Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la

fusteria envidrada existent, de qualsevol

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, si-
tuada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i substitu-
ció per fusteria d'alumini anoditzat natural, amb un gruix mínim de
15 micres, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa prac-
ticable d'obertura cap a l'interior, de 120x120 cm, sèrie alta, formada
per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèr-
mic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat
garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusio-
nats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'en-
vidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estan-
quitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats; Compacte
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC,
amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada
amb tots els seus accessoris i doble envidriament Aislaglas "CON-
TROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil sepa-
rador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior
Float incolor de 4 mm d'espessor, amb falques i segellat continu. In-
clús p/p de resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant
per l'interior com per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumi-
ni i segellat perimetral amb massilla de poliuretà monocomponent;
resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments de
trobada amb la fusteria; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Se-
gellat de juntes perimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajusta-
ment en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Realització de proves
de servei. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material des-
muntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

88,00 767,66 67.554,08

TOTAL 19......................................................................................................................................... 67.554,08
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20 Substitució de caldera estàndard per caldera estàndard de millor rendiment
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

9,00 269,99 2.429,91

20.1 Ut Caldera mural a gas N, només calefacció, càmera de combustió estanca i tir forçat,
potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 85

Subministrament i instal·lació de caldera mural a gas N, només cale-
facció, càmera de combustió estanca i tir forçat, potència modulant
de 9 a 30 kW, dimensions 850x440x370 mm, encesa electrònica i se-
guretat per ionització, sense flama pilot, equipament format per: cos
de caldera, panell de control i comandament, vas d'expansió amb
purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i plantilla de
muntatge, amb programador engranant en el frontal de la caldera,
per a programació diària. Totalment muntada, connexionada i prova-
da.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

9,00 2.026,26 18.236,34

TOTAL 20......................................................................................................................................... 20.666,25
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21 Substitució de caldera estàndard per caldera de biomassa
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

9,00 269,99 2.429,91
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21.1 Ut Caldera per a la combustió de pellets, potència nominal de 76,8 a 249 kW, amb mòdul
intern d'ampliació per a control d'un acumul

Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió de pe-
llets, potència nominal de 76,8 a 249 kW, amb cos d'acer soldat i as-
sajat a pressió, de 1911x1116x1906 mm, aïllament interior, càmera
de combustió amb graella mòbil amb sistema automàtic de neteja
mitjançant graella basculant, bescanviador de calor de tubs verticals
amb mecanisme de neteja automàtica, sistema de recollida i extrac-
ció de cendres del mòdul de combustió i dipòsit de cendres extraï-
ble, control de la combustió mitjançant sonda integrada, sistema de
comandament integrat amb pantalla tàctil, per al control de la com-
bustió, de l'acumulador d'A.C.S., d'el dipòsit d'inèrcia i de la vàlvula
mescladora per a un ràpid escalfament del circuit de calefacció, amb
mòdul intern d'ampliació per a control d'un acumulador addicional
d'A.C.S., mòdul intern d'ampliació per a control d'una bomba de cir-
culació, termòstat de regulació de temperatura ambient, base de re-
colzament antivibracions, sistema d'elevació de la temperatura de re-
torn per sobre de 55°C, compost per vàlvula motoritzada de 3 vies
de 65 mm de diàmetre i bomba de circulació, sistema d'extracció de
cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, calaix de cen-
dres d'acer galvanitzat, de 240 litres, per a sistema d'extracció de
cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, regulador de
tir de 250 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, connexió anti-
vibració per a conducte de fums de 250 mm de diàmetre, limitador
tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, base de recolzament antivibra-
cions, sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de
la combustió que enllaça la caldera amb la xemeneia. Totalment
muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·lado-
ra per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels
productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 58.834,13 58.834,13

21.2 Ut Dipòsit de superfície per a magatzematge de pellets, de teixit sintètic, amb estructura i
tremuja d'acer, de 2,50x2,50 m i altur

Subministrament i instal·lació de dipòsit de superfície per a magatze-
matge de pellets, de teixit sintètic, amb estructura i tremuja d'acer,
de 2,50x2,50 m i altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 6,7 t de capa-
citat màxima. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del dipòsit. Connexió al sistema d'ex-
tracció.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 3.583,68 3.583,68
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21.3 Ut Sistema d'alimentació de pellets, per a caldera de biomassa compost per extractor per a
pellets, format per transportador helico

Subministrament i instal·lació de sistema d'alimentació de pellets,
per a caldera de biomassa compost per extractor per a pellets, for-
mat per transportador helicoïdal sense fi, de 4 m de longitud total,
per a alimentació trifàsica a 400 V, amb 1 m de transportador helico-
ïdal sense fi tancat, amb xapa d'acer en "U",. Totalment muntat, con-
nexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 3.324,11 3.324,11

TOTAL 21......................................................................................................................................... 68.171,83
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22 Substitució de caldera estàndard per caldera condensació
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

9,00 269,99 2.429,91

22.1 Ut Caldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb
microacumulació, càmera de combustió estanca i t

Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a
gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb microacumulació, cà-
mera de combustió estanca i tir forçat, potència de 25 kW, cabal es-
pecífic d'A.C.S. segons UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensions
710x400x330 mm, panell de comandaments amb display digital, en-
cesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipa-
ment format per: cos de caldera, panell de control i comandament,
programador digital per a programació setmanal del circuit de cale-
facció i A.C.S., encastat en el frontal de la caldera, vas d'expansió
amb purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i planti-
lla de muntatge, amb termòstat d'ambient, comunicació digital via
bus a 2 fils. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

9,00 2.633,36 23.700,24

TOTAL 22......................................................................................................................................... 26.130,15
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23 Aïllament forjat PS
23.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic

per l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de llana
de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre de fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format
per una placa de guix laminat F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que
li confereix estabilitat davant al foc cargolada a una estructura me-
tàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades
cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport
mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fi-
xades perpendicularment a les primàries mitjançant careners i col·lo-
cades amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos; i forma-
ció de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat
mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa
com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica
en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125
l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, re-
but d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'ex-
pansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perime-
trals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge, i
neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

161,16 53,05 8.549,54

TOTAL 23......................................................................................................................................... 8.549,54
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24 Aïllament elements volats
24.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic

per l'exterior

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'exterior, format per panell rígid de llana de
roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format per una pla-
ca de l'alumini lacat prexistent F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, amb cargolada a una estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000
mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant
penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades per-
pendicularment a les primàries mitjançant careners i col·locades
amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos; i formació de
capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat,
mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com
fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en
dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m²
cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, rebut
d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'expan-
sió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals,
accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment
acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

44,16 42,49 1.876,36

TOTAL 24......................................................................................................................................... 1.876,36

5414 mayo 2015
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25 Bomba de calor
25.1 Ut Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substitució d'equip existent,

de bomba de calor reversible, air

Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substi-
tució d'equip existent, de bomba de calor reversible, aire-aigua, po-
tència frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura d'entrada de l'aire:
35°C; temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potèn-
cia calorífica nominal de 6,7 kW (temperatura humida d'entrada de
l'aire: 6°C; temperatura de sortida de l'aigua: 50°C, salt tèrmic: 5°C),
amb grup hidràulic (vas d'expansió de 5 l, pressió nominal disponi-
ble de 220,7 kPa) i dipòsit d'inèrcia de 30 l, cabal d'aigua nominal de
1 m³/h, cabal d'aire nominal de 2500 m³/h, pressió d'aire nominal
de 68,67 Pa i potència sonora de 78,4 dBA; amb pressòstat diferen-
cial de cabal, filtre, termomanòmetres, vàlvula de seguretat tarada a
4 bar i purgador automàtic d'aire, amb refrigerant R-407C, per ins-
tal·lació en interior. Totalment muntada, connexionada i posada en
marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu co-
rrecte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat i els
seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i
elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

10,00 6.368,66 63.686,60

TOTAL 25......................................................................................................................................... 63.686,60

5514 mayo 2015
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26 Aire Condicionat
26.1 Ut Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substitució d'equip existent,

d'equip d'aire condicionat, siste

Rehabilitació energètica d'edifici mitjançant la col·locació, en substi-
tució d'equip existent, d'equip d'aire condicionat, sistema aire-aire
split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2 kW (tempe-
ratura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en
l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, tempera-
tura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal
2,7 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 6°C), SEER = 7 (classe A++), SCOP = 4,1
(classe A+), EER = 4,55 (classe A), COP = 4,35 (classe A), format per
una unitat interior de 294x798x229 mm, nivell sonor (velocitat baixa)
21 dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 468 m³/h, amb filtre al·lergogen,
filtre desodoritzant fotocatalític i control sense fil, amb programador
setmanal, i una unitat exterior amb compressor de tipus rotatiu, de
540x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i cabal d'aire 1770 m³/h, amb
control de condensació i possibilitat d'integració en un sistema do-
mòtic o control Wi-Fi a través d'una interfície (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot elements antivibratoris i suports de recolzament. To-
talment muntat, connexionat i posat en marxa per l'empresa ins-
tal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de les unitats. Instal·lació de la unitat interior. Ins-
tal·lació de la unitat exterior. Connexionat de l'equip a les línies frigo-
rífiques. Connexionat de l'equip a la xarxa elèctrica. Connexionat de
l'equip a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

