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1 Memòria descriptiva:
1.1 Antecedents:
1.1.1 Objecte del projecte:
L’objecte del present treball es dur a terme un estudi de la viabilitat econòmica que
suposaria reformar energèticament una vivenda.
Aquest estudi es desenvoluparà a partir de la comparativa de les certificacions
energètiques del estat inicial del edifici i del estat final un cop executades les reformes.
Per realitzar els estudis energètics s’emprarà el programa CEXv1.3.
Paral·lelament al estudi, es determinarà quina tipologia d’aïllament es la mes idònia per
les reformes, tenint en compte la transmitància dels tancaments amb la incorporació dels
aïllants i el cost de cadascun, arribant finalment a escollir la millor opció.
Finalment, es conclourà determinant si es viable o no la reforma i en quin període de
temps s’amortitzarien les reformes proposades.
1.1.2 Dades del immoble:
Les obres de rehabilitació a les que es fan referència en aquest projecte es troben
situades en el següent emplaçament:
Població: Altafulla

Província: Tarragona (Tarragonés)

Direcció: C/ Martí d’Ardenya nº27

Zona: Casc Antic

Any de construcció: 1930

Cadastre: 3959832CF6535H0001DT

Nº de escala: 1

Codi postal: 43893

Classe de sòl: Urbà

Ús principal: Residencial

Sup. Solar – Construïda: 70m² - 211m²

Tipus de finca: Parcel·la construïda sense
divisió horitzontal

Encàrrec: Rehabilitació integral d’una vivenda unifamiliar
Taula 1: Dades del projecte

1.1.3 Propietat/Promotor:
Nom: Jordi Iniesta Montané

N.I.F:

Domicili: C/ Doctor Combelles nº36, 6é 3era (Lleida – Zona Universitat – C.P:25003)
Telèfon: 973-26-90-02
Taula 2: Dades promotors

3

TFG: Rehabilitació 2017
1.1.4 Tècnic redactor del projecte:
Nom: Enric López Novau

N.I.F: 47900751-P

Domicili: C/ Doctor Combelles nº25, 4rt (Lleida – Zona Universitat – C.P:25003)
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica (Aparellador)
Contacte: enriclopez88@gmail.com

Telèfon: 973-26-90-02

Taula 3: Dades Tècnic

1.2 Descripció del projecte:
1.2.1 Encàrrec:
Per part de la propietat, es demana definir una sèrie de noves solucions constructives per
millorar l’eficiència energètica del edifici, i així reduir en gran mesura els consums
energètics i calcular quin serà el temps d’amortització de les intervencions planejades.
1.2.2 Estudis i informació prèvia:
Previ a la redacció del projecte, s’ha intentat recopilar informació referent al immoble o
solar a partir de consultes efectuades a la propietat i al mateix Ajuntament de la
localitat, però la consecució de documents amb informació rellevant a estat nul·la
donada la seva antiguitat i falta de normatives que regulessin el procés edificatori en els
temps del seu aixecament. Tot i així s’ha determinat una antiguitat del edifici de quasi
70 anys, essent construït durant els anys 30 del segle passat.
Les úniques indicacions obtingudes, venen per part de la propietat, que relata 3
modificacions en la vivenda però sense la aportació de cap tipus de documentació que
aporti informació referent a materials emprats, càlculs, etc.
Així doncs, a partir de les indicacions de la propietat i dels mateixos indicis que revelen
les grans diferencies de materials emprats en diferents parts de la vivenda, es determina
amb facilitat que inicialment la vivenda, en la part mes profunda de la mateixa gaudia
d’un petit pati interior a cel obert (Figures 1 i 2). Posteriorment aquest pati va ser cobert
quasi totalment deixant un espai de ventilació natural (Figura 3), aixecant una cuina, un
dormitori i un bany en planta baixa i sobre aquests espais s’hi va disposar una terrassa
en planta primera (Figura 4).
A més d’aquesta important modificació de la fisonomia de la vivenda, també va patir un
canvi en el forjat de planta baixa, substituint d’aquesta manera un molt deteriorat de
bigues de fusta i revoltó de rajola de pla, per un de biguetes prefabricades de formigó i
peces de revoltó ceràmic amb capa de compressió (Figura 5).
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Figura 1 i 2: Accés pati interior - Accés PB zones ampliades

Figura 3 i 4: Espai de ventilació pati inferior - Terrassa P1

Figura 5: Forjat modificat
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1.2.3 Descripció del solar de la rehabilitació:
L’altura del municipi es de 52m sobre el nivell del mar, i l’altitud de l’emplaçament del
solar del edifici es de 32 m en l’eix del carrer principal.
L’edifici a rehabilitar té una façana principal de forma rectangular i es localitza al
Carrer Martí d’Ardenya, el qual es de 6m d’amplada aproximada, semi peatonal d’accés
al transit rodat solsamènt pels residents, mentre que la façana posterior desemboca en
una pati interior en el que hi concorren d’altres edificacions confrontants (Figura 6 i 7).
L’edifici existent disposa de tots els serveis necessaris per a la seva utilització com son
la comunicació amb el clavegueram municipal, les connexions amb la xarxa d’aigües
publiques o de telecomunicacions, etc.

Figura 6 i 7: Situació solar
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1.3 Prestacions del edifici:
1.3.1 Descripció del edifici:
En l’actualitat, el solar es troba ocupat per un edifici d’habitatge unifamiliar de 4
nivells, però des de fa dècades es troba deshabitat.
Es tracta d’un edifici entre mitgeres amb orientació NO, de planta rectangular amb
façanes de 4,6m aproximats d’amplada i una profunditat màxima de 14m (Figura 9).
Interiorment consta d’un pati interior amb terrassa de petites proporcions, però que
facilita la il·luminació natural en les estances interiors per mitja de petites i escasses
obertures (Figura 8).

Figura 8 - 9: Croquis general - Façana principal (Plànols 2 i 7)

L’alçada màxima del edifici és de 10m aproximadament, repartits en 4 plantes, una
planta semi soterrada de 2,15m d’alçada, una planta baixa de 2,35m, una planta primera
de 2,70m d’alçada i una planta sota coberta de altures variants dels 2,1m als 3,17m.
A peu pla de carrer es troba l’accés de la vivenda amb un ampli rebedor el qual permet
accedir directament a la planta soterrani o bé a la planta baixa de la vivenda.
L’accés a la planta soterrani es totalment obert des del rebedor de la vivenda i en
aquesta planta si troben dos grans espais consecutius destinats en la actualitat a
magatzems o trasters (Figura 10). El primer dels magatzems soterrats és una amplia
zona diàfana de 19m² que en la seva part meridional comunica amb l’altre magatzem de
14m² obert parcialment a l’intempèrie per mitjà d’un cel obert delimitat per les
divisòries de les estances superiors (Figura 12 i 13).
Per altra banda l’accés a planta baixa es troba en la part superior d’una petita escala i
delimitat per la porta d’accés a la vivenda. Interiorment, en planta baixa s’hi troba un
menjador o sala d’estar amb unes escales just al costat de la porta d’entrada i en l’altre
extrem de la sala una cuina, un bany i una habitació amb un escàs cel obert, tot de
petites proporcions, obtenint una superfície total de la planta de 37m² (Figura 11,14,15).
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Figura 10 i 11: Distribucions planta soterrani i baixa (Plànol 2)

Figura 12 i 13: Magatzems planta soterrani

Figura 14 i 15: Accés planta baixa - Sala d'estar i estances adjuntes

8

TFG: Rehabilitació 2017
Ascendint per les escales que comuniquen amb el pis superior es desemboca en un petit
replà que distribueix en dues direccions a una habitació situada en la façana principal i
que ocupa tot el gruix de la vivenda, i oposada a aquesta primera habitació i en l’altra
banda de les escales s’hi troben dos habitacions més, contigües una de l’altra (Figura 16
a 19). En la primera d’aquestes habitacions contigües hi han les escales d’accés a la
planta sota coberta i en la següent habitació s’hi troba la sortida a la terrassa de planta
primera essent aquesta l’única obertura que ventila les dues estances interiors (Figura 20
i 21). El total de la planta consta de 38m² de habitacions i 17m² de terrassa.

Figura 16 i 17: Distribució planta primera – Escales (Plànol 3)

Figura 18 i 19: Habitació 1 façana nord - Habitacions contigües
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Figura 20 i 21: Escales planta sota coberta - Terrassa interior

Seguint pujant pel mateix nucli d’escala però en planta primera s’arriba a la planta sota
coberta, que de manera semblant a la planta primera presenta una distribució des de el
replà d’escala cap a les dues façanes deixant dos espais diàfans sota coberta utilitzats
com a habitacions i amb una superfície total de 38m² (Figura 22 a 24).

Figura 22 i 23: Distribució planta sota coberta - Habitació 5 (Plànol 3)

Figura 24: Habitació 4
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1.3.2: Sistema envoltant:
Façana principal (Figura 25,26 i 27):
La façana principal com ja s’ha esmentat es de 5m d’amplada per 10m d’alçada amb un
gruix variable d’aproximadament 60cm, en la seva cota més alta es troba un muret de
50cm d’altura que amaga i evita la visualització de la coberta i de la canal de recollida
d’aigües. Tota la façana queda enrassada amb les edificacions confrontants obtenint així
un carrer perfectament continu sense cossos sortints a excepció dels petits balcons de
cada edifici (Figura 25).
Pel que respecta als materials, la façana es troba totalment composta per mur de
heterogeni de maçoneria amb tapia, ceràmica, pedra i morter, tot recobert per un
enfoscat de morter de ciment en tota la seva altura i una fina capa de pintura beix en
planta baixa i fins a planta primera i pintura blanca en la resta de la altura. El muret de
coberta està executat amb peces de maó massís recobert del mateix enfoscat de ciment i
pintura blanca i rematat el seu ampit amb rajola de pla.
La totalitat de la façana principal presenta 3 úniques obertures, una per cada planta. En
planta baixa una porta d’entrada, en planta primera una porta de sortida al balcó el qual
esta formalitzat per una simple llossa de formigó massís i en planta sota coberta una
petita finestra.
Les fusteries de les obertures de façana s’han executat totes de la mateixa manera essent
de escasses proporcions, embeguts en la part mes interna del mur i molt senzills,
executats amb peces de fusta massissa i vidres simples amb porticons interiors.
Per la seva part exterior, les obertures es troben protegides amb persianes de fusta
enrotllables des de l’exterior, exceptuant la porta d’entrada que presenta uns petits
tendals darrera dels vidres.
La formalització de la barana del balcó està constituïda per mitjà d’elements de forja
d’acer encastats directament en la façana (Figura 27).
També cal esmentar que al llarg i ample de la façana si troben adherides una sèrie de
cablejats de les instal·lacions municipals així com una esquadra d’acer giratòria
oxidada.

Figura 25,26,27: Vistes façana principal
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Façana posterior:
Antigament la façana interior arrencava des de la planta soterrani del edifici fins a la
coberta, deixant un jardí interior a cel obert, que posteriorment es va cobrir tot aixecant
un afegit obtenint la actual zona de cuina, habitació i bany de planta baixa amb el petit
cel obert actual i la terrassa de planta primera.
Les estances de planta baixa ampliades en la modificació, es van executar amb forjat de
biguetes de fusta i revolto de rajola de pla sobre el que s’hi ha executat un paviment a
partir de peces d’encadellat ceràmic rejuntades amb morter de ciment (Figura 33). Les
divisòries verticals que separen els diferents espais de la zona ampliada es troben
executats a partir de maó massís i enfoscat amb morter de ciment i en quant a les
fusteries són de fusta massissa amb vidres simples i porticons interiors de fusta,
juntament amb cortines (Figura 28 i 30).
Aquesta façana, al ser la mes castigada pels rajos solar donat que dona a cara sud,
presenta un estat més deplorable i deixat on les fusteries es troben cremades i l’enfoscat
molt deteriorat donat que tampoc a gaudit d’un manteniment adequat.
A més de l’acció del sol, també presenta escorrenties per culpa de les filtracions de la
canal de coberta, la qual es troba totalment visible aprofitant que la visibilitat al públic
es nul·la i pel mateix fet, s’aprofita aquesta façana per fer-hi transcorre el conducte de la
xemeneia de la cuina de planta baixa fins a cota de coberta (Figura 29 i 32).
Pròxim a la cota de coberta s’hi poden observar 3 petites obertures al mur que
antigament permetien el pas de l’aire cap a l’interior del edifici, ja que s’utilitzava
l’habitació sota coberta com a assecador de productes del camp o pells (Figura 28).

Figura 28,29,30: Façana posterior - Xunt de xemeneia - Detall fusteria

Figura 31, 32, 33: Mur mitgera - Detall canal - Paviment terrassa
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Coberta:
L’accés a coberta a estat impossibilitat per la falta de recursos i per seguretat donat que
l’accés es complicat i les condicions en les que es troba l’edifici no son les correctes.
Tot i així, amb lo poc que es pot entreveure i la informació facilitada per la propietat i
per les fotografies extretes via web, es defineix una coberta a dues aigües en direccions
a les dues façanes principals amb una inclinació aproximada del 30% (Figura 36 i 37).
Aquesta coberta a estat executada amb teules àrabs ceràmiques disposades sobre una
estesa de morter de ciment i rastrejat de encadellat ceràmic.
L’espai inferior de coberta com s’ha esmentat anteriorment s’empra per la ubicació de
dues habitacions, una de les quals tenia funció de assecador de productes del camp i
pells i que en la actualitat es emprat també per funcions de traster (Figura 36 i 37).
L’evacuació de les aigües de pluja es dur a terme per una canal interna amagada per la
façana principal, mentre que en la façana posterior es deixa una canal vista i una petita
baixant que s’insereix directament a la vivenda creuant-la tota fins comunicar amb la
baixant vertical de la façana principal que condueix les aigües pluvials al pou situat en
el rebedor de la vivenda (Figura 34, 35 i 38).

Figura 34 i 35: Coberta i canal – Detall col·lector interior

Figura 36, 37 i 38: Interior sota coberta habitacions - Pou de recollida d'aigües
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1.3.3 Sistema estructural:
Estructura vertical:
L’estructura vertical i que suporta i transmet les carregues al terreny està composta
bàsicament per les dues mitgeres de gruixos molt importants i que es troben
compartides amb les edificacions confrontants (Figura 39, 40 i 41). Aquests dos murs
s’alcen fins a la cota de coberta des de on comença la transmissió de carregues dels
elements de coberta i a mesura que es fa el descens de les carregues s’hi sumen les
transmeses pels diferents forjats de les plantes consecutives.
Com a especial hi ha el fet que la façana posterior i el mur de tancament del antic pati
interior, on actualment hi ha les estances de cuina, habitació, bany i terrassa, també
formen part de l’estructura vertical en part, ja que sobre aquests dos murs hi descansen
els pesos morts dels materials de les esmentades estances i les seves respectives
sobrecarregues d’ús (Figura 41).

Figura 39 , 40 i 41: Croquis estructura - Biguetes E-O - Biguetes N-S (Plànol 12 i 13)

Estructura horitzontal:
En tota la edificació es possible reduir les tipologies de forjats a 3:
1er - Format per bigueta prefabricada de formigó i revolto ceràmic vist amb capa de compressió
i mallat, únicament col·locat en el forjat de planta baixa (Figura 42).
2on – Constituït per biguetes de fusta amb encadellat ceràmic col·locat a sobre i que es troba
tant en la coberta com en la modificació de la zona del pati interior formalitzant tant el forjat de
planta baixa com el de la terrassa del primer pis (Figura 43).
3er – També constituït a partir de biguetes de fusta però amb revolto executat a partir de rajola
de pla, tot reomplert i sobre el que s’hi disposen els paviments de terratzo. Aquesta tipologia de
forjat es present en la resta dels forjats de la edificació (Figura 44).
Totes i cascuna de les tipologies de forjats que es possible apreciar en la edificació es troben
completament visibles sense presencies de falsos sostres ni cels rasos, aquest fet facilita la
inspecció dels elements estructurals però també provoca que es trobin molt més exposats a
possibles agressions externes com insectes, incendis, etc fet que segurament redueix la seva vida
útil.
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Figura 42,43 i 44: Tipologies de forjats

Escales:
Solament entra per la porta principal es troben dos petits trams en direcció
perpendicular a la façana de 5 esglaons cap a la planta soterrani i una altre de 6 cap a la
planta baixa tots dos executats per lloses massisses de formigó i recoberts amb peces de
rajola ceràmica i acabats cantoners de fusta al igual que les baranes i passamans dels
laterals de les mateixes (Figura 45).
Els dos següents trams, superposats un damunt de l’altre i que comuniquen les dues
plantes superiors es troben disposats paral·lelament a les façanes i recolzats en les dues
mitgeres de la edificació, quedant d’aquesta manera totes i cadascuna de les plantes
dividides en dues zones casi simètriques en les que les escales formen l’eix.
Aquests trams d’escala estan formalitzats a partir de voltes catalanes o catenàries d’un
sol tram i dos replans disposats en la planta d’arrencada i en la superior. Donat que les
altures lliures de les plantes no son les mateixes, el tram de planta baixa a planta
primera consta de 11 esglaons, mentre que els de planta primera a sota coberta sol en té
9 fet que compensa amb la incorporació de 3 esglaons mes en la mateixa planta abans
del replà d’arrencada. Els esglaons es troben formats per peces de rajola ceràmica o bé
terratzo (Figura 46 i 47).
Els dos nuclis de escala es troben delimitat per les vores per dos murs de tancament de
maó col·locat de cantell amb un passamà de fusta ancorat a 80cm del terra al mur
delimitador de la dreta. Aquests espais interiors d’escala estan il·luminats artificialment
únicament per una bombeta incandescent col·locada en el replà superior de cada tram.

Figura 45, 46 i 47: Trams soterrani i planta baixa - Tram PB-P1 - Tram P1-PSC
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1.3.4 Sistema de paviments, particions interiors i acabats:
A partir de tres tipologies de paviment es revesteixen tots els forjats del habitatge
diferenciant-los entre:
- Rajola ceràmica situada en el paviment del rebedor, en el de la terrassa de planta
primera i sobre els esglaons de les escales d’accés a plantes soterrani, baixa i sota
coberta. El paviment de rebedor està constituït per peces de diferents dimensions
obtenint un senzill mosaic, mentre que el de la terrassa es troba disposat a la mescla
(Figura 48).
- Formigó vist sense polir que fa la funció a la vegada de capa de compressió del
paviment de soterrani, del forjat de planta baixa i de part del paviment de planta
sota coberta.
- Peces de terratzo de grans dimensions per formalitzar els esglaons de l’escala
d’accés a planta primera i de petites dimensions creant un paviment de mosaic en
els forjats tant de planta primera com part del de planta sota coberta.
En quant a les particions interiors de l’habitatge es troben constituïdes completament
per peces de maó massís col·locat de cantell amb acabats de morter de ciment i pintat,
en les seves cares exteriors exposades a la intempèrie, i enguixats i pintats per les cares
interiors. Altres acabats a tenir en compte són els arrebossats dels murs de mitgera, els
murs sense revestir on s’aprecien la composició dels mateixos i les pintures plàstiques
que revesteixen bigues, tancaments practicables i murs interiorment (Figura 49 i 50).

Figura 48, 49 i 50: Exemples paviments, particions i acabats
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1.3.5 Sistema d’instal·lacions:
Sanejament:
L’evacuació de les aigües es dur a terme casi en la seva totalitat per canonades de
fibrociment, llevat d’una baixant de la terrassa que es de PVC fruit d’una més que
segura substitució per reparació (Figura 53).
En planta sota coberta es fàcilment apreciable el col·lector d’aigües que discorre per la
mitgera i comunica la façana posterior amb la principal tot conduint les aigües fins a la
baixant que desemboca en el pou de recollida. Per la part inferior del forjat de planta
baixa i visiblement per les estances de la planta soterrani discorren els col·lectors de
bany i cuina, així com els colzes de intercomunicació de les diferents baixants fins a
topar en l’exterior amb la xarxa municipal de clavegueram sense fer cap separació
d’aigües (Figura 52).

Figura 51, 52 i 53: Pou de recollida d’aigües pluvials - Col·lectors soterrani - Baixant PVC

Subministrament d’aigua i electricitat:
La instal·lació de subministrament d’aigua potable de la vivenda comença en l’interior
de la mateixa. Just en la mitgera dreta i a 1m de la porta d’entrada trobem la clau de pas
general des de on s’inicia la distribució interior encastada per la mateixa mitgera i arriba
fins al bany de planta baixa per sota del forjat de forma vista (Figura 54).
Al llarg de la instal·lació es combinen canonades de materials diferents alternant coure,
acer i plom. Actualment la instal·lació es troba en desús i inhabilitada (Figura 55).
La instal·lació elèctrica de l’edifici comença amb una caixa de derivació adherida a la
façana i de la que arranca una escomesa fins al comptador general que es troba just
damunt del armari de la clau de pas de l’aigua. D’aquest comptador general deriven els
circuits interiors de la vivenda, el cablejat dels quals es totalment vist, trenat i amb una
senzilla protecció de plàstic molt deteriorada pel pas dels temps (Figura 56 i 57).
Tot i trobar-se en condicions molt pèssimes la instal·lació segueix en funcionament.
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Figura 54 i 55: Clau de pas general - Unió de canonades

Figura 56: Exemples de cablejat trenat
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1.4 Estudi patològic:
Un cop dutes a terme les tasques de prediagnosi per tal de facilitar la compressió
general de l’edifici, es procedeix amb la diagnosi exhaustiva de cadascuna de les
patologies que pateix.
Es presentaran les diferents lesions amb rellevància observades a partir d’unes fitxes
model, en les que un cop identificada la posició i la tipologia de la lesió, es procedeix
amb una descripció de la mateixa, la seva etiologia i unes premisses d’actuació i
manteniment de cadascuna.
FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
C/ Martí d’Ardenya nº27
Element
Mur de la façana nord
Localització

Situació
Exterior façana nord

Identificació
Humitats en façana principal
Tipus
Lesió Física Humitat

Codificació
Fís_01

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Decoloració superficial continua de la pintura del acabat d’arrebossat de façana en la part inferior del mur i
principis de despreniment del mateix.
Causes
Presencia d’humitats de capil·laritat al llarg dels murs de tot el carrer. Possiblement la presencia d’un pou
d’aigua just en la part interna del mur també provoca la filtració de les seves aigües a través del material
porós amb el que està constituït el mur. Aquesta humitat disgrega de mica en mica els materials d’acabat.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
Arrencada i retirada de l’acabat malmès. Refer l’arrebossat amb un morter transpirable i impermeabilitzar el
pou. Un cop feta l’actuació en la façana i depenent de l’acabat final escollit, realitzar operacions de neteja
segons el material utilitzat.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Exterior façana nord
Element
Mur de la façana nord

Identificació
Rentat diferencial en ampit de finestra
Tipus
Codificació
Lesió Física Brutícia
Fís_02

Localització

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Coloració superficial de l’acabat de façana amb sedimentació de brutícia al llarg de la mateixa.
Causes
La absència de goteró en l’ampit de la finestra fa que al ploure l’aigua s’emporti les partícules de
brutícia de l’ampit i les vagi dipositant per la façana.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
Neteja de la part de l’acabat de façana que està malmès i canvi de les peces de l’ampit de la finestra
per unes noves amb goteró.
Neteja periòdica dels paraments.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Exterior façana nord
Element
Mur de la façana nord

Identificació
Fissures en l’acabat de façana
Tipus
Lesió Mecànica Fissura

Localització

Imatge

Codificació
Mec_01

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Presencia de fissuracions en tot l’acabat de façana, de petites dimensions però en quantitats
importants que trenquen l’estètica del parament.
Causes
Els materials pateixen moviments de dilatació i contracció constant ja sigui per les variacions de
temperatura o bé de humitat i això juntament amb el fet de que en tot el parament no hi ha juntes de
dilatació, provoca les petites esquerdes en el material de recobriment ja que la tensió que provoca
les dilatacions trenca el material.
DIAGNÒSI
Gravetat
Mitja
Actuacions i manteniment
Refer l’acabat de façana tot col·locant-hi juntes de dilatació per absorbir les tensions ocasionades
per aquest fenomen.
Revisió i neteja periòdica del parament.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
Encontre barana i
C/ Martí d’Ardenya nº27
façana nord
Element
Mur de la façana nord

Tipus
Lesió Mecànica Despreniment

Localització

Imatge

Identificació
Despreniment en l’acabat de façana
Codificació
Mec_02

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Despreniment del material d’acabat de façana que envolta els ancoratges de la barana del balcó a la
façana principal
Causes
En aquest cas conflueixen 2 causes possibles per a el despreniment. Una es que la tensió que
provoca la dilatació de la barana no es absorbida per el material d’acabat; l’altra es que l’element de
barana pateix un procés químic d’oxidació i això fa que guanyi en volum ocasionant tensions que
tampoc pot assumir l’acabat i acaba trencant-se.
DIAGNÒSI
Gravetat
Mitja
Actuacions i manteniment
Refer l’acabat de façana tot col·locant-hi uns ancoratges de barana diferents i de materials que no
s’oxidin.
Revisió i neteja periòdica dels punts d’ancoratge.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
Porta d’entrada
C/ Martí d’Ardenya nº27
principal
Element
Porta d’entrada principal
Localització

Identificació
Peces massisses trancades
Tipus
Lesió Mecànica Esquerda

Codificació
Mec_03

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
L’element que formalitza la peça del replà de la entrada de la vivenda presenta una esquerda
tranversal en mig de l’element.
Causes
La causa mes provable de la aparició de l’esquerda es possiblement per un cop puntual, tot i que
també es possible que s’hagi ocasionat per un excés de càrrega en un esforç de flexió donada la
gran longitud de l’element.
DIAGNÒSI
Gravetat
Actuacions i manteniment
Substitució de l’element afectat per un de nou.
Revisió i neteja periòdica de l’element.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Part interior mitgera
Element
Mur de mitgera oest
Localització

Identificació
Humitats amb presencia de eflorescències
Tipus
Codificació
Lesió Físico-Química Humitat Fís_03

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
En la mitgera oest entre les dues vivendes i en la part mes baixa de la mateixa es troba una gran
humitat que amb el pas del temps a esdevingut en eflorescència i provoca també la caiguda de
l’acabat interior.
Causes
Tot deriva de la presencia de les humitats, les quals no solsamènt son degudes a la capil·laritat del
material i l’absorció de l’aigua del terreny sinó també a la més que possible filtració de les
canonades que transcorren per el seu interior. Aquesta aigua interactua amb els materials que
formen el mur i provoquen l’aparició de sals cristal·litzades en la seva superfície en quant l’aigua
s’evapora. Tant les sals com la mateixa aigua provoquen la caiguda de l’acabat interior fent que
perdi l’adherència amb el seu suport.
DIAGNÒSI
Gravetat
Important
Actuacions i manteniment
Retirada del material afectat per l’humitat i les eflorescències i disposició d’un nou material
hidrofugant o bé que permeti la transpiració de l’aigua absorbida per capil·laritat. També caldria
revisar l’estat de les canonades i substituir-les en cas de necessitat.
Revisió i neteja periòdica del parament.