10,00 1.073,44 10.734,40

TOTAL 26......................................................................................................................................... 10.734,40

5614 mayo 2015
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1 PAQUET ECONÒMIC I (SOCIAL)

INJECTAT PUR A CAMBRA D'AIRE 10 cm + caixa persiana14
14.01 m² Aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, emplenant l'interior de la càmera d'aire

de 60 mm d'espessor mig, mitjançant

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, em-
plenant l'interior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mit-
jançant injecció d'escuma de poliuretà de baixa densitat, de 12 a 18
kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK). Inclús p/p de maquinà-
ria per a injecció, realització de forats, protecció d'elements conti-
gus, tapat dels forats executats en el parament amb morter de ci-
ment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels ele-
ments de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
d'injecció. Injecció de l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

168,67 12,23 2.062,83

TOTAL 14................................................................................................ 2.062,83

Substitució vidres simples monolitics per vidre doble 4-12-418
18.1 m² Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el desmuntatge de

l'envidriament existent en la fusteria e

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant el desmuntatge amb mitjans manuals de l'envidriament exis-
tent en la fusteria exterior, format per lluna de vidre simple de 6
mm d'espessor, fixat sobre fusteria existent, encunyat mitjançant
tascons i segellat continu, sense deteriorar la fusteria a la qual sub-
jecta, i substitució per doble envidriament Aislaglas "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior Float
incolor de 4 mm d'espessor, de 20 mm de gruix total, amb sola mit-
jançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el mate-
rial suport. Inclús p/p de neteja de silicona de les fusteries, aixecat
de rivets existents, talls del vidre i col·locació dels nous rivets; nete-
ja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre ca-
mió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fus-
teria. Segellat final d'estanquitat. Neteja de les restes de l'obra. Cà-
rrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidrie-
ra les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

26,78 67,67 1.812,20

TOTAL 18................................................................................................ 1.812,20

ANNEX 9. PRESSUPOST DETALLAT PAQUETS DE MESURES DE MILLORA UNIFAMILIAR
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Substitució de caldera estàndard per caldera estàndard de millor rendiment21
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de
les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecàni-
ca del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1,00 269,99 269,99

21.1 Ut Caldera mural a gas N, només calefacció, càmera de combustió estanca i tir forçat,
potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 85

Subministrament i instal·lació de caldera mural a gas N, només cale-
facció, càmera de combustió estanca i tir forçat, potència modulant
de 9 a 24 kW, dimensions 850x440x370 mm, encesa electrònica i se-
guretat per ionització, sense flama pilot, equipament format per:
cos de caldera, panell de control i comandament, vas d'expansió
amb purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i planti-
lla de muntatge, amb programador engranant en el frontal de la cal-
dera, per a programació diària. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.990,19 1.990,19

TOTAL 21................................................................................................ 2.260,18

TOTAL 1........................................................................................................................................... 6.135,21
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2 PAQUET ECONÒMIC II (SOCIAL PLUS)

INSUFLAT cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm + caixa persiana16
16.1 m² Insuflat de cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, em-
plenant l'interior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mit-
jançant injecció de boles d'EPS de baixa densitat, de 18 a 26 kg/m³ i
conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclús p/p de maquinària per a
injecció, realització de forats, protecció d'elements contigus, tapat
dels forats executats en el parament amb morter de ciment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels ele-
ments de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
d'injecció. Injecció de l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

168,67 18,59 3.135,58

TOTAL 16................................................................................................ 3.135,58

Substitució vidres simples monolitics per vidre doble 4-12-418
18.1 m² Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el desmuntatge de

l'envidriament existent en la fusteria e

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant el desmuntatge amb mitjans manuals de l'envidriament exis-
tent en la fusteria exterior, format per lluna de vidre simple de 6
mm d'espessor, fixat sobre fusteria existent, encunyat mitjançant
tascons i segellat continu, sense deteriorar la fusteria a la qual sub-
jecta, i substitució per doble envidriament Aislaglas "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior Float
incolor de 4 mm d'espessor, de 20 mm de gruix total, amb sola mit-
jançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el mate-
rial suport. Inclús p/p de neteja de silicona de les fusteries, aixecat
de rivets existents, talls del vidre i col·locació dels nous rivets; nete-
ja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre ca-
mió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fus-
teria. Segellat final d'estanquitat. Neteja de les restes de l'obra. Cà-
rrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidrie-
ra les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

26,78 67,67 1.812,20

TOTAL 18................................................................................................ 1.812,20
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Substitució caldera estàndard per caldera condensació19
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de
les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecàni-
ca del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1,00 269,99 269,99

19.1 Ut Caldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb
microacumulació, càmera de combustió estanca i t

Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a
gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb microacumulació, cà-
mera de combustió estanca i tir forçat, potència de 24 kW, cabal es-
pecífic d'A.C.S. segons UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensions
710x400x330 mm, panell de comandaments amb display digital, en-
cesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipa-
ment format per: cos de caldera, panell de control i comandament,
programador digital per a programació setmanal del circuit de cale-
facció i A.C.S., encastat en el frontal de la caldera, vas d'expansió
amb purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i planti-
lla de muntatge, amb termòstat d'ambient, comunicació digital via
bus a 2 fils. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 2.585,01 2.585,01

TOTAL 19................................................................................................ 2.855,00

TOTAL 2........................................................................................................................................... 7.802,78
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3 PAQUET MILLORA ENVOLUPANT

SATE ETICS llana de roca 6 cm02
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arre-
bossat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquer-
dejat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP
CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat ru-
gós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials dife-
rents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb pa-
raments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys
de treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del mor-
ter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59
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02.02 m² SATE 6cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 60 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,65 m²K/W, conduc-
tivitat tèrmica 0,031 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter RE-
DArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regu-
larització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per
a capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla
de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL",
de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprima-
ció, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silica-
to "ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport,
perfil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació
de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats
en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements re-
buts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfí-
cie. Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la ma-
lla de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 69,38 12.830,44

TOTAL 02................................................................................................ 19.327,03

Substitució vidres simples monolitics per vidre doble 4-12-418
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18.1 m² Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el desmuntatge de
l'envidriament existent en la fusteria e

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant el desmuntatge amb mitjans manuals de l'envidriament exis-
tent en la fusteria exterior, format per lluna de vidre simple de 6
mm d'espessor, fixat sobre fusteria existent, encunyat mitjançant
tascons i segellat continu, sense deteriorar la fusteria a la qual sub-
jecta, i substitució per doble envidriament Aislaglas "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior Float
incolor de 4 mm d'espessor, de 20 mm de gruix total, amb sola mit-
jançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el mate-
rial suport. Inclús p/p de neteja de silicona de les fusteries, aixecat
de rivets existents, talls del vidre i col·locació dels nous rivets; nete-
ja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre ca-
mió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fus-
teria. Segellat final d'estanquitat. Neteja de les restes de l'obra. Cà-
rrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidrie-
ra les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

26,78 67,67 1.812,20

TOTAL 18................................................................................................ 1.812,20

Aillament fals sostre soterrani22
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22.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic per
l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de lla-
na de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmi-
ca 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directa-
ment sobre fals sostre de fals sostre continu suspès llis
(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una estruc-
tura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm se-
parades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element
suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secun-
dàries fixades perpendicularment a les primàries mitjançant care-
ners i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre ei-
xos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes rosca-
des, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els
perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de
muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

96,60 53,28 5.146,85

TOTAL 22................................................................................................ 5.146,85

Aillament fals sostre sota coberta23
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23.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic per
l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de lla-
na de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmi-
ca 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directa-
ment sobre fals sostre de fals sostre continu suspès llis
(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una estruc-
tura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm se-
parades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element
suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secun-
dàries fixades perpendicularment a les primàries mitjançant care-
ners i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre ei-
xos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes rosca-
des, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els
perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de
muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

73,20 53,28 3.900,10

TOTAL 23................................................................................................ 3.900,10

Aïllament elements volats24
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24.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULATION" d'aïllament
termoacústic per l'interior, mitjançant la col·loc

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULA-
TION" d'aïllament termoacústic per l'exterior, format per panell de
llana mineral natural (LMN) rígid, no revestit, Panel Plus (TP 138)
"KNAUF INSULATION", de 50 mm d'espessor, segons UNE-EN
13162, resistència tèrmica 1,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK), recolzat directament sobre fals sostre de fals sostre conti-
nu suspès llis (12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a
una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries
60/27 mm separades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sos-
tre o element suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i
mestres secundàries fixades perpendicularment a les primàries mit-
jançant careners i col·locades amb una modulació màxima de 500
mm entre eixos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura
llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons
UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, re-
planteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de pen-
jat, varetes roscades, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda
acústica sota els perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de jun-
tes i accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Total-
ment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

7,40 54,51 403,37

TOTAL 24................................................................................................ 403,37

TOTAL 3........................................................................................................................................... 30.589,55
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4 PAQUET MILLORA ENVOLUPANT + CALDERA CONDESACIÓ