24

TFG: Rehabilitació 2017

FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Rebedor habitatge
Element
Cantonada murs façana nord i mitgera est

Identificació
Patologies derivades del pou
Tipus
Lesió Físico-Química Humitat

Localització

Imatge

Codificació
Fís_04

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
En la cantonada de encontre entre els murs de façana principal i la mitgera est, es troba situat un
pou d’aigua accessible des de el rebedor del habitatge que recull les aigües pluvials del edifici. En
aquesta zona s’aprecia una degradació dels materials d’acabat i la presencia de salinitat en els
mateixos.
Causes
Aquest pou, està soterrat però la presencia permanent de l’aigua que hi continua caient provoca
l’aparició d’humitats de capil·laritat que ascendeixen pels materials.
Aquesta aigua interactua amb els materials que formen el mur i provoquen l’aparició de sals
cristal·litzades en la seva superfície en quant l’aigua s’evapora. Tant les sals com la mateixa aigua
provoquen la caiguda dels acabats fent que perdin l’adherència amb el seu suport.
DIAGNÒSI
Gravetat
Important
Actuacions i manteniment
Retirada del material afectat per la humitat i les eflorescències i disposició d’un nou material
hidròfug o bé que permeti la transpiració de l’aigua absorbida per capil·laritat. També caldria
revisar l’estat interior del pou per descartar filtracions i impermeabilitzar-lo tot ell evitant noves
patologies, caldria ventilar una mica mes l’espai d’accés al pou per evitar també les condensacions
de l’aigua i la proliferació de fongs i insectes.
Revisió i neteja periòdica dels tancaments practicables i del pou.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació

Element
Escales d’accés planta primera

Identificació
Despreniment de materials d’acabat inferior
d’escala
Tipus
Codificació
Lesió Mecànica Despreniment Mec_04

Localització

Imatge

C/ Martí d’Ardenya nº27

Cara inferior escala

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Just en la part inferior de l’escala de volta catalana d’accés de a planta primera es troba una
important falta de material d’acabat i empitjorament de les parts que hi queden.
Causes
La causa mes directa del despreniment es dona per la pèrdua de adherència entre els materials
d’acabat i el seu suport, però aquest fet no es fortuït ni puntual ja que s’aprecia una forta presencia
d’humitats de capil·laritat que malmeten els materials i fan que perdin les seves propietats.
DIAGNÒSI
Gravetat
Mitja
Actuacions i manteniment
La principal actuació a dur a de ser l’eliminació de les humitats deixant transpirar el material i que
aquest evacuï l’excés d’aigua. També s’ha de refer l’acabat de sota de l’escala o bé eliminar tot
l’acabat i deixar visible la disposició dels materials que formen la volta.
Revisar i netejar els paraments periòdicament.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Mur d’escala
Element
Mur delimitador de les escales

Identificació
Esquerda parament vertical partició interior
Tipus
Codificació
Lesió Mecànica Esquerda
Mec_05

Localització

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Just en la part superior de la porta d’entrada es troba una esquerda que parteix el mur delimitador de
l’escala. Aquesta esquerda arrenca des de la cantonada superior esquerra de la porta i puja pel mur
en una inclinació pròxima als 45º fins a perdre’s en el forjat de planta primera.
Causes
La causa que provoca l’aparició d’aquesta esquerda és deriva d’un assentament diferencial dels
fonaments i les tensions que esdevenen dels moviments deriven en ruptures de materials.
DIAGNÒSI
Gravetat
Important
Actuacions i manteniment
La intervenció té dos fronts d’actuació. La millora de la fonamentació o del subsòl, i la reparació –
cosits de les fissures o esquerdes del mur.
Revisar que no tornen a aparèixer les esquerdes.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Mur mitgera
Element
Mur de mitgera est planta soterrani
Localització

Identificació
Humitats de capil·laritat
Tipus
Lesió Física Humitat

Codificació
Fís_05

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
En la planta soterrani, la mitgera est entre els dos edificis presenta una gran humitat que amb el pas
del temps a esdevingut en eflorescència i provoca també la caiguda de l’acabat interior.
Causes
Tot deriva de la presencia de les humitats, les quals no solament son degudes a la capil·laritat del
material i l’absorció de l’aigua del terreny sinó també a la més que possible filtració de les
canonades que transcorren. Aquesta aigua interactua amb els materials que formen el mur i
provoquen l’aparició de sals cristal·litzades en la seva superfície en quant l’aigua s’evapora.
DIAGNÒSI
Gravetat
Important
Actuacions i manteniment
La principal actuació a dur a de ser l’eliminació de les humitats deixant transpirar el material i que
aquest evacuï l’excés d’aigua.
Revisar i netejar els paraments periòdicament.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27

Forjats de les plantes

Element
Majoria de bigues dels forjats i dentells de portes i
finestres
Localització

Identificació
Esquerdes en elements horitzontals bigues i
llindes
Tipus
Codificació
Lesió Mecànica Esquerda

Mec_06

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
La major part de les biguetes que suporten les carregues dels diferents forjats de l’habitatge
presenten esquerdes longitudinals fet que en casos extrems sigui necessari l’apuntalament de les
mateixes per evitar possibles col·lapses de l’estructura.
Causes
La principal causa que pot provocar l’aparició de les esquerdes es un excés de les càrregues que fan
que tinguin una flexió massa gran i les fibres de la fusta no puguin aguantar les tensions, aquest fet
també pot ser fruit d’un infradimensionat de les biguetes en funció de les càrregues que a de
suportar.
DIAGNÒSI
Gravetat
Important
Actuacions i manteniment
Substitució de les bigues per d’altres de noves amb la secció necessària que garanteixin la
resistència de l’estructura en front les exigències de les càrregues.
Revisió i tractament periòdic dels elements bigues.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació

Element
Murs de tancament de les estances de cuina,
habitació i bany de planta baixa.

Identificació
Esquerdes i despreniment de material en
elements verticals.
Tipus
Codificació
Lesió Mecànica Esquerda i
Mec_07
Despreniment

Localització

Imatge

C/ Martí d’Ardenya nº27

Particions interiors

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
En la part mes baixa dels tancaments de les estances de cuina, bany i habitació de planta baixa i que
desemboquen en el petit cel obert, presenten pèrdua de material d’acabat i desplaçaments de les
peces de maó massís que formen el suport principal dels paraments verticals
Causes
La causa principal de les lesions descrites es la flexió excessiva de les bigues que formen el forjat
inferior on s’assenta el mur. Aquesta flexió fa que es desplacin les peces del mur entre sí i trenqui el
seu propi material d’acabat.
DIAGNÒSI
Gravetat
Important
Actuacions i manteniment
Substitució de les bigues per d’altres de noves amb la secció necessària que garanteixin la
resistència de l’estructura en front les exigències de les càrregues. Refer els paraments verticals de
tancament i els acabats que presentaven.
Revisió i tractament periòdic dels elements bigues.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Paviments
Element
Esglaons d’escala d’accés planta soterrani i baixa

Identificació
Caiguda de peces d’acabat i embellidors
Tipus
Codificació
Lesió Mecànica Despreniment Mec_08

Localització

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Les peces de rajola ceràmica que recobreixen els esglaons de les escales presenten importants
esquerdes i desplaçaments entre elles així com també els elements de fusta embellidors que es
troben molt erosionats i casi a punt de caure.
En les plantes superiors també s’hi poden apreciar esquerdes en determinats elements que formen
els paviments.
Causes
La causa principal de la lesió es bàsicament el desgast dels anys i l’erosió de l’activitat en l’interior
de l’habitatge que de ben segur a provocat algun que altre impacte ocasional que a esdevingut en
trencament de les peces.
DIAGNÒSI
Gravetat
Actuacions i manteniment
Substitució de les peces d’altres de noves.
Revisió i neteja periòdica dels elements.

31

Baixa

TFG: Rehabilitació 2017
FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Bigues forjat
Element
Bigues dels diferents forjats de les plantes

Identificació
Atac biològic d’organismes vius
Tipus
Codificació
Lesió Biològica Organismes
Bio_01

Localització

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Moltes de les biguetes que formen part dels forjats tant de planta baixa com de les plantes superiors
presenten una cromatologia de podrit amb multitud de forats d’insectes i esquerdes longitudinals,
així com la pèrdua dels materials que en principi tenien la funció de protegir les bigues en front
aquest tipus d’atac. Aquestes bigues afectades estan toves i son deformables amb la simple pressió
dels dits.
Causes
Les causes de la lesió en aquestes bigues es l’atac constant i sense control algun dels insectes com
el corc i també degut a la presencia de fongs que provoquen la pèrdua de les capacitats físiques a les
bigues. El fet de que l’habitatge hagi estat tancat molt temps i no hagi tingut tractament algun ha
fomentat l’extensió dels dos principals atacants ja que a més a més al tractar-se de zona de costa
l’humitat es elevada tot l’any i això propicia la vida dels fongs.
DIAGNÒSI
Gravetat
Important
Actuacions i manteniment
Si l’atac no es molt important encara seria possible un tractament sobre la fusta de la bigueta per
evitar l’entrada o sortida de mes insectes i la eliminació dels fongs. Si l’atac esta molt desenvolupat
caldria substituir integrament la bigueta afectada.
Revisió, neteja i aplicació de tractament preventiu periòdicament dels elements.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Cuina planta baixa
Element
Conducte de xemeneia de la cuina

Identificació
Filtració d’aigua, aire, entrada d’insectes, etc
Tipus
Codificació
Lesió Física Múltiple
Fís_06

Localització

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
En un extrem del sostre de la cuina de planta baixa hi ha disposat un conducte de ventilació i
extracció dels fums produïts en la mateixa cuina. Aquest conducte comunica directament a
l’exterior sense cap filtre ni protecció permeten l’entrada tant de aigua, aire, animals,etc essent un
punt ,molt important de insalubritat. L’entrada d’aquests agents exteriors deriva en una pèssima
conservació dels espais interiors de l’habitatge, que presenten humitats, despreniments, atacs
d’insectes, etc.
Causes
L’única causa existent en aquest cas es la obertura total cap a l’exterior que té la xemeneia i que
provoca indirectament l’afecció de diferents patologies derivades.
DIAGNÒSI
Gravetat
Important
Actuacions i manteniment
Col·locació d’un caputxó exterior en la sortida de la xemeneia i disposició de filtres o xarxes per
l’interior per minimitzar l’entrada d’insectes i animals durant el temps en que la cuina no es trobarà
en funcionament.
Revisió i neteja dels filtres i elements de la xemeneia.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Escales a P1
Element
Mur delimitador escala planta primera

Identificació
Guerxament divisòria interior
Tipus
Lesió Mecànica Guerxament

Localització

Imatge

Codificació
Mec_09

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
El mur de divisòria interior que delimita les escales d’accés de planta baixa a planta primera
presenta un desplaçament lateral i desconnexió de l’element escala, orifici per el qual hi cap la mà
sencera. A més a més el material d’acabat també es troba deteriorat i es despenja del mur.
Causes
La causa que a portat a aquest mur a patir aquest desplaçament a estat l’excés de càrrega que a de
suportar dels pisos superiors. En un principi aquest mur no hauria de rebre càrregues algunes sinó
que les hauria d’assumir les bigues de forjat, però al trobar-se atacades per insectes i fongs i en mal
estat perden capacitat resistent i flecten en excés, fent entrar en càrrega el mur. Aquest mur al ser
tant esvelt pel seu reduït gruix i gran altitud, no suporta la càrrega i es guerxa.
DIAGNÒSI
Gravetat
Important
Actuacions i manteniment
La actuació principal passa per intervenir en les bigues del forjat superior evitant que aquestes
transmetin la càrrega al mur i refent el mur tot substituint les possibles peces trencades.
Revisió i periòdica del mur.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Planta Primera
Element
Forjats de plantes primera i sota coberta

Identificació
Deformació i vibracions del paviment
Tipus
Codificació
Lesió Mecànica Deformació
Mec_10

Localització

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
El paviment de les plantes superiors presenten un desnivellament general i una pèrdua de
horitzontalitat, accentuat en el centre de les llums, conjuntament amb vibracions que donen una
sensació de inseguretat a l’hora de circular per l’interior de l’habitatge.
Causes
La flexió de les bigues dels forjat, provoca una deformació i vibracions en el paviment.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
Reforç de la estructura de sustentació o bé en el cas que les biguetes es trobin en molt mal estat,
substitució per reduir la flexió dels forjats i la seva vibració.
Revisió del correcte funcionament del reforç o substitució de forma periòdica.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Planta Primera
Element
Mur de mitgera oest

Identificació
Fissura mitgera oest
Tipus
Lesió Mecànica Fissura

Localització

Imatge

Codificació
Mec_11

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Trencament de l’acabat interior del mur mitgera oest en sentit vertical, afectant tota la seva alçada.
Causes
La biga arriba un punt en el que carrega en excés sobre el mur de tàpia i l’acabat adherit a aquest
mur entra en càrrega trencant-lo per compressió de manera vertical.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
Comprovar per mitjà de cales que la hipòtesi inicial és correcta i en cas afirmatiu realitzar juntes de
separació entre les diferents bigues i l’arrebossat evitant una possible nova entrada en càrrega del
material de recobriment.
Un cop efectuades les actuacions comprovar periòdicament el correcte funcionament de la solució
adoptada i revisar-la amb freqüència per observar-hi possibles anomalies.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Planta Primera
Element
Mur de partició interior habitatge

Identificació
Esquerda partició interior
Tipus
Lesió Mecànica Esquerda

Localització

Imatge

Codificació
Mec_12

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Al llard del mur de partició interior de planta primera entre les dues habitacions contigües, es troba
a una altura de 40cm del paviment una esquerda longitudinal que separa tot l’element en dos i s’hi
aprecia un notable vinclament.
Causes
La causa que a portat a aquest mur a patir aquest desplaçament a estat l’excés de càrrega que a de
suportar dels pisos superiors. En un principi aquest mur no hauria de rebre càrregues algunes sinó
que les hauria d’assumir les bigues de forjat, però al trobar-se atacades per insectes i fongs i en mal
estat perden capacitat resistent i flecten en excés, fent entrar en càrrega el mur. Aquest mur al ser
tant esvelt pel seu reduït gruix i gran altitud, no suporta la càrrega i vincla.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
La actuació principal passa per intervenir en les bigues del forjat superior evitant que aquestes
transmetin la càrrega al mur i refent el mur tot substituint les possibles peces trencades. També
s’hauria de executar una unió més elàstica entre els murs de particions interiors i els forjats, evitant
així l’aparició de les esquerdes ja que el material d’unió elàstic absorbiria les tensions.
Revisió i periòdica del mur.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
Planta Primera i
C/ Martí d’Ardenya nº27
Segona
Element
Murs de mitgera
Localització

Identificació
Fissures acabat interior
Tipus
Lesió Mecànica Fissura

Codificació
Mec_13

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
En gran part del mur de mitgera est i oest s’hi aprecien una multitud de petites fissures de petites
proporcions i sense una clara orientació però molt antiestètiques.
Causes
L’aparició de les petites fissures es deu a moviments de dilatació ja siguin per contracció tèrmica o
higromètrica. La falta de instal·lacions de climatització i calefacció de l’habitatge sumat a les
deficiències presentades en els tancaments practicables fa que els acabats interiors quedin exposats
a les variacions de temperatura i humitat de l’ambient exterior.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
La principal actuació passaria per millorar els tancaments practicables i facilitar una estabilitat del
ambient interior de l’habitatge i substituir l’acabat interior.
Revisió i periòdica del mur.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
Tots els tancaments
C/ Martí d’Ardenya nº27
practicables
Element
Elements de tancament de les obertures

Humitats per filtració

Localització

Imatge

Identificació

Tipus
Lesió Física Humitat

Codificació
Fís_07

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Les obertures de finestres i portes cap a l’exterior, presenten evidencies d’entrada d’aigua, insectes,
vegetació,etc al llarg del perímetre d’aquestes, malmetent-les encara més i afectant al ambient
interior i els elements i acabats interiors.
Causes
Les finestres i portes practicables no tanquen de forma correcta per diverses causes com seria
l’antiguitat de les mateixes i la seva falta de manteniment al llarg dels anys que a fet que lentament
la fusteria hagi perdut estanquitat. Aquests desperfectes provoquen la falta d’encaix de les obertures
i l’entrada d’agents externs que continuen malmetent els elements.
DIAGNÒSI
Gravetat
Mitja
Actuacions i manteniment
Donat el pèssim estat que presenten els tancaments practicables seria necessària una substitució
integral de tots ells.
Revisió i periòdica del mur.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Planta primera
Element
Murs de façana posterior
Localització

Identificació
Brutícia i erosió façana posterior
Tipus
Codificació
Lesió Física Brutícia-Erosió
Fís_08
Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Tots els murs que formen la façana posterior de l’habitatge es troben cremats per l’incidència del
sol i molt bruts adquirint una tonalitat casi bé negra.
Causes
Al ser una façana casi totalment orientada a sud, els murs estan molt exposats a l’acció dels rajos
solars que van cremant lentament els materials d’acabat. Aquesta erosió del sol es suma a la falta
extrema de manteniment que possibilita el dipòsit de les partícules de brutícia per tota la façana.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
L’actuació passaria per netejar el material d’acabat i en el cas que calgués refer-lo per complert amb
algun material més resistent a l’acció dels rajos solars.
Revisió i neteja periòdica del mur.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Planta primera
Element
Baranes terrassa
Localització

Identificació
Oxidació barana terrassa
Tipus
Lesió Química Oxidació

Codificació
Quí_01

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
El perfil metàl·lic que fa les funcions de barana en la terrassa de planta primera presenta
oxidacions en tota la seva longitud, que provoquen el trencament i despreniment dels materials
adjacents.
Causes
L’exposició continuada de l’acer sense cap tipus de protecció provoca oxidacions.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
Sanejament de la llinda i protecció de la mateixa o substitució.
Revisar la capa de protecció de l’element de forma periòdica i substitució de la protecció quan sigui
necessari.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Planta primera
Element
Muret terrassa planta primera

Identificació
Erosió materials terrassa
Tipus
Lesió Física Erosió

Localització

Imatge

Codificació
Fís_09

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
En tot el muret de la terrassa tant els maons com les juntes de morter entre peces s’hi visualitza una
notable falta de material i desgast molt important.
Causes
L’única causa que provoca aquest desgast és l’erosió dels agents atmosfèrics que afecten diàriament
els materials i la absència de manteniment agreuja la lesió.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
Reparació de les peces i les seves juntes amb morters especials de reparació i resistents als agents
atmosfèrics, si es creu necessari substitució per un muret nou.
Revisar periòdicament l’estat del mur i intervenir en la seva reparació si calgués.

42

TFG: Rehabilitació 2017
FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Planta primera
Element
Terrassa planta primera

Identificació
Vegetació en forjat terrassa
Tipus
Lesió Biològica Vegetació

Localització

Imatge

Codificació
Bio_02

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
En la part mes ombria de la terrassa hi ha una importat presencia d’humitats i de vegetació, fongs i
animals, que provoquen un desgast important sobre els materials.
Causes
Com ja s’ha esmentat l’erosió dels materials i l’augment de l’humitat és produïda per la presencia
de la vegetació i els animals i fongs que proliferen gracies a les condicions.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
Neteja i eliminació de animals, vegetació i fongs de les superfícies afectades.
Revisar i netejar periòdicament la zona afectada per evitar la nova aparició de animals i vegetació.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Planta primera
Element
Muret terrassa planta primera

Identificació
Despreniment peces muret
Tipus
Lesió Mecànica Despreniment

Localització

Imatge

Codificació
Mec_14

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Hi ha peces d’acabat de façana i d’elements del muret de terrassa que es troben caigudes de la seva
posició original.
Causes
La principal causa es l’erosió que pateixen els materials i les juntes entre elements per culpa dels
agents atmosfèrics, que degraden els materials i fan que perdin adherència entre ells provocant la
final caiguda de les peces.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
Substitució de les peces caigudes i del material d’unió o d’acabat.
Revisar i netejar periòdicament l`estat dels materials i intervenir en cas de presentar noves
deficiències.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Conducte Xemeneia
Element
Conducte exterior xemeneia

Identificació
Esquerda vertical continua
Tipus
Lesió Mecànic Esquerda

Localització

Imatge

Codificació
Mec_15

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
El conducte de xemeneia d’extracció de fums de la cuina, el qual arrenca de planta baixa i que
s’eleva fins a la cota mes alta de la coberta, presenta una esquerda vertical continua que separa el
conducte del mur de façana posterior.
Aquesta esquerda facilita l’entrada dels agents atmosfèrics exteriors com l’humitat i l’acumulació
de brutícia al llarg de la esquerda.
Causes
La causa de la lesió a estat la dilatació i contracció del mateix conducte així com dels materials de
tota la façana fruit de la incidència constant dels rajos solars que fan que dilatin.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
Substitució del acabat de façana i col·locació d’una junta estanca i elàstica per impedir les
filtracions o acumulació de brutícia.
Revisar i netejar periòdicament l`estat dels materials i intervenir en cas de presentar noves
deficiències.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27

Façana posterior

Element
Tancaments practicables de obertures en façana
posterior
Localització

Identificació
Erosió de materials de tancaments
practicables
Tipus
Codificació
Lesió Física Erosió

Fís_10

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Tots els elements que formen la fusteria de les obertures es troben molt deteriorats en quant a
aspecte donada la seva pèrdua de coloració i s’hi aprecien importants fissures i esquerdes. Aquest
mal estat de les fusteries deriva en humitats de filtració.
Causes
L’erosió dels rajos solars, aigua, vent, etc sobre els materials de fusta del que estan fets la totalitat
de les fusteries de les obertures de la façana posterior.
DIAGNÒSI
Gravetat
Baixa
Actuacions i manteniment
Si es possible reparació de les fusteries i protecció de les mateixes o sinó substitució.
Revisar i netejar periòdicament l`estat dels materials i intervenir en cas de presentar noves
deficiències.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Planta primera
Element
Nucli d’escala de planta primera a sota coberta

Identificació
Humitat de filtració
Tipus
Lesió Física Humitat

Localització

Imatge

Codificació
Fís_11

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Just en la cantonada superior de l’encontre entre el mur de mitgera oest i la partició interior que
delimita les escales hi ha important presencia d’humitat que afecta tant a la porta d’accés a les
escales com als materials d’acabat dels murs.
Causes
La causa de la lesió es una filtració d’aigua de l’exterior provinent de la coberta.
DIAGNÒSI
Gravetat
Mitja
Actuacions i manteniment
Reparació de l’acabat interior i de la filtració des de la coberta.
Revisar i netejar periòdicament l`estat dels materials i intervenir en cas de presentar noves
deficiències.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Planta coberta
Element
Forjat de coberta
Localització

Identificació
Esquerdes forjat de coberta
Tipus
Lesió Mecànica Esquerda

Codificació
Mec_16

Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
Tant les biguetes com l’acabat de la capa interior de la coberta i mes concretament en el mig de la
llum, s’hi poden contemplar una sèrie d’esquerdes perpendiculars a les biguetes en l’acabat i
longitudinals al llarg de les biguetes.
Causes
El pes de la composició dels materials de coberta fa que les biguetes de suport de la mateixa
pateixin una tensió massa elevada i s’esquerdin. Aquestes esquerdes fan perdre capacitat portant a
l’estructura i això provoca una flexió més gran de tot el forjat que esdevé en el trencament de les
peces de encadellat i de l’acabat de la coberta.
DIAGNÒSI
Gravetat
Important
Actuacions i manteniment
Reparació de les biguetes afectades per les esquerdes, substitució de les peces d’encadellat i
d’’acabat interior de la coberta i comprovació del correcte estat de les teules en la coberta garantint
l’estanquitat.
Revisar i netejar periòdicament i intervenir en cas de presentar noves deficiències.
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FITXES DE PATOLOGIES
Edifici
Situació
C/ Martí d’Ardenya nº27
Planta sota coberta
Element
Forjat sota coberta
Localització

Identificació
Humitats de filtració condensació
Tipus
Codificació
Lesió Física Humitat
Fís_12
Imatge

Informació Càmera
Mòbil Iphone 7
Descripció
En l’acabat interior de l’espai sota coberta s’hi poden observar taques de coloració negra i
despreniments dels materials d’acabat.
Causes
La falta de lamina impermeabilitzant i el trencament d’algunes de les teules de la coberta faciliten
l’entrada de l’aigua des de l’exterior i també la falta de aïllament tèrmic facilitat la condensació
interior en els acabats.
DIAGNÒSI
Gravetat
Important
Actuacions i manteniment
Comprovació de l’estat de les teules i substitució de les que es trobin trencades, col·locació d’una
l’amina impermeabilitzant o reparació si n’hi ha i disposició d’aïllament interior per evitar les
condensacions.
Revisar i netejar periòdicament i intervenir en cas de presentar noves deficiències.

49

TFG: Rehabilitació 2017
1.5 Estudi energètic previ:
Per tal de comprendre amb la major exactitud l’estat en que es troba l’edifici d’estudi,
hem de tractar una sèrie de factors transcendentals del entorn immediat necessaris per
tenir un estudi energètic representatiu. Aquests factors son els següents:
1.5.1 Factors energètics:
Ubicació/Orientació:
Com ja s’ha exposat en les dades del edifici anteriorment, aquest es troba en el municipi
coster d’Altafulla concretament en el carrer Martí d’Ardenya nº27 a una altura sobre el
nivell del mar de 50m aproximadament i amb una orientació nord-oest – sud-est.
Aquesta ubicació pròxima a la costa atorga una estabilitat climàtica en quant a
temperatures i la seva orientació optimitzar l’incidència dels rajos solars i crea corrents
d’aire naturals.
Clima:
Partint de les dades extretes a partir del Atles Climàtic Digital de Catalunya, podem
definir el clima d’Altafulla com càlid i temperat. La tardor es la estació més plujosa,
mentre que els estius són més secs i les temperatures mitjanes, amb estius mes calorosos
i hiverns més freds.

Figura 57: Gràfica de precipitacions Altafulla

La menor precipitació es produeix al juliol amb 18mm i la màxima al setembre amb
84mm. La mitja de precipitació de tot l’any és de 43,6mm (Figura 57).
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Figura 58: Gràfica de temperatures Altafulla

La temperatura màxima s’assoleix a l’agost amb 23,9ºC i la mínima al gener (7,8 ºC),
mentre que la mitjana de la temperatura anual és de 15,0ºC. S’ha de puntualitzar que la
proximitat del mar i la elevada humitat relativa del ambient que sempre esta present en
la zona accentua la sensació de calor i de fred (Figura 58).

Figura 59: Mapa de radiació solar

Aquest últim gràfic representa l’evolució de la mitjana de la irradiació solar diària
durant l’any. El valor màxim correspon al juny amb 26,5 MJ/m2 i els mínims al
desembre amb 6,1 MJ/m2 i al gener amb 7,5 MJ/m2. La mitjana anual del valor
d’irradiació solar global diària és de 15,9 (MJ/m2) (Figura 59).
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Distribució:
La distribució inicial de la vivenda sembla tenir en compte la orientació del edifici, ja
que presenta la cuina en façana sud i deixa els dormitoris en façana nord, però les
estances de lleure, es troben en el mig de la vivenda i no gaudeixen de ventilació natural
de cap tipus. També es podria mencionar que en tot l’edifici solament hi ha un bany de
escasses proporcions i tampoc presenta ventilació ni natural ni forçada.
Obertures i tancaments practicables:
Les fusteries originals de l’edifici son fetes a partir de fusta natural massissa, però no es
troben en bones condicions i ofereixen un escàs aïllament tèrmic, ja que permeten
moltes filtracions d’aire i aigua del exterior. És un dels factors mes rellevants en l’estudi
com es podrà veure a continuació.
Sobre aquestes obertures realitzarem un estudi de ombres ràpid per mitjà de l’ajuda del
programa Sketchup per poder apreciar quina es la incidència dels rajos solar en l’edifici
d’estudi. Per fer aquest estudi es visualitza l’incidència del sol en els solsticis i
equinoccis ja que son els moments de l’any en que la posició del sol es mes extrema.
-

Solstici d’estiu 21 de juny (Figura 60, 61 i 62): Durant aquest període, la insolació
de tota la cara sud de l’edifici es produeix des de bon mati i no deixa de ser
persistent fins entrada la tarda en que les edificacions adjacents provoquen ombra
en les façanes i donen un descans d’insolació. Per una altra banda la coberta es
troba insolada tota la jornada, fet que s’haurà de tenir en compte a l’hora de fer el
manteniment de les plaques solars, ja que potser convindrà tapar els captadors
tèrmics.

Figura 60 i 61: Insolació a les 08:00 i 12:00

Figura 62: Insolació a les 16:00
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-

Equinocci de primavera i de tardor 21 de març i setembre (Figura 63 i 64):
Durant els equinoccis de primavera i tardor, la insolació de la façana sud es
produeix durant molt poques hores al dia, mentre que la façana nord no es insolada
quasi bé mai fruit de la proximitat de les edificacions veïnes. La coberta es troba
insolada també gran part de la jornada, fet que en aquests casos serà beneficiós per
l’energia solar tèrmica, ja que la força del sol serà menor degut al seu angle inferior
d’incidència, però suficient per a cobrir les demandes d’ACS.

Figura 63 i 64: Insolació a les 08:00 i 12:00

Figura 65: Insolació a les 16:00

-

Solstici d’hivern 21 desembre (Figura 65 i 66): Durant aquest període la insolació
de les façanes quasi bé no es produirà i la de la coberta en contades hores al dia, pel
que serà necessari una superfície de captadors solars adient i uns aïllaments en
façanes i tancaments practicables per evitar pèrdues calorífiques cap a l’exterior.