SATE ETICS llana de roca 6 cm02
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arre-
bossat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquer-
dejat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP
CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat ru-
gós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials dife-
rents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb pa-
raments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys
de treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del mor-
ter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59
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02.02 m² SATE 6cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 60 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,65 m²K/W, conduc-
tivitat tèrmica 0,031 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter RE-
DArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regu-
larització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per
a capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla
de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL",
de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprima-
ció, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silica-
to "ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport,
perfil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació
de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats
en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements re-
buts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfí-
cie. Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la ma-
lla de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 69,38 12.830,44

TOTAL 02................................................................................................ 19.327,03

Substitució vidres simples monolitics per vidre doble 4-12-418
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18.1 m² Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el desmuntatge de
l'envidriament existent en la fusteria e

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant el desmuntatge amb mitjans manuals de l'envidriament exis-
tent en la fusteria exterior, format per lluna de vidre simple de 6
mm d'espessor, fixat sobre fusteria existent, encunyat mitjançant
tascons i segellat continu, sense deteriorar la fusteria a la qual sub-
jecta, i substitució per doble envidriament Aislaglas "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior Float
incolor de 4 mm d'espessor, de 20 mm de gruix total, amb sola mit-
jançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el mate-
rial suport. Inclús p/p de neteja de silicona de les fusteries, aixecat
de rivets existents, talls del vidre i col·locació dels nous rivets; nete-
ja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre ca-
mió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fus-
teria. Segellat final d'estanquitat. Neteja de les restes de l'obra. Cà-
rrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidrie-
ra les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

26,78 67,67 1.812,20

TOTAL 18................................................................................................ 1.812,20

Substitució caldera estàndard per caldera condensació19
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de
les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecàni-
ca del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1,00 269,99 269,99
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19.1 Ut Caldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb
microacumulació, càmera de combustió estanca i t

Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a
gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb microacumulació, cà-
mera de combustió estanca i tir forçat, potència de 24 kW, cabal es-
pecífic d'A.C.S. segons UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensions
710x400x330 mm, panell de comandaments amb display digital, en-
cesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipa-
ment format per: cos de caldera, panell de control i comandament,
programador digital per a programació setmanal del circuit de cale-
facció i A.C.S., encastat en el frontal de la caldera, vas d'expansió
amb purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i planti-
lla de muntatge, amb termòstat d'ambient, comunicació digital via
bus a 2 fils. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 2.585,01 2.585,01

TOTAL 19................................................................................................ 2.855,00

Aillament fals sostre soterrani22
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22.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic per
l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de lla-
na de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmi-
ca 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directa-
ment sobre fals sostre de fals sostre continu suspès llis
(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una estruc-
tura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm se-
parades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element
suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secun-
dàries fixades perpendicularment a les primàries mitjançant care-
ners i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre ei-
xos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes rosca-
des, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els
perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de
muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

96,60 53,28 5.146,85

TOTAL 22................................................................................................ 5.146,85

Aillament fals sostre sota coberta23
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23.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic per
l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de lla-
na de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmi-
ca 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directa-
ment sobre fals sostre de fals sostre continu suspès llis
(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una estruc-
tura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm se-
parades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element
suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secun-
dàries fixades perpendicularment a les primàries mitjançant care-
ners i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre ei-
xos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes rosca-
des, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els
perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de
muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

73,20 53,28 3.900,10

TOTAL 23................................................................................................ 3.900,10

Aïllament elements volats24
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24.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULATION" d'aïllament
termoacústic per l'interior, mitjançant la col·loc

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULA-
TION" d'aïllament termoacústic per l'exterior, format per panell de
llana mineral natural (LMN) rígid, no revestit, Panel Plus (TP 138)
"KNAUF INSULATION", de 50 mm d'espessor, segons UNE-EN
13162, resistència tèrmica 1,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK), recolzat directament sobre fals sostre de fals sostre conti-
nu suspès llis (12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a
una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries
60/27 mm separades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sos-
tre o element suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i
mestres secundàries fixades perpendicularment a les primàries mit-
jançant careners i col·locades amb una modulació màxima de 500
mm entre eixos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura
llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons
UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, re-
planteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de pen-
jat, varetes roscades, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda
acústica sota els perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de jun-
tes i accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Total-
ment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

7,40 54,51 403,37

TOTAL 24................................................................................................ 403,37

TOTAL 4........................................................................................................................................... 33.444,55
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5 PAQUET EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

SATE ETICS llana de roca 10 cm04
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arre-
bossat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquer-
dejat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP
CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat ru-
gós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials dife-
rents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb pa-
raments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys
de treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del mor-
ter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59
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04.02 m² SATE 10cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 100 mm d'es-
pessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, con-
ductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter
REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regu-
larització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per
a capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla
de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL",
de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprima-
ció, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silica-
to "ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport,
perfil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació
de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats
en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements re-
buts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfí-
cie. Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la ma-
lla de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 82,40 15.238,23

TOTAL 04................................................................................................ 21.734,82

Substitució vidres simples monolitics per vidre doble 4-12-418
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18.1 m² Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el desmuntatge de
l'envidriament existent en la fusteria e

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant el desmuntatge amb mitjans manuals de l'envidriament exis-
tent en la fusteria exterior, format per lluna de vidre simple de 6
mm d'espessor, fixat sobre fusteria existent, encunyat mitjançant
tascons i segellat continu, sense deteriorar la fusteria a la qual sub-
jecta, i substitució per doble envidriament Aislaglas "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior Float
incolor de 4 mm d'espessor, de 20 mm de gruix total, amb sola mit-
jançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el mate-
rial suport. Inclús p/p de neteja de silicona de les fusteries, aixecat
de rivets existents, talls del vidre i col·locació dels nous rivets; nete-
ja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre ca-
mió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fus-
teria. Segellat final d'estanquitat. Neteja de les restes de l'obra. Cà-
rrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidrie-
ra les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

26,78 67,67 1.812,20

TOTAL 18................................................................................................ 1.812,20

Substitució caldera estàndard per caldera condensació19
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de
les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecàni-
ca del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1,00 269,99 269,99
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19.1 Ut Caldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb
microacumulació, càmera de combustió estanca i t

Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a
gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb microacumulació, cà-
mera de combustió estanca i tir forçat, potència de 24 kW, cabal es-
pecífic d'A.C.S. segons UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensions
710x400x330 mm, panell de comandaments amb display digital, en-
cesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipa-
ment format per: cos de caldera, panell de control i comandament,
programador digital per a programació setmanal del circuit de cale-
facció i A.C.S., encastat en el frontal de la caldera, vas d'expansió
amb purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i planti-
lla de muntatge, amb termòstat d'ambient, comunicació digital via
bus a 2 fils. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 2.585,01 2.585,01

TOTAL 19................................................................................................ 2.855,00

Aillament fals sostre soterrani22
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22.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic per
l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de lla-
na de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmi-
ca 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directa-
ment sobre fals sostre de fals sostre continu suspès llis
(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una estruc-
tura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm se-
parades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element
suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secun-
dàries fixades perpendicularment a les primàries mitjançant care-
ners i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre ei-
xos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes rosca-
des, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els
perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de
muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

96,60 53,28 5.146,85

TOTAL 22................................................................................................ 5.146,85

Aillament fals sostre sota coberta23
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23.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic per
l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de lla-
na de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmi-
ca 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directa-
ment sobre fals sostre de fals sostre continu suspès llis
(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una estruc-
tura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm se-
parades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element
suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secun-
dàries fixades perpendicularment a les primàries mitjançant care-
ners i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre ei-
xos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes rosca-
des, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els
perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de
muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

73,20 53,28 3.900,10

TOTAL 23................................................................................................ 3.900,10

Aïllament elements volats24
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24.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULATION" d'aïllament
termoacústic per l'interior, mitjançant la col·loc

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULA-
TION" d'aïllament termoacústic per l'exterior, format per panell de
llana mineral natural (LMN) rígid, no revestit, Panel Plus (TP 138)
"KNAUF INSULATION", de 50 mm d'espessor, segons UNE-EN
13162, resistència tèrmica 1,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK), recolzat directament sobre fals sostre de fals sostre conti-
nu suspès llis (12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a
una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries
60/27 mm separades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sos-
tre o element suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i
mestres secundàries fixades perpendicularment a les primàries mit-
jançant careners i col·locades amb una modulació màxima de 500
mm entre eixos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura
llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons
UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, re-
planteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de pen-
jat, varetes roscades, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda
acústica sota els perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de jun-
tes i accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Total-
ment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

7,40 54,51 403,37

TOTAL 24................................................................................................ 403,37

TOTAL 5........................................................................................................................................... 35.852,34
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6 PAQUET SOSTENIBLE

SATE ETICS llana de roca 10 cm04
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arre-
bossat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquer-
dejat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP
CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat ru-
gós, aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials dife-
rents i en els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb pa-
raments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys
de treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del mor-
ter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