Figura 66 i 67: Insolació a les 12:00 i 16:00
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Les obertures que té l’edifici es troben distribuïdes, com es veurà posteriorment en 1
porta i 2 finestres tant en façana nord com en la sud. En la façana nord ocupen una
superfície de 4,86m² en total, mentre que en l’altra façana suposen 3,86m². Com s’ha
vist en les il·lustracions de la insolació de l’edifici, les obertures de façana nord no
pateixen gairebé cap radiació i per aquest fet es troben en millor estat, al inversa
succeeix en la façana posterior i de vessant sud.
Per a pal·liar els efectes de la radiació solar, en totes i cadascuna de les obertures i
tancaments practicables s’hi ha col·locat porticons interiors i les fusteries es troben
reculades 20cm respecte la cara mes exterior del parament de façana. Tot seguit
comprovarem que aquestes mesures hagin estat ben pensades.
El primer a fer es determinar quin es l’angle d’incidència solar en el nostre edifici amb
l’ajuda d’una carta solar (Figura 116).

Figura 68: Carta solar

A partir d’aquesta carta solar i la orientació del nostre edifici que és de 32º, determinem
quins són els angles d’incidència que trobarem en els diferents períodes claus del any.
- Solstici d’estiu: 72º
- Equinocci: 48º
- Solstici d’hivern: 21º
Amb els angles determinats, i a partir d’un senzill dibuix d’una finestra de l’edifici
comprovem si les mesures són suficients per reduir la insolació o no (Figura 117).
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Figura 69: Incidència solar en el solstici d'estiu, l’equinocci i el solstici d'hivern

Aquestes mesures no es tan ben disposades donat que no compleixen amb l’objectiu pel
que es van projectar. Si ens fixem en la figura anterior, discernim que la incidència solar
en l’estiu afecta a més de la meitat del tancament, quan per anar bé hauria de ombrejar
la totalitat de l’obertura. Per una altra banda en els altres dos casos ja ens està bé perquè
la incidència es en quasi tota la finestra quan l’objectiu es aprofitar-la al màxim.
Ponts tèrmics:
En l’estat actual del edifici no hi ha presencia de cap aïllament en façana ni cobertes ni
tancaments practicables ni en soleres, per la qual cosa, les transferències de calor entre
els ambients interiors i exteriors es dona per tots els paraments per igual i de forma molt
fàcil.
Les obertures de les façanes encara suposen un punt de transferència de calor molt més
important, ja que les fusteries que presenten tenen una transmitància encara més elevada
i es podrien definir aquestes obertures com els principals ponts tèrmics del edifici en el
seu estat actual. Així doncs, un punt molt important a tractar en la reforma serà el de
intentar eliminar aquests ponts tèrmics o reduir-los al màxim a partir de la incorporació
de nous materials en les fusteries i de materials aïllants en els principals paraments
creant-li al edifici una nova pell que el protegeixi tèrmicament i redueixi els esmentats
fluxos de calor entre els ambients interns i externs.
Inèrcia tèrmica:
En l’estat inicial del edifici, els únics materials que poden intervenir en la inèrcia
tèrmica de l’edifici son els murs de pedra calcària que si que atorguen aquesta capacitat,
però podran ser molt més eficients si se’ls incorpora millores com veurem
posteriorment a partir de la adhesió de materials aïllants tant en les seves cares externes
com internes.
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Ventilacions:
Els espais interiors del edifici es troben ventilats solament a partir de les obertures
originaries de la construcció i per aquest fet hi ha espais interiors com poden ser banys o
habitacions que no queden ventilats de cap de les maneres.
Aquest factor s’intentarà corregir fent que totes i cadascuna de les estances de la
vivenda es ventilin suficientment.
1.5.2 Certificació energètica:
Un cop s’ha tingut en compte tots els aspectes anteriorment exposats, es procedirà amb
la primera d’aquestes certificacions per observar quina es la qualificació inicial del
habitatge.
La certificació energètica es realitza amb el programa informàtic CEXv1.3 en el que
s’han de descriure totes i cadascuna de les parts del edifici. Tot seguit es defineixen les
parts del edifici i la composició de cadascuna a partir dels materials que la formen i les
propietats d’aquests com son la resistivitat, la conductivitat o els espessors dels
mateixos. L’objectiu principal es determinar quina es la transmitància tèrmica dels
paraments i arribar a calcular quina es la quantitat d’energia que es perd en cadascun i
en l’edifici en general.
La transmitància tèrmica U (W/m²·ºK) ve donada per la inversa de la resistència total
del element constructiu RT (m²·ºK/W).
1
=

Aquesta resistència total es calcula per mitjà del sumatori de les resistències tèrmiques
de cada material que forma el tancament i de les resistències tèrmiques superficials RSI i
RSE:
 =   + 1 + 2 + ⋯ +  + 
RSI i RSE s’extreuen directament de la taula següent del mateix CTE:

Figura 70: Resistències tèrmiques superficials
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Mentre que les demes resistències de cada material es calculen a partir de la expressió
següent:

=

Essent e (l’espessor del material) i λ (la conductivitat tèrmica del material).
Observant amb deteniment la descripció de les característiques energètiques del edifici,
es poden discernir quins son els punt problemàtics en els que hi ha una pèrdua d’energia
major donada la seva alta transmitància. Tot seguit s’exposen aquestes parts i els seus
materials:
Tancaments practicables 5,7 W/m²·ºK:
Tots i cadascun dels diferents tancaments practicables que trobem en l’edifici estan
composats per vidres simples de 4mm d’espessor juntament amb marcs de fusta
massissa de densitat mitja. Cada tancament presenta un percentatge de marcs diferents
en funció de les seves formes i superfície, i tots els tancaments practicables es troben
enrederits 20cm i presenten porticons interiors com a mesures de protecció solar. Com a
resum de les obertures que trobem tenim:
Obertura
Porta entrada
Porta terrassa
Finestra N P1
Finestra N PSC
Finestra S PB
Finestra S PSC
Finestra cuina
Finestra ampliació

Sup.
(m²)
2,29
1,92
1,64
0,93
0,96
0,98
1,35
0,97

Factor de marc
(%)
48
48
40
20
24
24
29
20

U vidre
(W/m²·ºK)
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

U marc
(W/m²·ºK)
2
2
2
2
2
2
2
2

U total
(W/m²·ºK)
3,92
3,92
4,22
4,96
4,81
4,81
4,63
4,96

Taula 4: Característiques obertures

Coberta terrassa 3,3 W/m²·ºK:
En la coberta de la terrassa de primer pis, s’hi troben els materials següents:
Material
Rajola ceràmica
Morter de ciment
Tauler ceràmic

Espessor (m)
0,02
0,01
0,04

Conductivitat (W/m²·ºK)
1
1,8
0,29

Taula 5: Característiques coberta terrassa
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Façana ampliació 2,83 W/m²·ºK:
La façana de la zona ampliada del habitatge esta formada per els materials següents:
Material
Morter de ciment
Tauler ceràmic
Morter de ciment

Espessor (m)
0,01
0,05
0,01

Conductivitat (W/m²·ºK)
1,8
0,29
1,8

Taula 6: Característiques façana ampliació

Coberta 2,4 W/m²·K:
Material
Teula ceràmica
Morter de ciment
Tauler de contraxapat
Làmina de PVC
Tauler de contraxapat

Espessor (m)
0,04
0,02
0,02
0,01
0,02

Conductivitat (W/m²·ºK)
1
1,8
0,24
0,17
0,24

Taula 7: Característiques coberta

Solera entrada 2,11 W/m²·ºK:
Aquest element solament consta d’una capa de formigó sobre el terreny i un paviment
de rajola ceràmica. Es tracta d’una transmitància estimada pel mateix programa de
càlcul tenint en compte la profunditat de la solera que en aquest cas es de 0,5m.
Forjat ampliació 2,01 W/m²·ºK:
El forjat de la zona ampliada de l’habitatge esta compost per:
Material
Morter de ciment
Tauler ceràmic
Morter de ciment
Tauler ceràmic

Espessor (m)
0,01
0,04
0,01
0,04

Conductivitat (W/m²·ºK)
1,8
0,29
1,8
0,29

Taula 8: Característiques forjat ampliació

Façana Sud 1,83 W/m²·ºK:
La composició de l’element de façana sud esta format pels materials següents:
Material
Morter de ciment
Pedra calcària
Enlluït de guix

Espessor (m)
0,02
0,44
0,02

Conductivitat (W/m²·ºK)
1,8
1,4
0,4

Taula 9: Característiques materials façana sud
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Mur en contacte amb el terreny 1,73 W/m²·K:
Es tracta d’una transmitància estimada pel mateix programa de càlcul tenint en compte
la profunditat de la part enterrada que en aquest cas es de 1,3m.
Façana nord 1,55 W/m²·ºK:
La composició de l’element de façana nord esta format pels materials següents:
Material
Morter de ciment
Pedra calcària
Enlluït de guix

Espessor (m)
0,02
0,58
0,02

Conductivitat (w/m·ºK)
1,8
1,4
0,4

Taula 10: Característiques materials façana nord

Solera Soterrani 0,52 W/m²·ºK:
Aquest element solament consta d’una capa de formigó sobre el terreny sense paviment.
Es tracta d’una transmitància estimada pel mateix programa de càlcul tenint en compte
la profunditat de la solera que en aquest cas es de 1,3m.
Murs mitgera 0,97 W/m²·ºK:
En un principi, aquest element del habitatge no hauria de patir transferència de calor
d’un costat a l’altre de mur donat que divideix dos espais habitats i amb temperatures
similars. Tot i així, rau la possibilitat que els espais dels habitatges adjacents es quedin
deshabitats, i llavors si que es produirien transferències tèrmiques. Doncs bé, en el
supòsit de que es donés aquest fet de tenir un habitatge desocupat, la forma de calcular
la transmitància tèrmica és lleugerament diferent.
Per començar la formula d’aquesta transmitància és la següent:
 =  ∗ 
On Up és la transmitància de la partició calculada com anteriorment amb la fórmula
general de la inversa de la resistivitat total dels materials i superfícies:
1
 =

Però amb la variació de que les resistivitats superficials aquest cop s’agafen de la taula
següent i se’ls aplica la formula següent:
 =   + 1 + 2 + ⋯ +  + 
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Figura 71: Resistències tèrmiques superficials de particions interiors (m²ªK/W)

Les demes resistències de cada material es calculen a partir de la expressió següent:

=

Essent e (l’espessor del material) i λ (la conductivitat tèrmica del material).
La composició dels elements de mitgera està format pels materials següents:
Material
Enlluït de guix
Pedra calcària
Enlluït de guix

Espessor (m)
0,02
0,44
0,02

Conductivitat (w/m·ºK)
0,4
1,4
0,4

Taula 10: Característiques materials façana nord

Així doncs, la resistivitat total aplicant aquestes fórmules és de Rt=0,67 (m²*ºK/W) i
per tant una Up= 1,49 (W/m²·ºK)
Per altra banda, el factor de reducció “b” s’extreu de la següent taula:

Figura 72: Coeficients de reducció de temperatura
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Donat que es tracta d’edificis iguals contigus amb àrees iguals, cap d’ells aïllat i amb
una ventilació mínima. S’escolleix el CAS 1 de la segona tipologia.
D’aquesta manera la transmitància final de les mitgeres té el valor final següent:
 = ,  ∗ ,  = , (W/m²·ºK)
Així doncs, les intervencions que s’han de realitzar haurien d’anar encaminades a la
esmena de les principals problemàtiques dels punts més desfavorables i amb una
transmitància superior.
1.5.3 Anàlisi del informe generat. Annex nº1 - Certificat energètic inicial:
Un cop definides totes les parts i materials, el mateix programa genera una certificació
basada en la informació introduïda. Tot seguit s’analitza aquest certificat per entendre
quina informació ens aporta:
Com es pot observar en el document seguidament adjuntat (Annex nº1- Certificat
energètic inicial), la qualificació energètica global d’emissions de diòxid de carboni
(kgCO2/m² any) és de 36,36 kgCO2/m² any obtenint així la lletra E de qualificació final
(Figura 73).

Figura 73: Qualificació energètica del edifici (Annex nº1)

Analitzant l’informe s’observa que la demanda energètica de calefacció (52,07
kWh/m²·any) quintuplica la de refrigeració (11,08 kWh/m²·any), fet que indica cap a on
han d’anar encaminades les noves millores. Per tant, en aquest camp s’intentarà posar-hi
èmfasi incorporant noves instal·lacions d’alt rendiment i ecològiques (Figura 74).

Figura 74: Demandes energètiques (Annex nº1)
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Per últim, i no menys important, trobem el consum d’energia primària del edifici, que es
troba en 141,54 kwh/m²*any i del que més de la meitat és degut a la calefacció
(74,98kWh/m²·any), quasi bé una tercera part degut a l’ACS (49,55 kWh/m²·any) i la
resta degut a la refrigeració (17,01 kWh/m²·any) (Figura 75).

Figura 75: Consum d'energia del edifici

Una altra informació importat que es fàcilment extrapolable del informe previ es la poca
presencia d’instal·lacions, ja siguin de calefacció o refrigeració i de la aportació nul·la
de les energies renovables.
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2 Memòria constructiva:
2.1 Treballs previs i enderrocs:
Prèviament a l’inici dels treballs, el promotor s’encarregarà d’obtenir les llicències i/o
permisos corresponents per a la realització de les obres, d’acord a la normativa vigent.
Es realitzarà la senyalització i tancat perimetral de la zona de treball, a partir de la
col·locació de malles electrosoldades mòbils d’acer galvanitzat, sobre peus prefabricats
de formigó.
Conscients de que una correcta organització dels espais dins de l’obra, ajudarà a evitar
possibles danys en l’execució dels treballs, es procedirà a l’establiment de les zones
d’emmagatzematge de material i contenidors de runes. Així mateix, es durà a terme el
desmuntatge i l’extracció de mobiliari de l’interior de l’habitatge, inclòs el de cuina i
banys.
La rehabilitació proposada per adequar l’habitatge comporta el buidatge de quasi bé la
totalitat del mateix, conservant les dues façanes, les mitgeres i també els forjats, els
quals seran rehabilitats. Alguns dels elements es desconstrueixen i d’altres
s’enderroquen per ser transportats directament a l’abocador.
Prèviament es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions. Els enderrocs que es
preveuen són (Figura 76):
o
o
o
o
o

Enderroc de divisions interiors.
Repicat de parets i extracció de fusteries.
Enderroc de forjats de fusta afectats.
Enderroc escales.
Desconstrucció de coberta de teula àrab, amb reaprofitament de peces.