184,93 35,13 6.496,59
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04.02 m² SATE 10cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 100 mm d'es-
pessor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, con-
ductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter
REDArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regu-
larització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per
a capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla
de fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL",
de 3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprima-
ció, REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard
de colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en disper-
sió aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silica-
to "ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport,
perfil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació
de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats
en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements re-
buts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfí-
cie. Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la ma-
lla de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

184,93 82,40 15.238,23

TOTAL 04................................................................................................ 21.734,82

Substitució vidres simples monolitics per vidre doble 4-12-418
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18.1 m² Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el desmuntatge de
l'envidriament existent en la fusteria e

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant el desmuntatge amb mitjans manuals de l'envidriament exis-
tent en la fusteria exterior, format per lluna de vidre simple de 6
mm d'espessor, fixat sobre fusteria existent, encunyat mitjançant
tascons i segellat continu, sense deteriorar la fusteria a la qual sub-
jecta, i substitució per doble envidriament Aislaglas "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior Float
incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior Float
incolor de 4 mm d'espessor, de 20 mm de gruix total, amb sola mit-
jançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el mate-
rial suport. Inclús p/p de neteja de silicona de les fusteries, aixecat
de rivets existents, talls del vidre i col·locació dels nous rivets; nete-
ja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre ca-
mió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fus-
teria. Segellat final d'estanquitat. Neteja de les restes de l'obra. Cà-
rrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidrie-
ra les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

26,78 67,67 1.812,20

TOTAL 18................................................................................................ 1.812,20

Substitució de caldera estàndard per caldera de biomassa20
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de
les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecàni-
ca del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1,00 269,99 269,99
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20.1 Ut Caldera per a la combustió de pellets, potència nominal de 6,2 a 30 kW, amb base de
recolzament antivibracions, sistema d'elevac

Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió de pe-
llets, potència nominal de 24 kW, amb cos d'acer soldat i assajat a
pressió, de 1230x590x940 mm, aïllament interior, càmera de com-
bustió amb sistema automàtic de neteja del cremador mitjançant
graella basculant, bescanviador de calor de tubs verticals amb meca-
nisme de neteja automàtica, calaix per a recollida de cendres del
mòdul de combustió, control de la combustió mitjançant sonda in-
tegrada, sistema de comandament integrat amb pantalla tàctil, per
al control de la combustió i de l'acumulador d'A.C.S., amb base de
recolzament antivibracions, sistema d'elevació de la temperatura de
retorn per sobre de 55°C, compost per vàlvula motoritzada de 3
vies de 1" de diàmetre i bomba de circulació, vàlvula mescladora
per a un ràpid escalfament del circuit de calefacció, de 20 mm de
diàmetre, amb servomotor, regulador de tir de 150 mm de diàme-
tre, amb clapeta antiexplosió, limitador tèrmic de seguretat, tarat a
95°C, base de recolzament antivibracions, sense incloure el conduc-
te per a evacuació dels productes de la combustió que enllaça la cal-
dera amb la xemeneia. Totalment muntada, connexionada i posada
en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels
productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 12.592,65 12.592,65

20.2 Ut Dipòsit de superfície per a magatzematge de pellets, de teixit sintètic, amb estructura i
tremuja d'acer, de 1,70x1,70 m i altur

Subministrament i instal·lació de dipòsit de superfície per a magat-
zematge de pellets, de teixit sintètic, amb estructura i tremuja
d'acer, de 1,70x1,70 m i altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t
de capacitat màxima. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del dipòsit. Connexió al sistema d'ex-
tracció.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 2.904,30 2.904,30

TOTAL 20................................................................................................ 15.766,94
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Aillament fals sostre soterrani22
22.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic per

l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de lla-
na de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmi-
ca 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directa-
ment sobre fals sostre de fals sostre continu suspès llis
(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una estruc-
tura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm se-
parades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element
suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secun-
dàries fixades perpendicularment a les primàries mitjançant care-
ners i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre ei-
xos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes rosca-
des, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els
perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de
muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

96,60 53,28 5.146,85

TOTAL 22................................................................................................ 5.146,85

Aillament fals sostre sota coberta23
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23.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic per
l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de lla-
na de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons
UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmi-
ca 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directa-
ment sobre fals sostre de fals sostre continu suspès llis
(12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A / UNE-EN
520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una estruc-
tura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm se-
parades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element
suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secun-
dàries fixades perpendicularment a les primàries mitjançant care-
ners i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm entre ei-
xos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió
acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (ren-
diment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de penjat, varetes rosca-
des, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els
perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de
muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

73,20 53,28 3.900,10

TOTAL 23................................................................................................ 3.900,10

Aïllament elements volats24
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24.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULATION" d'aïllament
termoacústic per l'interior, mitjançant la col·loc

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "KNAUF INSULA-
TION" d'aïllament termoacústic per l'exterior, format per panell de
llana mineral natural (LMN) rígid, no revestit, Panel Plus (TP 138)
"KNAUF INSULATION", de 50 mm d'espessor, segons UNE-EN
13162, resistència tèrmica 1,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK), recolzat directament sobre fals sostre de fals sostre conti-
nu suspès llis (12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a
una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries
60/27 mm separades cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sos-
tre o element suport mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i
mestres secundàries fixades perpendicularment a les primàries mit-
jançant careners i col·locades amb una modulació màxima de 500
mm entre eixos; i formació de capa de pintura plàstica amb textura
llisa, color blanc, acabat mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons
d'emulsió acrílica aquosa com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons
UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, re-
planteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions, elements de pen-
jat, varetes roscades, tacs d'expansió metàl·lics, cargolam, banda
acústica sota els perfils perimetrals, pasta segelladora, cinta de jun-
tes i accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Total-
ment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i
fixació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament
de juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

7,40 54,51 403,37

TOTAL 24................................................................................................ 403,37

TOTAL 6........................................................................................................................................... 48.764,28
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1 PAQUET ECONÒMIC I (SOCIAL)

INJECTAT PUR A CAMBRA D'AIRE 10 cm + caixa persiana14
14.1 m² Aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, emplenant l'interior de la càmera d'aire

de 60 mm d'espessor mig, mitjançant

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, em-
plenant l'interior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mit-
jançant injecció d'escuma de poliuretà de baixa densitat, de 12 a 18
kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK). Inclús p/p de maquinà-
ria per a injecció, realització de forats, protecció d'elements conti-
gus, tapat dels forats executats en el parament amb morter de ci-
ment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels ele-
ments de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
d'injecció. Injecció de l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

983,29 12,23 12.025,64

TOTAL 14................................................................................................ 12.025,64

Substitució de caldera estàndard per caldera estàndard de millor rendiment20
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

9,00 269,99 2.429,91

ANNEX 10. PRESSUPOST DETALLAT PAQUETS DE MESURES DE MILLORA PLURIFAMILIAR
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20.1 Ut Caldera mural a gas N, només calefacció, càmera de combustió estanca i tir forçat,
potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 85

Subministrament i instal·lació de caldera mural a gas N, només cale-
facció, càmera de combustió estanca i tir forçat, potència modulant
de 9 a 30 kW, dimensions 850x440x370 mm, encesa electrònica i se-
guretat per ionització, sense flama pilot, equipament format per: cos
de caldera, panell de control i comandament, vas d'expansió amb
purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i plantilla de
muntatge, amb programador engranant en el frontal de la caldera,
per a programació diària. Totalment muntada, connexionada i prova-
da.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

9,00 2.026,26 18.236,34

TOTAL 20................................................................................................ 20.666,25

TOTAL 1........................................................................................................................................... 32.691,89
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2 PAQUET ECONÒMIC II (SOCIAL PLUS)

INSUFLAT cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm + caixa persiana16
16.1 m² Insuflat de cambra d'aire amb boles d'EPS 10 cm

Formació d'aïllament en tancaments de doble fulla de fàbrica, em-
plenant l'interior de la cambra d'aire de 100 mm de gruix mitjà, mit-
jançant injecció de boles d'EPS de baixa densitat, de 18 a 26 kg/m³ i
conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK). Inclús p/p de maquinària per a
injecció, realització de forats, protecció d'elements contigus, tapat
dels forats executats en el parament amb morter de ciment i neteja.
Inclou: Realització de trepants en el parament. Protecció dels ele-
ments de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs
d'injecció. Injecció de l'aïllament. Tapat dels trepants. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

983,29 18,59 18.279,36

TOTAL 16................................................................................................ 18.279,36

Substitució de caldera estàndard per caldera condensació22
011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera

convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

9,00 269,99 2.429,91

321



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

22.1 Ut Caldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb
microacumulació, càmera de combustió estanca i t

Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a
gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb microacumulació, cà-
mera de combustió estanca i tir forçat, potència de 25 kW, cabal es-
pecífic d'A.C.S. segons UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensions
710x400x330 mm, panell de comandaments amb display digital, en-
cesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipa-
ment format per: cos de caldera, panell de control i comandament,
programador digital per a programació setmanal del circuit de cale-
facció i A.C.S., encastat en el frontal de la caldera, vas d'expansió
amb purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i planti-
lla de muntatge, amb termòstat d'ambient, comunicació digital via
bus a 2 fils. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

9,00 2.633,36 23.700,24

TOTAL 22................................................................................................ 26.130,15

TOTAL 2........................................................................................................................................... 44.409,51
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3 PAQUET MILLORA ENVOLUPANT

SATE ETICS llana de roca 6 cm02
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68
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02.02 m² SATE 6cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 60 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,65 m²K/W, conduc-
tivitat tèrmica 0,031 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter RE-
DArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regula-
rització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a
capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de
fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de
3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació,
REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de
colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió
aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato
"ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, per-
fil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de
junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 68,57 70.084,03
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11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 02................................................................................................ 117.837,71

Substitució de fusteries i vidres edifici 4-12-419
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19.1 Ut Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la
fusteria envidrada existent, de qualsevol

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, si-
tuada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i substitu-
ció per fusteria d'alumini anoditzat natural, amb un gruix mínim de
15 micres, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa prac-
ticable d'obertura cap a l'interior, de 120x120 cm, sèrie alta, formada
per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèr-
mic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat
garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusio-
nats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'en-
vidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estan-
quitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats; Compacte
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC,
amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada
amb tots els seus accessoris i doble envidriament Aislaglas "CON-
TROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil sepa-
rador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior
Float incolor de 4 mm d'espessor, amb falques i segellat continu. In-
clús p/p de resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant
per l'interior com per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumi-
ni i segellat perimetral amb massilla de poliuretà monocomponent;
resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments de
trobada amb la fusteria; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Se-
gellat de juntes perimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajusta-
ment en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Realització de proves
de servei. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material des-
muntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

88,00 767,66 67.554,08

TOTAL 19................................................................................................ 67.554,08

Aïllament forjat PS23
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23.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic
per l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de llana
de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre de fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format
per una placa de guix laminat F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que
li confereix estabilitat davant al foc cargolada a una estructura me-
tàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades
cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport
mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fi-
xades perpendicularment a les primàries mitjançant careners i col·lo-
cades amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos; i forma-
ció de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat
mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa
com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica
en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125
l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, re-
but d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'ex-
pansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perime-
trals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge, i
neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

161,16 53,05 8.549,54

TOTAL 23................................................................................................ 8.549,54

Aïllament elements volats24
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24.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic
per l'exterior

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'exterior, format per panell rígid de llana de
roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format per una pla-
ca de l'alumini lacat prexistent F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, amb cargolada a una estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000
mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant
penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades per-
pendicularment a les primàries mitjançant careners i col·locades
amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos; i formació de
capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat,
mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com
fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en
dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m²
cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, rebut
d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'expan-
sió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals,
accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment
acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

44,16 42,49 1.876,36

TOTAL 24................................................................................................ 1.876,36

TOTAL 3........................................................................................................................................... 195.817,69
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4 PAQUET MILLORA ENVOLUPANT + CALDERA CONDENSACIÓ

SATE ETICS llana de roca 6 cm02
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68
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02.02 m² SATE 6cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 60 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 1,65 m²K/W, conduc-
tivitat tèrmica 0,031 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter RE-
DArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regula-
rització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a
capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de
fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de
3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació,
REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de
colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió
aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato
"ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, per-
fil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de
junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 68,57 70.084,03
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11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 02................................................................................................ 117.837,71

Substitució de fusteries i vidres edifici 4-12-419
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19.1 Ut Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la
fusteria envidrada existent, de qualsevol

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, si-
tuada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i substitu-
ció per fusteria d'alumini anoditzat natural, amb un gruix mínim de
15 micres, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa prac-
ticable d'obertura cap a l'interior, de 120x120 cm, sèrie alta, formada
per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèr-
mic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat
garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusio-
nats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'en-
vidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estan-
quitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats; Compacte
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC,
amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada
amb tots els seus accessoris i doble envidriament Aislaglas "CON-
TROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil sepa-
rador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior
Float incolor de 4 mm d'espessor, amb falques i segellat continu. In-
clús p/p de resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant
per l'interior com per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumi-
ni i segellat perimetral amb massilla de poliuretà monocomponent;
resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments de
trobada amb la fusteria; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Se-
gellat de juntes perimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajusta-
ment en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Realització de proves
de servei. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material des-
muntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

88,00 767,66 67.554,08

TOTAL 19................................................................................................ 67.554,08

Substitució de caldera estàndard per caldera condensació22
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011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera
convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

9,00 269,99 2.429,91

22.1 Ut Caldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb
microacumulació, càmera de combustió estanca i t

Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a
gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb microacumulació, cà-
mera de combustió estanca i tir forçat, potència de 25 kW, cabal es-
pecífic d'A.C.S. segons UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensions
710x400x330 mm, panell de comandaments amb display digital, en-
cesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipa-
ment format per: cos de caldera, panell de control i comandament,
programador digital per a programació setmanal del circuit de cale-
facció i A.C.S., encastat en el frontal de la caldera, vas d'expansió
amb purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i planti-
lla de muntatge, amb termòstat d'ambient, comunicació digital via
bus a 2 fils. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

9,00 2.633,36 23.700,24

TOTAL 22................................................................................................ 26.130,15

Aïllament forjat PS23
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23.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic
per l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de llana
de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre de fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format
per una placa de guix laminat F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que
li confereix estabilitat davant al foc cargolada a una estructura me-
tàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades
cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport
mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fi-
xades perpendicularment a les primàries mitjançant careners i col·lo-
cades amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos; i forma-
ció de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat
mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa
com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica
en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125
l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, re-
but d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'ex-
pansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perime-
trals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge, i
neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

161,16 53,05 8.549,54

TOTAL 23................................................................................................ 8.549,54

Aïllament elements volats24
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24.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic
per l'exterior

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'exterior, format per panell rígid de llana de
roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format per una pla-
ca de l'alumini lacat prexistent F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, amb cargolada a una estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000
mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant
penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades per-
pendicularment a les primàries mitjançant careners i col·locades
amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos; i formació de
capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat,
mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com
fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en
dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m²
cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, rebut
d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'expan-
sió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals,
accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment
acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

44,16 42,49 1.876,36

TOTAL 24................................................................................................ 1.876,36

TOTAL 4........................................................................................................................................... 221.947,84
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5 PAQUET EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

SATE ETICS llana de roca 10 cm04
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68
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04.02 m² SATE 10cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 100 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, conduc-
tivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter RE-
DArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regula-
rització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a
capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de
fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de
3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació,
REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de
colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió
aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato
"ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, per-
fil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de
junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 81,59 83.391,51
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11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 04................................................................................................ 131.145,19

Substitució de fusteries i vidres edifici 4-12-419
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19.1 Ut Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la
fusteria envidrada existent, de qualsevol

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, si-
tuada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i substitu-
ció per fusteria d'alumini anoditzat natural, amb un gruix mínim de
15 micres, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa prac-
ticable d'obertura cap a l'interior, de 120x120 cm, sèrie alta, formada
per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèr-
mic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat
garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusio-
nats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'en-
vidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estan-
quitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats; Compacte
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC,
amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada
amb tots els seus accessoris i doble envidriament Aislaglas "CON-
TROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil sepa-
rador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior
Float incolor de 4 mm d'espessor, amb falques i segellat continu. In-
clús p/p de resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant
per l'interior com per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumi-
ni i segellat perimetral amb massilla de poliuretà monocomponent;
resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments de
trobada amb la fusteria; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Se-
gellat de juntes perimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajusta-
ment en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Realització de proves
de servei. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material des-
muntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

88,00 767,66 67.554,08

TOTAL 19................................................................................................ 67.554,08

Substitució de caldera estàndard per caldera condensació22
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011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera
convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

9,00 269,99 2.429,91

22.1 Ut Caldera mural de condensació a gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb
microacumulació, càmera de combustió estanca i t

Subministrament i instal·lació de caldera mural de condensació a
gas N, per a calefacció i A.C.S. instantània amb microacumulació, cà-
mera de combustió estanca i tir forçat, potència de 25 kW, cabal es-
pecífic d'A.C.S. segons UNE-EN 625 de 14,3 l/min, dimensions
710x400x330 mm, panell de comandaments amb display digital, en-
cesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipa-
ment format per: cos de caldera, panell de control i comandament,
programador digital per a programació setmanal del circuit de cale-
facció i A.C.S., encastat en el frontal de la caldera, vas d'expansió
amb purgador automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i planti-
lla de muntatge, amb termòstat d'ambient, comunicació digital via
bus a 2 fils. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de gas, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacua-
ció dels productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

9,00 2.633,36 23.700,24

TOTAL 22................................................................................................ 26.130,15

Aïllament forjat PS23
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23.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic
per l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de llana
de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre de fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format
per una placa de guix laminat F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que
li confereix estabilitat davant al foc cargolada a una estructura me-
tàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades
cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport
mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fi-
xades perpendicularment a les primàries mitjançant careners i col·lo-
cades amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos; i forma-
ció de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat
mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa
com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica
en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125
l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, re-
but d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'ex-
pansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perime-
trals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge, i
neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