Figura 76: Parts a enderrocar

63

TFG: Rehabilitació 2017
Tots els residus que es generen en aquests enderrocs es consideren com a residus inerts,
residus de la construcció, com ara ceràmica, formigó, vidre, fusta i alguns plàstics
(PVC). Així doncs, es classificaran a peu d’obra, de manera que puguin ser reutilitzats o
reciclats segons el seu estat i naturalesa. Els que no puguin ser reciclats, seran
transportats a una planta de residus de construcció.
La gestió d’aquests residus ha de complir el pla de gestió integral de residus de la
construcció, que serà redactat pel contractista. Així mateix, es dóna compliment al Real
Decret 105/2008, per el qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició. Abans de començar els enderrocs i durant el seu procés, s’adoptaran totes les
mesures de seguretat necessàries.
2.1.1 Enderroc divisòries interiors:
L’estat en el que es troben la majoria de les divisòries interiors i la nova distribució
proposada (Plànols 14 i 15) implica la necessitat de enderrocar els envans existents. Per
aquest motiu, s’enderrocaran els envans de fàbrica de maó de planta baixa, de separació
entre els espais de cuina habitació i bany en la zona d’ampliació, els envans guerxats
que delimiten els trams d’escala, i la divisòria de planta primera entre les dues
habitacions adjacents. L’enderroc es realitzarà amb mitjans manuals de la part superior
de l’envà a la inferior, assegurant en tot moment l’estabilitat dels elements.
2.1.2 Repicat de parets i extracció de fusteries:
En l’interior de l’edifici el repicat dels revestiments es realitzarà de manera que es deixi
el mur totalment sanejat i lliure d’impureses, tant si es tracta d’un acabat enguixat,
arrebossat o enrajolat. Es començarà per la part superior, si cal es muntaran bastides
sobres cavallets amb taulons per formar la plataforma de treball.
Paral·lelament, s’extrauran en la seva totalitat les fusteries interiors i exteriors, inclòs els
premarcs, per a la seva posterior substitució.
2.1.3 Enderrocs forjats de fusta:
Els forjats de les diferents plantes, tal i com s’ha vist en l’anàlisi patològic, presenten
defectes i patologies importants i aquests fets obligaran a l’enderroc d’alguna de les
seves parts i substitució d’elements. Els elements que es troben situats en els forjats
unidireccionals de les plantes superiors, s’extrauran de manera manual, tot assegurant
l’estabilitat de l’estructura principal a partir de puntals de mitgera a mitgera mentre
s’executa una extracció progressiva del entrebigat de plantes superiors a inferiors.
2.1.4 Enderrocs escales:
De la mateixa manera que els forjats de les diferents plantes, els nuclis d’escala s’aniran
desconstruint element a element amb mitjans manuals de planta superior cap a les
inferiors, tot assegurant per mitjà de puntals l’estabilitat de les mitgeres.
2.1.5 Desconstrucció de coberta de teula àrab, amb reaprofitament de peces:
El desmuntatge dels diferents elements constructius es realitzarà de forma racional i en
procés invers a la seva construcció. Abans d’enderrocar els elements estructurals de la
coberta, es convenient reduir tant com sigui possible la càrrega que suporten. Així
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doncs, en primer lloc es procedirà al desmuntatge de les teules i de l’encadellat ceràmic
que li fa de base.
Per tal de realitzar correctament el procés de desconstrucció de la coberta, es tindrà en
compte que:
o L’ordre d’enderroc s’efectuarà de d’alt a baix, de manera que el treball es
realitzi pràcticament al mateix nivell. S’evitarà que hi hagi persones situades en
la vertical.
o El desmuntatge es realitzarà amb mitjans manuals –amb molta cura- per tal
d’evitar enfonsaments o col·lapses en l’estructura. Així mateix, es realitzarà
l’evacuació de manera periòdica de les runes.
o No es suprimiran elements de trava mentre no s’anul·lin o es contrarestin les
tensions que incideixen en ells. Si fos necessari s’estintolaran els elements que
puguin causar dubte d’estabilitat.
o Les instal·lacions a substituir, s’hauran d’anular abans de ser enretirades.
En el moment d’enderrocar es classificaran els elements constructius per a la seva
posterior reutilització i/o reciclatge. D’aquesta manera es pretén reutilitzar aquelles
teules que es trobin en bon estat. Al finalitzar cada jornada es cobrirà la coberta amb
lones de plàstic per evitar els possible efectes atmosfèrics. Principalment, per evitar la
penetració de l’aigua en l’edifici.
2.2 Sustentació del edifici:
La sustentació de l’edifici determina tots aquells paràmetres que condicionaran l’elecció
dels sistemes que el composen. Poden venir determinats per les condicions del terreny,
per les parcel·les veïnes o pels requeriments del programa funcional.
Ja que no es disposa dels mitjans necessaris per fer un estudi geotècnic i conèixer amb
certesa les característiques del terreny, es dedueix una aproximació d’aquestes basantnos en la composició genèrica de la zona, a partir del Mapa Geològic extret de la web
del institut Geològic de Catalunya (Figura 77).

Figura 77: Mapa geològic

Es determina que la zona on es troba l’edificació, està qualificada geològicament com a
Tipus de Sòl N1A. Aquesta zona es situa a la part central del Sistema Mediterrani
Català. Formada per materials de l’era Cenozoica (període del Neogen època del Miocè
Inferior). La litologia predominant és a base de calcàries esculloses amb altres
morfologies presents, com són les graves i els llims.
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El terreny on descansa l’estructura gaudeix de gran resistència, no posseeix fissures ni
esquerdes produïdes per moviments diferencials d’assentament de l’edificació. És per
això que segons la informació obtinguda s’ha optat per mantenir la fonamentació directa
com a solució més idònia per a aquest projecte.
La fonamentació directa és aquella que reparteix les càrregues de l’estructura en un pla
de recolzament horitzontal. Transmetent les càrregues des dels pilars al terreny a partir
de sabates corregudes. Al construir-se a poca profunditat, també s’anomenen
fonamentacions superficials.
2.3 Sistema estructural:
En la definició estructural de l’edifici, primerament s’han analitzat els subsistemes i
elements que composen l’estructura, per tal d’adaptar-los a les exigències actuals i al
funcionament general de l’edifici un cop rehabilitat. A continuació es relacionen els
subsistemes que formen part del sistema estructural:
2.3.1 Fonamentació:
La fonamentació actual de l’edifici està confeccionada per sabates continues (o
corregudes) sobre les que descansen els murs de càrrega. El gruix de la sabata no a sigut
possible concretar-lo però, si tant els murs de façana com les mitgeres superen els 50cm
de gruix, les sabates corregudes han de ser de entre de 70cm a 1m aproximadament per
garantir la transmissió de carregues. Tot i tractar-se d’una edificació antiga, no es
detecten indicis d’assentaments diferencials ni cap tipus de lesions característiques que
apuntin cap a una possible fallida del fonament (Figura 78).

Figura 78: Exemple sabata correguda

2.3.2 Estructura vertical o portant:
El model constructiu d’aquest edifici es base en parets de càrrega de materials
heterogenis, sense pilars de transmissió, que suporten els pesos que graviten sobre els
diferents forjats i s’encarreguen de transmetre’ls fins als fonaments (Figura 75 i 76).
Després d’una inspecció visual, podem afirmar que aquestes parets de càrrega tenen un
bon estat de cohesió, i per tant, són aptes per a suportar les diferents càrregues que li son
transmeses.
En planta baixa i soterrani, els murs de càrrega son sensiblement més gruixuts arribant a
fer 50 o 60cm, però a mesura que s’aixeca l’habitatge perden una mica de gruix i
ofereixen la possibilitat de gaudir d’estances una mica més grans. La disposició dels
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diferents materials que formen els murs és molt caòtica i no segueix cap patró alternant
tapia, maçoneria, maons, morter, etc (Figura 79 i 80).
Cal recalcar que, la tipologia de murs de càrrega presenta una gran resistència i una
bona capacitat de redistribució de càrregues, permetent la transformació de càrregues
puntuals o concentrades en càrregues superficials de baixa intensitat perfectament
assolibles per la fonamentació existent.

Figura 79 i 80: Exemple heterogeneïtat dels murs de càrrega

En les plantes superiors, els murs son sensiblement més esvelts i d’una composició més
concreta a partir de maçoneria de pedra natural i replè de morter. Degut a que el seu
estat es considera adequat, sense indicis de problemes, tret dels seus acabats interiors
que ja s’ha dit que es substituirien, no es planteja cap actuació sobre ells de manera que
seguiran desenvolupant la mateixa funció.
En la intervenció es vol incidir sobre el concepte de trava del edifici, i en aquest sentit,
la rigidització dels murs i els forjats es veurà afavorida per mitjà de l’encastament
d’aquests últims en els murs.
2.3.3 Estructura horitzontal:
Els forjats entre les plantes, com a elements de divisió, han de garantir el confort tèrmic
i acústic entre les diferents estances que delimiten. Tanmateix ha de disposar de la
solidesa suficient per consolidar l’estructura de bigues amb els murs, transmetin-li les
càrregues afavorint així la redistribució d’esforços al llarg i ample de les llums.
Els forjats de les diferents plantes a excepció de la planta baixa, es consideren no aptes
(per a cap de les funcions que ha de desenvolupar).
En aquest sentit, els diferents forjats existents seran reforçats i rigiditzats per poder
suportar les carregues que sobre ells recauen. Els forjats de planta baixa i planta primera
s’estendran fins a l’encontre amb el mur perimetral de tancament eliminant d’aquesta
manera el pati interior i les pèrdues energètiques que es produïen en ell i en els
tancaments que el delimitaven.
Pel que respecta a la solera, se l’hi incorporarà aïllament per reduir la seva transmitància
i un emmacat de graves acompanyat d’una làmina bituminosa per evitar les humitats de
capil·laritat provinents del subsòl.
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2.3.4 Estructura de terrassa i coberta:
La terrassa actual, s’enderrocarà per reconstruir-la amb materials diferents, obtenint al
final una coberta invertida transitable (amb un pendent del 2%), de manera que la
impermeabilització quedi en la cara calenta de l’aïllant, augmentant així la vida útil
d’aquesta i millorant tèrmicament l’edifici. La solució adoptada com acabat serà de
paviment ceràmic.
Estarà composada primerament per una barrera de vapor, en forma de pintura clorcautxú aplicada sota el nou forjat de biguetes prefabricades de formigó seguint la
tipologia de forjat que ja hi ha en el forjat del sostre de soterrani. En segon lloc
s’executarà la capa de formació de pendents amb formigó alleugerit, creant una pendent
del 2% cap als embornals. A sobre es col·locarà la membrana impermeabilitzant
monocapa adherida; formada per làmina de betum amb doble armadura de film de
polietilè (PE) tipus MORTERPLAS 4,8 kg (TEXSA) o similar. A sobre de la
impermeabilització s’hi col·locarà una capa separadora tipus geotèxtil per protegir-la
d’agressions mecàniques. L’aïllament tèrmic es col·locarà a sobre de la làmina
geotèxtil., i sobre aquest aïllament, s’hi executarà el paviment. Aquest estarà format per
una nova làmina geotextil separadora, una estesa de morter de fixació a sobre i
finalment les peces ceràmiques de gres exterior com a acabat de paviment (Figura 81).
Com a part fonamental de les cobertes es col·locaran baranes metàl·liques.

Figura 81 i 82: Terrassa actual - Exemple estructura terrassa nova

En la intervenció sobre la coberta, es pretén dur a terme la substitució de la coberta
actual, que com s’ha descrit anteriorment, està formada per un encadellat ceràmic
inclinat sobre bigues de fusta i acabat de teula ceràmica, sense aïllament ni làmines
impermeabilitzants.
Doncs bé, aquesta coberta obsoleta serà substituïda per una coberta lleugera de panells
sandvitx sobre una estructura de biguetes de fusta i acabat de teula àrab reutilitzada
parcialment (Figura 83 i 84).
La coberta serà inclinada a dues aigües mantenint la estètica actual amb uns pendents al
voltant del 30% cap a les façanes nord i sud, A cada banda de la teulada es preveu una
canal semicircular de coure per a la recollida d’aigües pluvials, evitant així l’aparició
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d’humitats en façana. Es col·locarà amb suports externs acollats al ràfec i amb baixants
verticals semblants a l’actual de fibrociment.
La solució escollida és vista per la seva part inferior, el que fa que una solució
multicapa sigui més adient. Sobre aquesta estructura es col·locaran panells sandvitx
amb acabats de fusta de pi rasurada, proporcionant així un càlid acabat interior.

Figura 83 i 84: Coberta actual - Exemple coberta nova

2.4 Sistema envoltant:
El sistema envoltant del edifici esta constituït per les façanes principal del nord i la
posterior que dona a cara sud i la coberta. La coberta com ja s’ha explicat en l’apartat
anterior es modificarà i s’hi incorporarà aïllaments a partir de panells sandvitx però
conservant la seva estètica amb les mateixes teules àrabs.
Seguint la mateixa dinàmica de conservació de l’estètica general del edifici imposada
des de l’Ajuntament de la població, la façana principal no serà modificada exteriorment
i com a molt es sanejarà alguna de les seves parts per eliminar-hi deficiències. Per
aquest motiu, l’única forma de millorar l’eficiència del edifici en aquest tancament,
passa per incorporar aïllament interior sobre façana, ja que tampoc es té cambra d’aire
que es pogués emplenar d’aïllament. Així doncs, s’eliminarà el revestiment interior de
tota la façana principal i sobre el mateix parament de pedra s’hi disposarà un sistema
SATE amb acabat de guix laminat i pintat (Figura 85). L’aïllament s’adherirà
directament sobre el mur sanejat i s’haurà de tenir molta cura amb els ponts tèrmics
tants dels tancaments practicables com amb els encontres amb forjats de les diferents
plantes.
La façana posterior per la seva part, com que no es necessària la conservació de la seva
estètica, s’optarà per incorporar també aïllament sobre ella directament, però aquest cop
des de la cara exterior. Per incorporar aquest aïllament, s’eliminarà tot el material
d’acabat exterior actual de la façana i es dura una a terme una solució molt semblant al
anterior però en aquest cas els materials es situaran en la cara mes externa del mur de
pedra. Aquest sistema exterior permet una col·locació molt més continua al llarg i
ample de tot el tancament reduint en gran mesura els ponts tèrmics de forjats i s’hi
s’executa bé també reduirà molt els de les obertures (Figura 85).
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Figura 85: Exemple aïllament de façana

La fusteria exterior, per la seva banda, es substituirà en la seva totalitat i es realitzarà a
partir de tancaments practicables de PVC amb acabat imitant la fusta. Aquesta disposarà
de trencament de pont tèrmic i envidriament doble amb cambra d’aire (Figura 86).
Les obertures tindran com a protecció solar exteriors porticons exteriors de lames
abatibles horitzontals del mateix material que les fusteries (Figura 87).