161,16 53,05 8.549,54

TOTAL 23................................................................................................ 8.549,54

Aïllament elements volats24
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24.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic
per l'exterior

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'exterior, format per panell rígid de llana de
roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format per una pla-
ca de l'alumini lacat prexistent F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, amb cargolada a una estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000
mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant
penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades per-
pendicularment a les primàries mitjançant careners i col·locades
amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos; i formació de
capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat,
mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com
fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en
dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m²
cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, rebut
d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'expan-
sió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals,
accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment
acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

44,16 42,49 1.876,36

TOTAL 24................................................................................................ 1.876,36

TOTAL 5........................................................................................................................................... 235.255,32
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6 PAQUET SOSTENIBLE

SATE ETICS llana de roca 10 cm04
00 m² Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior de façana, mitjançant

picat d'enlluït o estuc de calç

Preparació del parament suport per a aïllament tèrmic per l'exterior
de façana, mitjançant picat d'enlluït o estuc de calç i del seu arrebos-
sat base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor i posterior formació de capa base, amb esquerde-
jat a bona vista de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV
W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, gruix 15 mm, acabat rugós,
aplicat manualment. Inclús p/p de col·locació de malla de fibra de vi-
dre antiàlcalis, per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabats en les trobades amb paraments, reves-
timents o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparació del morter. Aplicació del morter. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1.022,08 32,73 33.452,68
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04.02 m² SATE 10cm llana de roca rockwool

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
la seva cara exterior, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb DI-
TE 13/0959, format per panell rígid de llana de roca volcànica de do-
ble densitat (150 kg/m³ en la capa superior i 80 kg/m³ en la capa in-
ferior), no revestit, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 100 mm d'espes-
sor, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,75 m²K/W, conduc-
tivitat tèrmica 0,036 W/(mK), fixat al suport mitjançant morter RE-
DArt Adhesivo "ROCKWOOL", compost per ciment en pols i polí-
mers sintètics i fixacions mecàniques amb tac d'expansió amb clau,
Ejotherm NTK U "ROCKWOOL" i posterior segellat de totes les
unions entre plafons amb cinta de segellat de juntes, capa de regula-
rització de morter polimèric REDArt Capa Base "ROCKWOOL", per a
capa de reforç o per adherir els panells aïllants, armat amb malla de
fibra de vidre antiàlcalis, REDArt Malla Estándar "ROCKWOOL", de
3,5x3,8 mm de llum, de 160 g/m² de massa superficial, emprimació,
REDArt Imprimación Silicato "ROCKWOOL", gamma estàndard de
colors, composta per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió
aquosa i pigments minerals, revestiment, REDArt Acabado Silicato
"ROCKWOOL", acabat gruixut, gamma estàndard de colors, com-
post per silicat potàssic, resines acríliques en dispersió aquosa i pig-
ments minerals. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, per-
fil d'arrencada, perfil de cantonada de PVC amb malla, formació de
junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals, llindes, acabats en
les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Col·locació del perfil d'arrencada. Tall i preparació de l'aïlla-
ment. Col·locació i fixació de l'aïllament. Escatat de tota la superfície.
Resolució dels punts singulars. Aplicació del morter base i la malla
de fibra de vidre. Aplicació de l'emprimació. Aplicació de la capa
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, co-
rresponent al desenvolupament de brancals i llindes. No s'ha incre-
mentat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la des-
composició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Buit per ple 0-1-2.

1.022,08 81,59 83.391,51
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11º Ut Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional,
fins a 20 m d'altura màxima de trebal

Lloguer, durant 52 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, ti-
pus multidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals,
compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb
dues barres i entornpeu, i barana davantera amb una barra; per a
l'execució de façana de 511 m², considerant com a superfície de fa-
çana la resultant del producte de la projecció en planta del períme-
tre més sortint de la façana per l'altura màxima de treball de la basti-
da; amb elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) dis-
posats en un percentatge menor del 50% del seu perímetre i que so-
bresurten més de 30 cm del pla de façana. Inclús p/p de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100% i revisió men-
sual de bastida, segons R.D. 2177/2004, per a garantir la seva estabi-
litat i condicions de seguretat.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condi-
cions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, se-
gons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa su-
ministradora, considerant un mínim de 250 m² de façana i 15 dies
naturals.

1,00 5.124,00 5.124,00

12º Ut Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20 m
d'altura màxima de treball, format per

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidi-
reccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per estructu-
ra tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució
de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cornises,
galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del seu
perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 1.849,53 1.849,53
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13º Ut Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 20
m d'altura màxima de treball, format p

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus mul-
tidireccional, fins a 20 m d'altura màxima de treball, format per es-
tructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'ele-
ments verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a exe-
cució de façana de 511 m², amb elements constructius (balcons, cor-
nises, galeries, etc.) disposats en un percentatge menor del 50% del
seu perímetre i que sobresurten més de 30 cm del pla de façana, se-
gons plànols de muntatge, considerant una distància màxima de 20
m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat
del muntatge. Inclús p/p de muntatge i desmuntatge de xarxa flexi-
ble, tipus mosquitera monofilament, de polietilè 100%, accessoris,
sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la super-
fície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació
dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació
dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 7.327,47 7.327,47

TOTAL 04................................................................................................ 131.145,19

Substitució de fusteries i vidres edifici 4-12-419

349



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19.1 Ut Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la
fusteria envidrada existent, de qualsevol

Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjan-
çant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol tipus, si-
tuada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i substitu-
ció per fusteria d'alumini anoditzat natural, amb un gruix mínim de
15 micres, per a conformat de finestra d'alumini, amb frontissa prac-
ticable d'obertura cap a l'interior, de 120x120 cm, sèrie alta, formada
per dues fulles, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèr-
mic, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat
garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusio-
nats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'en-
vidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estan-
quitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats; Compacte
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC,
amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada
amb tots els seus accessoris i doble envidriament Aislaglas "CON-
TROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil sepa-
rador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre interior
Float incolor de 4 mm d'espessor, amb falques i segellat continu. In-
clús p/p de resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant
per l'interior com per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumi-
ni i segellat perimetral amb massilla de poliuretà monocomponent;
resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments de
trobada amb la fusteria; neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Se-
gellat de juntes perimetrals. Col·locació, calçat, muntatge i ajusta-
ment en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Realització de proves
de servei. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material des-
muntat sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

88,00 767,66 67.554,08

TOTAL 19................................................................................................ 67.554,08

Substitució de caldera estàndard per caldera de biomassa21
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011 Ut Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format per caldera
convencional de gas natural, domèstica, mural, de

Desmuntatge d'equip mixt de calefacció i producció d'A.C.S. format
per caldera convencional de gas natural domèstica, mural i els seus
components, de 30 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals i mecànics, prèvia desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i evacuació, i obturació de les conduccions connectades als
elements. Inclús p/p de desmuntatge d'accessoris i suports de fixa-
ció, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació.
Desmuntatge de la caldera i dels seus components. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del mate-
rial desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del
material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

9,00 269,99 2.429,91
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21.1 Ut Caldera per a la combustió de pellets, potència nominal de 76,8 a 249 kW, amb mòdul
intern d'ampliació per a control d'un acumul

Subministrament i instal·lació de caldera per a la combustió de pe-
llets, potència nominal de 76,8 a 249 kW, amb cos d'acer soldat i as-
sajat a pressió, de 1911x1116x1906 mm, aïllament interior, càmera
de combustió amb graella mòbil amb sistema automàtic de neteja
mitjançant graella basculant, bescanviador de calor de tubs verticals
amb mecanisme de neteja automàtica, sistema de recollida i extrac-
ció de cendres del mòdul de combustió i dipòsit de cendres extraï-
ble, control de la combustió mitjançant sonda integrada, sistema de
comandament integrat amb pantalla tàctil, per al control de la com-
bustió, de l'acumulador d'A.C.S., d'el dipòsit d'inèrcia i de la vàlvula
mescladora per a un ràpid escalfament del circuit de calefacció, amb
mòdul intern d'ampliació per a control d'un acumulador addicional
d'A.C.S., mòdul intern d'ampliació per a control d'una bomba de cir-
culació, termòstat de regulació de temperatura ambient, base de re-
colzament antivibracions, sistema d'elevació de la temperatura de re-
torn per sobre de 55°C, compost per vàlvula motoritzada de 3 vies
de 65 mm de diàmetre i bomba de circulació, sistema d'extracció de
cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, calaix de cen-
dres d'acer galvanitzat, de 240 litres, per a sistema d'extracció de
cendres amb espiral transportador helicoïdal flexible, regulador de
tir de 250 mm de diàmetre, amb clapeta antiexplosió, connexió anti-
vibració per a conducte de fums de 250 mm de diàmetre, limitador
tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, base de recolzament antivibra-
cions, sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de
la combustió que enllaça la caldera amb la xemeneia. Totalment
muntada, connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·lado-
ra per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Presentació dels elements. Muntatge de la calde-
ra i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció
d'aigua, de salubritat i elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels
productes de la combustió. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 58.834,13 58.834,13

21.2 Ut Dipòsit de superfície per a magatzematge de pellets, de teixit sintètic, amb estructura i
tremuja d'acer, de 2,50x2,50 m i altur

Subministrament i instal·lació de dipòsit de superfície per a magatze-
matge de pellets, de teixit sintètic, amb estructura i tremuja d'acer,
de 2,50x2,50 m i altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 6,7 t de capa-
citat màxima. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació del dipòsit. Connexió al sistema d'ex-
tracció.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 3.583,68 3.583,68
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21.3 Ut Sistema d'alimentació de pellets, per a caldera de biomassa compost per extractor per a
pellets, format per transportador helico

Subministrament i instal·lació de sistema d'alimentació de pellets,
per a caldera de biomassa compost per extractor per a pellets, for-
mat per transportador helicoïdal sense fi, de 4 m de longitud total,
per a alimentació trifàsica a 400 V, amb 1 m de transportador helico-
ïdal sense fi tancat, amb xapa d'acer en "U",. Totalment muntat, con-
nexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Connexionat dels elements a la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1,00 3.324,11 3.324,11

TOTAL 21................................................................................................ 68.171,83

Aïllament forjat PS23
23.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic

per l'interior, mitjançant la col·locació de

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'interior, format per panell semirígid de llana
de roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre de fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format
per una placa de guix laminat F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, amb fibra de vidre tèxtil en la massa de guix que
li confereix estabilitat davant al foc cargolada a una estructura me-
tàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades
cada 1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport
mitjançant penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fi-
xades perpendicularment a les primàries mitjançant careners i col·lo-
cades amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos; i forma-
ció de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat
mat, mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa
com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica
en dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125
l/m² cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, re-
but d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'ex-
pansió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perime-
trals, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge, i
neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

161,16 53,05 8.549,54
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TOTAL 23................................................................................................ 8.549,54

Aïllament elements volats24
24.1 m² Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïllament termoacústic

per l'exterior

Rehabilitació energètica mitjançant el sistema "ROCKWOOL" d'aïlla-
ment termoacústic per l'exterior, format per panell rígid de llana de
roca volcànica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", segons UNE-EN
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recolzat directament so-
bre fals sostre continu suspès llis (12,5+27+27), format per una pla-
ca de l'alumini lacat prexistent F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / vora afinada, amb cargolada a una estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000
mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant
penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades per-
pendicularment a les primàries mitjançant careners i col·locades
amb una modulació màxima de 500 mm entre eixos; i formació de
capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat,
mitjançant aplicació d'una mà de fons d'emulsió acrílica aquosa com
fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura plàstica en
dispersió aquosa tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m²
cada mà). Inclús p/p de talls, replanteig auxiliar, anivellació, rebut
d'instal·lacions, elements de penjat, varetes roscades, tacs d'expan-
sió metàl·lics, cargolam, banda acústica sota els perfils perimetrals,
accessoris de muntatge, i neteja de la superfície a pintar. Totalment
acabat.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Anivellació i fi-
xació del perfil en U al perímetre i col·locació de la banda acústica.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructu-
ra. Cargolat i col·locació de les plaques. Tall, ajust i col·locació de l'aï-
llament. Rebut de cèrcols, instal·lacions i mecanismes. Tractament de
juntes. Neteja de la superfície a pintar. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

44,16 42,49 1.876,36

TOTAL 24................................................................................................ 1.876,36

TOTAL 6........................................................................................................................................... 277.297,00
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ANÀLISI DE MILLORES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS DE TIPOLOGIES DIFERENTS 
 
 

C. RESUM 

El present projecte consisteix en realitzar un anàlisi energètic i econòmic  d’un conjunt de mesures 

de millora per a la rehabilitació energètica sobre dos edificis existents de tipologia edificatòria 

diferent (unifamiliar aïllat / plurifamiliar aïllat) situats a la mateixa zona climàtica (Figueres - C2). 

Les mesures de millora van encaminades a reduir la demanda energètica, les emissions de CO2 

millorar els rendiments dels equips i conseqüentment reduir els consums dels dos edificis. Dels 

resultats de l’anàlisi energètic i econòmic d’aquestes se’n treuen les propostes més atractives 

(millor rendibilitat, major retorn de la inversió al final de la vida útil o menor període de retorn) i es 

formen una sèrie de paquets de mesures de millora pensats per a diferents perfils d’usuari final. 

PRESENTACIÓ TEMA ESCOLLIT I MOTIVACIONS 

Actualment, segons la Directiva europea 31/2010 el sector de la construcció representa al voltant 

d'un 40% del consum energètic total de la Unió Europea. A més, el consum d’energia degut a l’ús 

dels edificis és el responsable de la major part de les emissions de CO2 del sector de l’edificació. 

Davant la importància que està prenent l'eficiència energètica i la situació actual que està 

experimentat el sector de la construcció, es va decidir encarar el projecte cap aquest camp, amb la 

intenció de realitzar un treball que ens permetés aprendre i que a la vegada ens aportés nous 

coneixements respecte aquesta àrea poc estudiada durant la carrera.  

Per l’elecció dels dos edificis objecte d’estudi, sobre els quals es proposaran una sèrie de millores, 

es va valorar que aquests fossin relativament antics i que fossin representatius del parc immobiliari 

d’habitatges existent a la zona climàtica que s'analitza per tal de extreure unes mesures "tipus" 

eficients energèticament i rentables pel que fa al cost-eficàcia aplicables a edificis comparables. 

Cal esmentar que els dos edificis objecte d’estudi son pròxims entre si (menys de 500 m), tenen 

uns sistemes constructius semblants i estan construïts amb 2 anys de diferència, la qual cosa els 

fa perfectament comparables. 

Els edificis estudiats són els següents:  

EDIFICI UNIFAMILIAR – Aïllat - C/ Sebastià Trullol, 35 – Figueres – Any 1991. 

EDIFICI PLURIFAMILIAR – Aïllat – C/ Sant Pau, 170 – Figueres – Any 1989. 
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OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest projecte és identificar i valorar tota una sèrie de mesures de millora 

que siguin aplicables tècnicament, econòmicament viables i que permetin millorar l’eficiència 

energètica dels dos edificis objecte d’estudi. Aquestes mesures de millora s’aplicaran en els dos 

edificis i se’n compararan els resultats. 

Per aconseguir aquest objectiu s’ha realitzat un anàlisi energètic (simulació energètica) per tal de 

conèixer la situació energètica actual d’aquests, el funcionament de la seva envolupant tèrmica i 

l’eficiència dels equips i instal·lacions existents. Posteriorment, en funció de les dades obtingudes, 

s’introdueixen mesures de millora als dos edificis, es torna a simular i s’obtenen els estalvis 

energètics dels edificis amb les millores incorporades respecte els casos base. Aquests estalvis 

seran els que es traduiran a estalvis econòmics en funció del preu de l'energia i amb els quals en 

funció de la inversió inicial en les diferents mesures de millora, es permetrà realitzar l'anàlisi 

econòmic a partir d'uns quadres d’amortització per obtenir així els períodes de retorn, el retorn de 

la inversió i la rendibilitat de les diferents mesures de millora aplicades als dos edificis. 

Els resultats obtinguts amb l’anàlisi energètic i econòmic de les mesures de millora individuals, 

permeten proposar una sèrie de paquets pensats per a diferents perfils d’usuari final de la 

rehabilitació energètica. 

A més dels objectius comentats, el present treball pretén fer un recull dels coneixements teòrics 

sobre rehabilitació energètica adquirits amb la realització de diferents cursos i amb l’estudi de 

diverses guies, normatives, llibres i documents sobre el tema que es tracta. 

ABAST 

L'elaboració de l'estudi objecte d'aquest treball passa per els següents punts: 

 Cerca d’un edifici unifamiliar i un altre plurifamiliar en una situació semblant i d’unes 

característiques constructives semblants. 

 Anàlisis general dels edificis i dels seus elements. 

 Realització d’un anàlisi energètic de l'estat actual dels edificis objecte d'anàlisi amb el 

programa CE3X. 

 Proposta de millores per a la rehabilitació energètica centrant l'atenció sobre l’envolupant 

(mesures passives) i instal·lacions tèrmiques (millora del rendiment dels sistemes actius) i 

anàlisi energètic per a cada una de les millores i per cada edifici comparant els resultats 
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obtinguts amb els casos base per a avaluar la millora energètica aconseguida amb les 

actuacions efectuades. 

 Trobar cost econòmic total de cada una de les millores (€) i en funció de l’estalvi generat 

per aquesta (en KW/h i €), elaboració d'un quadre de relació cost-estalvi per a trobar els 

períodes de retorn de la inversió inicial en anys, el retorn al final de la vida útil i la 

rendibilitat de cada una de les millores introduïdes per a poder avaluar quines d'aquestes 

resulten més rentables econòmicament. 

 Comparació dels resultats obtinguts per a les dos tipologies edificatòries analitzades. 

 En funció de les mesures individuals que a priori siguin més rentables econòmicament i 

eficients energèticament, proposta d'una sèrie de paquets de millora enfocats a diferents 

tipus de client amb possibles exigències que ens podríem trobar a la realitat. 