Figura 86 i 87: Exemple tancaments practicables fusta i porticons amb lames
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2.5 Sistema d’instal·lacions:
2.5.1 Contribució solar d’ACS:
Es preveu que l’habitatge disposi d’instal·lacions solar tèrmica per a la producció
d’aigua calenta sanitària amb aprofitament de l’energia solar tèrmica a partir de
captadors.
Per a calcular i definir quin tipus de instal·lació requereix el edifici s’ha utilitzat el
programa CHEQ4, el informe del qual s’adjunta en l’Annex nº2 – Compliment HE4.
Primerament es defineix la localització del edifici dins d’una població i es recull tota la
seva informació com altura, radiacions solars mitges, temperatures mitges, temperatures
mitges de les xarxes de subministrament,et. A continuació, es defineix quin tipus de
instal·lació disposarem en l’habitatge, essent aquesta, una instal·lació de consum únic
amb acumulador solar intercanviador intern i vàlvula termostàtica.
Tot seguit, es defineix que l’edifici tindrà un ús de vivenda i que la seva ocupació serà
del 100% tot l’any i de 3 residents. Aquests factors donen la demanda total d’ACS, que
en aquest cas serà de 84 litres/dia a 60ºC. Aquest valor s’extreu de la Taula 4.1Demanda de referència a 60ºC de la secció HE-4 Contribució solar mínima d’aigua
calenta sanitària del CTE (Figura 88).

Figura 88: Taula 4.1- Demanda de referència a 60ºC

Un cop obtinguda la demanda que s’ha de cobrir, es defineixen els diferents paràmetres
de la instal·lació solar:
- Pèrdues per ombra (0%): La instal·lació no pateix pèrdues per ombres donat que en
les seves immediacions no s’hi troben edificis més alts. Per tant el coeficient de
reducció per aquest factor serà 1.
- Pèrdues per orientació (32º): És fruit de la orientació de la instal·lació.
- Pèrdues per la inclinació de la instal·lació (40º): Són fruit de la inclinació mateixa
de les plaques en la coberta.
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Per tal de obtenir el coeficient de reducció per orientació i inclinació s’han d’introduir
els dos factors en el següent àbac i discernir que el factor de reducció serà d’un 0,90 o
0,95. (Figura 89)

Figura 89: Àbac d'orientació i inclinació

A més de les longituds i diàmetres de la instal·lació. Com a part imprescindible de la
instal·lació s’escullen els captadors plans SOL 250H de la casa Baxi Calefacción, i com
a sistema de recolzament en cas de necessitat s’agafa una caldera de condensació de
gas natural. Un altre factor molt important en la definició del conjunt, es l’acumulador
que serà de 118 litres amb intercanviador intern.(Figura 90).

Figura 90: Paràmetres de la instal·lació solar (Annex nº2)
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Així doncs, finalment es calculen els resultats amb el programa i amb un sol captador de
2,35m² de superfície, es cobreix la demanda d’ACS al 84% durant tot l’any, que es de
1629Kwh, i s’obté una reducció de 262Kg de CO2. S’ha de tenir en compte que en
determinats moments de l’any la instal·lació pot patir una sobre exposició i sobre
producció, fet que s’ha de pal·liar aplicant mesures com tapar el captador o buidant-lo
(Figura 91).

Figura 91: Resultats compliment HE4 (Annex nº2)

Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene,
eficiència energètica i seguretat que estableix el RITE 07 (RD 1207/2007).
Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixi les exigències bàsiques del
HE-2 “Rendiment de les instal·lacions tèrmiques” i HE-4 “Contribució solar mínima
per a la producció d’aigua calenta sanitària” i el Decret d’Ecoeficiència.
L’habitatge estarà equipat amb una caldera complementaria de gas natural, per la
calefacció i producció instantània d’aigua calenta sanitària. Aquesta disposarà d’entrada
de subministrament de gas, aigua freda i ACS solar, endoll de presa de corrent i
desguàs. A més, estarà connectada a la xemeneia individual per a l’evacuació de fums
fins a la coberta.
2.5.2 Compliment de normativa:
Segons l’apartat HE-4-Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària del CTE, en
el seu apartat 2.2 s’estableix la contribució solar mínima d’ACS a partir de la Taula 2.1
següent i sabent que la demanda que tenim és de 84l al dia (Figura 92).
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Figura 92: Contribució solar mínima anual d'ACS en %

Així doncs, tot sabent que la zona climàtica a la que fem referència és la zona climàtica
III, deduïm que l’aportació mínima serà del 40% i donat que cobrim el 84% amb la
placa solar que hem disposat, complim amb escreix amb la demanda mínima.
De la mateixa manera també és limita les pèrdues per orientació, inclinació i ombres a
partir de la Taula 2.3 següent i sabent que les pèrdues que tenim són de un 10% en
orientació i inclinació, i un 0% en ombres, el que fan un total del 10% (Figura 93.

Figura 93: Limitació de pèrdues en %

Per tant, donat que la placa solar que hem col·locat és de superposició, arribem a la
conclusió de que també complim amb les pèrdues límit ja que ens trobem sempre per
davall dels límits establerts.

74

TFG: Rehabilitació 2017
3 Millora energètica del habitatge:
3.1 Estudi energètic amb millores incorporades:
3.1.1 Factors energètics:
Com s’ha fet al inici del treball per tenir un estudi energètic adient s’han de tenir en
compte una sèrie de factors que ara s’exposaran així com les intervencions encaminades
a millorar aquest factors:
Distribució i ventilació d’espais (plànols de distribució 14 i 15):
Tenint en compte els factors de orientació s’ha tornat a distribuir la vivenda per a
optimitzar els espais i usos i un cop reformada presenta una distribució basada en
disposar els espais de lleure i on es passen mes hores en una casa en façana sud (cuina,
menjador, sala d’estar,etc), mentre que les zones amb menys activitat es situen en
façana nord (tots els dormitoris). Cal puntualitzar que donada la escassetat d’espai hi ha
una habitació amb ventilació sud, però aquesta es d’ús puntual per a visites o altres
activitats de la llar. Totes les estances queden ventilades naturalment per les obertures
originals a excepció dels banys i el quartet de instal·lacions que es ventilen
mecànicament per mitjà de conductes i extractors fins a la coberta.
La planta soterrani queda novament distribuïda en dos espais, un destinat al quartet
d’instal·lacions i l’altre per a magatzem o espai polivalent.
En planta baixa, trobem un sol únic espai obert en el que es situen la cuina-menjador i
una petita sala d’estar. També s’hi ha situat un lavabo de petites proporcions.
En planta primera s’hi troben la habitació de matrimoni amb bany complert individual, i
una sala d’estar polivalent que comunica directament amb la terrassa.
En planta sota coberta s’hi han situat dos habitacions, una individual i una per a invitats
juntament amb un bany complert compartit.
Obertures i tancaments practicables:
Les fusteries velles es substituiran per noves de PVC de la casa Kömmerling model
EuroFutur, les quals ofereixen juntament amb els vidres de doble cambra i d’emissivitat
baixa, unes transmitàncies molt més reduïdes i evitaran les pèrdues o guanys calorífics
entre l’interior i l’exterior de la vivenda
Les obertures que tindrà l’edifici reformat seran les originals i no patiran cap disminució
ni augment en la superfície de les mateixes, ja que són suficients per garantir la
ventilació dels espais interiors. Ara bé, com s’ha vist en les il·lustracions de la insolació
de l’edifici, la màxima insolació de les obertures es dona en façana sud, fet pel qual s’hi
col·locaran porticons exteriors de lames mòbils en totes les fusteries reduint la
incidència del sol cap a l’interior. A més a més es recularan encara més les fusteries fins
la cara mes interna del parament (40cm) afavorint la creació d’una part ombrívola en els
moments en que la radiació es mes directa (Figura 94).
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Figura 94: Incidència solar en el solstici d'estiu, l’equinocci i el solstici d'hivern

Amb la nova posició de les fusteries i per mitjà de la figura anterior, comprovem que al
recular-les aconseguim ombra durant tot l’estiu, reduint l’incidència del sol, mentre que
en les altres dos períodes del any es segueix aprofitant quasi al màxim els rajos solars.
En les obertures de façana nord també es col·locaran les esmentades lames per seguir
amb una mateixa estètica en tot l’edifici, tot i que no serien necessàries donada la
escassa afectació solar en aquesta part.
Ponts tèrmics i inèrcia tèrmica:
Com s’ha explicat anteriorment, en l’edifici reformat s’intentarà reduir la presencia de
ponts tèrmics al mínim possible incorporant aïllaments en els paraments i fusteries amb
materials amb una conductivitat molt més reduïda i més estancs.
En façana nord es disposarà un sistema SATE per l’interior donat que no es possible
disposar-lo cap a l’exterior per normativa municipal, ja que aquesta impedeix recrescuts
en la façana que dona al carrer. Seguint amb l’objectiu de reduir els ponts tèrmics,
s’allargarà l’aïllament interior 1m per la cara superior i inferior dels forjats que es trobin
en contacte amb aquesta façana, complicant el màxim possible el camí per on s’han de
produir les transferències de calor.
En façana sud es col·locarà també un sistema SATE però per la cara externa de mur
amb una continuïtat total en la seva vertical, creant una pell exterior que reduirà molt la
transmitància del parament.
En els encontres amb les obertures es tindrà cura a l’hora de donar continuïtat al
aïllament al llarg del mur evitant així l’aparició de ponts tèrmics. El fet de no tenir
caixes de persianes ajuda a aquest últim objectiu, ja que sempre eren un punt
desfavorable de pas de calories.
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En quant a la inèrcia tèrmica del edifici, el sistema SATE exterior és òptim per a
l’aprofitament de la inèrcia tèrmica dels murs en usos de 24h, ja que aquestos tenen una
important massa i poden emmagatzemar grans quantitats d’energia calorífica provinents
de la mateixa activitat interior. Això juntament amb un aprofitament de l’energia solar
passiva per mitjà de les obertures orientades a sud suposa un descens important en les
demandes de calefacció en períodes freds. En els períodes càlids de l’any, l’aïllament
per l’exterior evita que la massa del mur emmagatzemi energia i la desprengui al
interior.
Com s’ha exposat, és millor el comportament del aïllament per la cara exterior del mur,
però la impossibilitat de fer-ho en les dues façanes obliga a col·locar-lo en la cara
interna en la façana nord. També és un sistema molt avantatjós però de resultats una
mica mes reduïts, ja que no aprofita la inèrcia del mur però si garanteix el manteniment
de les calories generades en l’interior dels paraments.
3.1.2 Certificació energètica:
Un cop s’han determinat les modificacions i millores que s’implementaran en l’edifici,
s’avaluarà quines tipologies de materials es podrien incorporar en les noves solucions
constructives. Primerament es mostren novament i de manera ascendent els punts febles
del edifici en els que s’ha de intervenir amb mes èmfasi i sobre els que es donen les
diferents solucions que s’aplicaran.
Els materials aïllants que es podrien incorporar als nous tancaments poden ser de moltes
tipologies diferents, però s’ha reduït a 3 materials principalment perquè aquests són els
més utilitzats en la construcció. Els 3 materials seleccionats són la llana de roca, el
poliestirè extruït i el poliestirè expandit. Altres materials descartats són el suro, cànem,
cel·lulosa, vidre cel·lular, etc donat el seu elevat preu, o el poliuretà, per culpa de la
seva toxicitat.
Així doncs, dels tres materials seleccionats trobem les seves conductivitats següents:
- EPS: 0,046 W/m·ºK
- XPS: 0,042 W/m·ºK
- Llana: 0,04 W/m·ºK
I en funció del gruixos més comercialitzats i que s’utilitzaran en la reforma, trobem les
seves resistivitats:
Material
EPS
XPS
Llana

2cm
0,435
0,476
0,400

4cm
0,870
0,952
0,800

6cm
1,304
1,429
1,200

8cm
1,740
1,905
1,600

Taula 11: Resistivitats dels materials (m²ºK/W)
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10cm
2,174
2,381
2,000

12cm
2,609
2,857
2,400
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Solera Soterrani 0,52 W/m²·K:
Aquest punt suposa una superfícies de 19m² i no planteja moltes pèrdues energètiques al
edifici, però donat que hi ha presencia d’humitats de capil·laritat que ascendeixen del
terreny, es creu que la millor solució es la de col·locar una capa de graves, eliminant o
al menys reduint en gran mesura l’afectació de les humitats i incorporar una lamina
d’aïllament millorant la transmitància del element constructiu.
Inicialment, la transmitància del element s’estima directament des de el programa
definint solament la profunditat de la solera. Tot seguit, i partint des de l’estimació del
programa s’incorpora l’aïllament, el qual s’ha d’introduir en funció de la resistivitat de
cada material i el seu gruix.
Tot introduint aquestes resistivitats dels materials la transmitància de la solera es
redueix fins als valors de la taula següent:
Material
EPS
XPS
Llana

2cm
0,46
0,45
0,47

4cm
0,41
0,40
0,42

6cm
0,38
0,37
0,38

8cm
0,36
0,36
0,36

Taula 12: Transmitància de l'element (W/m²·ºK)

Amb l’aplicació d’aquestes resistivitats la transmitància es veu reduïda però el
programa limita la reducció fins a 0,36 W/m²·ºK, així doncs serà el mateix inserí un
gruix de 8cm o més de qualsevol dels 3 aïllaments, ja que tots esdevenen en el mateix
resultat.