 Anàlisi energètic i econòmic de cada un dels paquets de millora i comparatiu dels resultats 

obtinguts per a les dos tipologies edificatòries analitzades. 

METODOLOGIA 

Per a l'anàlisi energètic de l'estat actual dels edificis objecte d'estudi així com per la introducció de 

les millores, s'utilitzarà el software CE3X. Amb aquest programa, s’obtenen les demandes, 

consums i emissions de CO2 dels casos base així com de cada una de les millores introduïdes 

sobre els casos base per tal de comparar i avaluar els estalvis energètics i les reduccions de CO2 

aconseguides amb cadascuna d'aquestes. 

Per a l'anàlisi econòmic, es partirà de la metodologia de càlcul que dicta la normativa que es 

descriu a l'apartat d' ANÀLISI ECONÒMIC. Amb els paràmetres presentats a l'apartat 5.1 

VALORS DE CÀLCUL PER AMORTITZACIÓ del document, partint de la metodologia de les 

normatives, s'elaborarà per a cada una de les millores i paquets, un estudi econòmic amb el que 

es pretenen obtenir uns períodes de retorn aproximats per a cada una de les millores analitzades, 

uns retorns al final de la vida útil i unes rendibilitats partint de la inversió inicial en cadascuna 

d'aquestes i de l'estalvi econòmic aconseguit amb la seva introducció. 
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ANÀLISI ENERGÈTIC 

Per l'anàlisi energètic, un cop realitzada la simulació de l'estat actual dels edificis amb el software 

CE3X i aplicades les millores sobre els edificis obtenim, d'una banda, les etiquetes energètiques. 

Aquestes etiquetes, ens donen la nova qualificació energètica global aconseguida amb la mesura i 

la millora aconseguida respecte la qualificació del cas base així com tota la informació relativa a la 

reducció de la demanda d'energia primària i de la reducció d'emissions de CO2 aconseguida amb 

cada millora o paquet de millores. Totes aquestes dades s'analitzen als apartats 4.2 ANÀLISI 

ENERGÈTIC DE LES PROPOSTES DE MILLORA INDIVIDUALS i 6.2 ANÀLISI ENERGÈTIC 

DELS PAQUETS DE MESURES DE MILLORA del document per tal d'avaluar quines mesures són 

les més eficients energèticament aplicades sobre els edificis objecte d'estudi i fer un comparatiu 

entre les dos tipologies edificatòries. 

Pel que fa als resultats, la introducció de mesures passives sobre els edificis, ens dona una 

reducció de la demanda energètica i una reducció de emissions de CO2 proporcional a l'estalvi de 

demanda aconseguit, mentre que les mesures actives, a les etiquetes, només ens donen reducció 

de emissions de CO2, ja que la demanda és la mateixa quan s'introdueixen únicament mesures 

actives. No obstant això, amb la millora del rendiment dels equips, igual que amb les mesures 

passives, aconseguim estalvi en consum ja que s'aprofiten millor els recursos energètics; 

Aquestes reduccions de consums per a cada una de les millores i paquets queden reflectides al 

annex 3 (unifamiliar) i a l'annex 4 (plurifamiliar) i seran les dades de partida per trobar l'estalvi 

econòmic aconseguit amb cada una de les mesures o paquets. 

ANÀLISI ECONÒMIC 

Per a l’anàlisi econòmic, s’han realitzat uns quadres d’amortització en els quals s’han estudiat les 

rendibilitats, retorns econòmics de la inversió i períodes de retorn de cadascuna de les mesures i 

paquets de millora. Per l’elaboració del quadre i l’anàlisi econòmic s’ha tingut en compte la 

metodologia que dicten el Reglament Delegat 244/2012 que estableix el marc metodològic 

comparatiu per calcular els nivells òptims de rendibilitat dels requisits mínims d'eficiència 

energètica i la UNE-EN 15459:2007 que estableix el procediment d'avaluació econòmica dels 

sistemes energètics dels edificis, a més d’altres indicacions comentades a l’apartat 5. ANÀLISI 

ECONÒMIC del document. 

Pel que fa als valors utilitzats per a fer el càlcul de l’amortització de les millores, aquests es 

justifiquen a l’apartat 5.1 VALORS DE CÀLCUL PER AMORTITZACIÓ. En aquest apartat 

s’exposen les consideracions que s’han valorat respecte als costos de la mesura o paquet així 

com altres despeses (IVA, manteniment, tarifes energètiques, etc.) que s’han de tenir en compte 

per a valorar la inversió econòmica total per a després poder estudiar l'amortització. 
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A partir dels costos a PVP de cada mesura de millora i l’estalvi econòmic que s’aconsegueix amb 

cadascuna d'aquestes respecte el cas base, doncs, s’ha elaborat un quadre d’amortització de les 

mesures de millora individuals per a cada un dels dos edificis d’estudi.  

Amb l'anàlisi econòmic, s’han buscat les mesures de millora més rentables i més atractives a priori 

per a una rehabilitació energètica. Les millores, resultaran rentables sempre que aquestes 

ofereixin un resultat positiu després de l’anàlisi cost-benefici al llarg de la seva vida útil. Això, vol 

dir que el temps de amortització de les millores amb l’estalvi aconseguit respecte la inversió inicial, 

sigui menor que els anys de vida útil de cadascuna de les millores introduïdes. No obstant això, 

sempre resultaran més favorables aquelles que ens ofereixin un període de retorn més curt, un 

comportament energètic millor, i un retorn major al final de la seva vida útil amb una inversió 

menor. 

Cal dir que per calcular el benefici de la millora al llarg de la seva vida útil, s’ha de considerar 

l’increment anual del preu de l’energia, fet que ens provoca poder amortitzar les mesures de 

millora abans. Tot aquest procediment queda reflectit en els quadres de retorn anual en funció de 

l’estalvi i el preu de l’energia (annex 5 i 6), on es pot observar l’estalvi anual aconseguit per cada 

mesura de millora tenint en compte l’increment del preu de l’energia durant la seva vida útil. 

A partir de l'anàlisi econòmic realitzat per a totes les millores, valorant-les una a una i observant el 

comportament energètic d'aquestes així com la seva rendibilitat econòmica i els retorns de la 

inversió, es proposen una sèrie de paquets de millores a aplicar en ambdós edificis de referència, 

valorant possibles necessitats i exigències de un futur client que vulgui realitzar una rehabilitació 

energètica, ja que les millores funcionant en conjunt, poden tenir a priori un comportament millor 

que funcionant individualment. 

Per a cada un dels dos edificis, s’elaborarà un altre quadre d’amortització dels paquets, on 

s’estudiaran els costos, períodes de retorn, retorn de la inversió i rendibilitats de cada paquet, 

seguint la metodologia emprada en les mesures de millora individual. 

RESUM DE CONCLUSIONS 

El programa amb el qual s'han realitzat les simulacions (CE3X) presenta certes limitacions. És per 

això que els resultats de les simulacions poden presentar petits errors no controlables. 

El càlcul de l'amortització és un càlcul teòric a partir dels consums obtinguts de la simulació. Per 

ajustar l'estudi a la situació real s'hauria de disposar de les factures energètiques dels habitatges. 

Per al càlcul de l'amortització no s'han tingut en compte possibles ajudes, subvencions, 

descomptes sobre els materials, etc. Considerar-ho podria fer obtenir uns resultats millors. 
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Si l'estudi realitzat es realitzés sobre edificis més antics amb pitjor comportament energètic, els 

resultats obtinguts podrien ser més optimistes. 

No només podem millorar l'eficiència energètica de l'edifici actuant sobre l'envolupant i les 

instal·lacions tèrmiques, sinó que podríem actuar sobre altres instal·lacions de l'edifici que no es 

poden tenir en compte amb el software amb el qual s'han realitzat les simulacions. 

Algunes de les millores introduïdes, ens proporcionen a més d'una millora de l'eficiència 

energètica, altres prestacions que poden ser interessants. Cal tenir en compte aquestes altres 

prestacions a l'hora de valorar la inversió. 

El comportament de les millores d'envolupant va en funció de la transmitància i la superfície del 

tancament, així doncs ens trobem amb elements que per molt que millorem la transmitància, si 

representen una superfície petita de tancament no ens donen l'estalvi esperat. 

Després de realitzar l'estudi, tal i com s'ha pogut observar, les millores individuals més 

interessants en quant a rendibilitat han sigut, en el cas de l'unifamiliar l’injectat de PUR, l’insuflat 

de boles d’EPS i la caldera de condensació i en el cas del plurifamiliar han estat els dos insuflats 

(boles EPS i PUR).  

Pel que fa al global de les millores, l'unifamiliar ha presentat millors resultats en quant a millora del 

comportament energètic i rendibilitats mentre que el plurifamiliar ha presentat millors resultats a 

nivell de comportament energètic inicial, inversió econòmica inicial a les millores i retorns al final 

de la vida útil. 

Els resultats obtinguts seran aplicables a edificis comparables (mateixa zona climàtica, sistemes 

constructius semblants i any de construcció semblant). Per a altres edificis, caldria realitzar un 

estudi individual per a valorar quines mesures li seran aplicables amb un anàlisi cost-benefici 

òptim i un estalvi energètic considerable. 
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