Façana nord 1,55 W/ m²·K:
En aquest element l’inconvenient es troba en la impossibilitat de augmentar volum cap a
l’exterior i no modificar la fisonomia i estètica de la façana, pel que s’adopta una
solució d’aïllament per la cara interior del tancament.
La composició inicial de l’element està formada pels següents materials:
Material
Morter de ciment
Pedra calcària
Enlluït de guix

Espessor (m)
0,02
0,58
0,02

Conductivitat W/m²·ºK
1,8
1,4
0,4

Taula 13: Composició inicial façana nord

La millora que es planteja en aquest element es la de eliminar la degradada capa interior
de 2cm de guix interior i incorporar directament sobre el mur de pedra natural el
material aïllant. Com a nou acabat interior es disposen plaques de guix laminat que
posteriorment es pintarà, quedant la nova composició de la següent forma:
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Material
Morter de ciment
Pedra calcària
Aïllament
Plaques de guix laminat

Espessor (m)
0,02
0,58
Sense definir
0,02

Conductivitat W/m²·ºK
1,8
1,4
Sense definir
0,25

Taula 14: Composició final façana nord

Tot seguit es pot observar en les taules següents els valors de les transmitàncies del
element final en funció de la incorporació de cada tipus d’aïllant i els seus diferents
gruixos:
Material
EPS
XPS
Llana

2cm
0,90
0,87
0,93

4cm
0,65
0,61
0,68

6cm
0,51
0,48
0,53

8cm
0,41
0,39
0,44

10cm
0,35
0,33
0,37

Taula 15: Taula transmitàncies W/m²·ºK

S’ha de tenir en consideració que els ponts tèrmics que intervenen en l’esmentat
element constructiu es veuen solucionats evitant així pèrdues innecessàries, tal i com es
pot observar en els diferents plànols de detalls constructius (Plànols 24 i 25).
Així doncs, solucionant els ponts tèrmics i implementant materials aïllants es poden
reduir amb gran mesura les transmitàncies i per tant les pèrdues a traves del parament de
façana, podent arribar a tenir una transmitància mínima de 0,33W/m²·K amb un gruix
de material aïllant de XPS de 10cm. Tot i que els altres dos materials no difereixen en
excés, per lo que de ben segur el factor condicionant de tot serà l’econòmic que
s’avaluarà en el següent apartat (Figura 95).
1

Transmitància tèrmica W/m²·K
²·K

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

EPS

0,4

XPS

0,3

Llana

0,2
0,1
0
2cm

4cm

6cm

8cm

10cm

Gruixos de material
Figura 95: Gràfica comportament materials façana nord
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Mur en contacte amb el terreny 1,73 W/m²·ºK:
De la mateixa manera que passa en les soleres, inicialment la transmitància del element
s’estima directament des de el programa definint solament la profunditat del mur. Tot
seguit, i partint des de l’estimació del programa s’incorpora un aïllament, variant entre
material i gruix respectiu, obtenint la següent taula de transmitàncies final del element:
Material
EPS
XPS
Llana

2cm
1,06
0,92
1,14

4cm
0,7
0,61
0,74

6cm
0,53
0,46
0,56

8cm
0,43
0,40
0,45

10cm
0,39
0,38
0,41

Taula 16: Taula transmitàncies W/m²•K

Donat que aquest mur es troba directament en contacte amb el terreny, es obvi que no es
pot implementar aïllament en la cara en contacte, per la qual cosa s’incorpora per la cara
interior, juntament amb una capa d’acabat de guix laminat i pintat.
En aquest cas, la opció mes correcta passa per incorporar-hi també XPS com a material
d’aïllament amb el màxim de gruix que es contempla, arribant així a una transmitància
de 0,38W/m²·ºK.
Façana Sud 1,83 W/m²·ºK:
En la façana interior del edifici no es té l’inconvenient del recrescut de façana i per a
optimitzar més l’espai interior del edifici, que ja de per si es escàs, s’opta per
implementar un sistema d’aïllament per l’exterior exterior continu i evitant així també
de manera més eficient els ponts tèrmics.(Plànols 24 i 25).
La composició inicial de l’element està formada pels següents materials:
Material
Morter de ciment
Pedra calcària
Enlluït de guix

Espessor (m)
0,02
0,44
0,02

Conductivitat W/m²·ºK
1,8
1,4
0,4

Taula 17: Composició inicial façana sud

La millora que es planteja en aquest element es la de substituir el material deteriorat,
enretirar els 2cm de morter de ciment del exterior i incorporar al parament de pedra el
material aïllant i sobre aquest un nou acabat de morter de ciment. Quedant la nova
composició de la següent forma:
Material
Morter de ciment
Aïllament
Pedra calcària
Enlluït de guix

Espessor (m)
0,04
Sense definir
0,44
0,02
Taula 18: Composició final façana sud

80

Conductivitat W/m²·ºK
1,8
Sense definir
1,4
0,4
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Tot seguit es pot observar en les taules següents els valors de les transmitàncies del
element final en funció de la incorporació de cada tipus d’aïllant i els seus diferents
gruixos:
Material
EPS
XPS
Llana

2cm
1,01
0,97
1,05

4cm
0,7
0,66
0,74

6cm
0,54
0,50
0,57

8cm
0,44
0,41
0,46

10cm
0,37
0,34
0,39

Taula 19: Taula de transmitàncies W/m²•K

1,2

Transmitància tèrmica

1
0,8
EPS

0,6

XPS
0,4
Llana
0,2
0
2cm

4cm

6cm

8cm

10cm

Gruixos de material
Figura 96: Gràfica materials aïllants façana sud W/ m²•K

En aquesta façana les diferencies de transmitància obtingudes a partir dels resultats de
cadascun dels materials difereixen una mica més entre ells, i segueix essent el XPS el
material amb millor comportament. La reducció de la transmitància arriba fins als
0,34W/m²·ºK (Figura 96).
Forjat ampliació 2,01 W/m²·K i façana ampliació 2,38W/m²·K:
En aquest cas, s’eliminen aquests dos element del conjunt de l’envoltant del edifici per
mitjà de la modificació de la terrassa i l’eliminació del pati interior, passant a ventilar
les estances interior de manera mecànica per conductes, com s’explica en l’apartat de
instal·lacions.
Solera entrada 2,11W/m²·K:
Aquest punt suposa una superfícies de 13,5m² i donat que hi ha presencia d’humitats de
capil·laritat que ascendeixen del terreny, es creu que la millor solució es la de col·locar
una capa de graves, eliminant o al menys reduint en gran mesura l’afectació de les
humitats i incorporar una lamina d’aïllament millorant la transmitància del element
constructiu.
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Inicialment, la transmitància del element s’estima directament des de el programa
definint solament la profunditat de la solera que en aquest cas inferior a 0,5m. Tot
seguit, i partint des de l’estimació del programa s’incorpora l’aïllament, el qual s’ha
d’introduir en funció de la resistivitat de cada material i el seu gruix.
Tot introduint aquestes resistivitats dels materials la transmitància de la solera es
redueix fins als valors de la taula següent:
Material
EPS
XPS
Llana

2cm
1,38
1,31
1,44

4cm
1,02
0,97
1,07

6cm
0,82
0,78
0,86

8cm
0,69
0,65
0,73

10cm
0,6
0,57
0,63

12cm
0,55
0,55
0,57

Taula 20: Transmitància de l'element (W/m²·ºK)

Amb l’aplicació d’aquestes resistivitats la transmitància es veu reduïda però el
programa limita la reducció fins a 0,55 W/m²·ºK, així doncs serà el mateix inserí un
gruix de 12cm tant de EPS com de XPS, però no la llana ja que el seu comportament és
una mica pitjor.
Coberta 2,4W/ m²·K:
La coberta del edifici presenta importants deficiències estructurals, fet pel qual es
substitueixen les actuals biguetes per d’altres noves i en òptimes condicions i s’aprofita
la intervenció per incorporar-hi material aïllant i reduir així la gran transmitància que
presenta.
La composició inicial de l’element està formada pels següents materials:
Material
Teula ceràmica àrab
Morter de ciment
Contraxapat de fusta
Làmina de PVC
Contraxapat de fusta

Espessor (m)
0,04
0,02
0,02
0,01
0,02

Conductivitat W/m²·ºK
1
1,8
0,24
0,17
0,24

Taula 21: Composició inicial coberta

La millora que es planteja en aquest element es la de conservar i substituir les teules
malmeses i incorporar panells sandvitx aïllants. Quedant la nova composició de la
següent forma:
Material
Teula ceràmica àrab
Morter de ciment
Panells sandvitx aïllant
Contraxapat de fusta

Espessor (m)
0,04
0,02
Sense definir
0,02
Taula 22: Composició final coberta
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Conductivitat W/m²·ºK
1
1,8
Sense definir
0,15
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En aquest cas, s’ha optat per incorporar gruixos mes grans de material aïllant donada la
gran exposició del element. Tot seguit es pot observar en la taula següents els valors de
les transmitàncies del element final en funció de la incorporació de cada tipus d’aïllant i
els seus diferents gruixos:
Material
EPS
XPS
Llana

4cm
0,84
0,78
0,89

8cm
0,48
0,45
0,52

12cm
0,34
0,31
0,37

Taula 23: Taula de transmitàncies W/m2·K

En aquesta ocasió, les conclusions són similars a les anteriors, en les que el material
més bo hauria de ser el XPS, arribant amb un gruix de solament 12cm a aconseguir una
transmitància del element de 0,31W/ m²·K.
Terrassa 3,3 W/m²·K:
Aquest element constructiu ocupa aproximadament 17m², però la seva alta
transmitància el fa un punt feble i fàcilment rectificable i que aportarà una millora
substancial al conjunt.
La composició inicial de l’element està formada pels següents materials:
Material
Rajola ceràmica
Morter de ciment
Encadellat ceràmic

Espessor (m)
0,02
0,01
0,04

Conductivitat W/m²·ºK
1
1,8
0,29

Taula 24: Composició inicial terrassa

La millora que es planteja en aquest element es totalment radical, substituint-lo per una
tipologia completament nova com s’explica en l’apartat de memòria constructiva i en
els plànols de estat reformat. La nova composició quedaria de la següent manera:
Material
Gres porcelànic
Morter de ciment
Feltre tèxtil
Aïllament
Feltre tèxtil
Betum
Formigó en massa
Entrebigat revoltó EPS
Pintura bituminosa

Espessor (m)
0,03
0,02
0,001
Sense definir
0,001
0,001
0,05
0,25
0,001
Taula 25: Composició terrassa
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Conductivitat W/m²·ºK
2,3
1,8
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0,23
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0,313
0,23
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Tot seguit es pot observar en les taules següents els valors de les transmitàncies del
element final en funció de la incorporació de cada tipus d’aïllant i els seus diferents
gruixos:
Material
2cm
4cm
6cm
8cm
10cm
0,68
0,52
0,43
0,36
0,31
EPS
0,66
0,50
0,40
0,34
XPS
0,29
0,69
0,54
0,45
0,38
0,33
Llana
Taula 26: Transmitàncies terrassa nova

Seguint la dinàmica que clarament marquen els tres tipus de materials, els XPS es el
mes idoni en quant a eficàcia aïllant respecta, però tampoc cal desestimar la capacitat
dels altres dos donat que no es troben molt allunyats dels valors del principal. D’aquesta
manera es pot arribar a aconseguir una transmitància solament de 0,29W/m²·K, el que
seria menys d’un 10% de la que es tenia anteriorment.
Tancaments practicables 5,7W/m²·ºK:
Per últim, es tracta de la millora substancial dels tancaments practicables de la vivenda,
actualment sol hi ha 8 obertures en les façanes amb les característiques següents:
Obertura
Porta entrada
Porta terrassa
Finestra N P1
Finestra N PSC
Finestra S PB
Finestra S PSC
Finestra cuina
Finestra
ampliació

Sup.
(m²)
2,29
1,92
1,64
0,93
0,96
0,98
1,35
0,97

Factor de
marc (%)
48
48
40
20
24
24
29
20

U vidre
(W/m²·ºK)
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

U marc
(W/m²·ºK)
2
2
2
2
2
2
2
2

U total
(W/m²·ºK)
3,92
3,92
4,22
4,96
4,81
4,81
4,63
4,96

Taula 27: Característiques obertures inicials

Aquestes obertures es troben en un estat molt deplorable i son substituïdes per
tancaments practicables nous de PVC de la casa Kömmerling model Eurofutur Elegance
i vidres de baixa emissivitat Vidre 4/16/4 BE (veure Annex nº5 – Fitxes tècniques casa
Kömmerling). En aquesta ocasió i donada la informació de la casa comercial, la
transmitància es dona del conjunt del element de tancament, sense tenir en compte el
factor de marc, que es trobaria pròxim al 30% en tots els casos. També s’eliminen
algunes obertures fruit de la modificació dels espais interiors, quedant els tancaments
practicables següents:
Obertura
Superfície (m²) U conjunt (W/m²·ºK)
2,29
2
Porta entrada
1,92
1,3
Porta terrassa
1,64
1,3
Finestra N P1
0,93
1,3
Finestra N PSC
0,96
1,3
Finestra S PB
Finestra S PSC
0,98
1,3
Taula 28: Característiques obertures noves
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D’aquesta manera la nova transmitància obtinguda dels nous tancaments practicables es
de 1,3W/m²·ºK, quasi bé un 77% menys que anteriorment.
Instal·lacions:
Actualment l’edifici solament conta amb instal·lació de subministrament d’aigua i amb
les canonades de evacuació d’aigües, les dues amb multitud de deficiències i materials
obsolets, fet que comporta la seva substitució. A més s’hi disposarà un dipòsit
d’acumulació d’aigües pluvials per al seu posterior tractament i reaprofitament per a les
diferents instal·lacions de la vivenda.
A més a més, i aprofitant la bona situació i orientació de l’habitatge, s’incorporaran a
les instal·lacions una placa solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària de
la vivenda. Aquesta placa solar i tota la corresponent instal·lació portarà com a suport
una caldera de gas natural de 24 kW, la qual també s’emprarà per la calefacció de la
vivenda.
En un principi, si les ventilacions i els aïllaments previstos compleixen eficientment
amb les seves funcions previstes, no serà necessari la incorporació de cap sistema de
refrigeració de la vivenda, però amb els fals sostres projectats, es podrà executar amb
facilitat una instal·lació de refrigeració per conductes en un futur.
Així doncs, un cop executades totes les intervencions que s’hagin de dur a terme en
l’habitatge es desenvolupa una nova qualificació energètica per determinar quina es la
valoració general que té el mateix.
Aquesta qualificació es fa a partir del programa CE3X, per mitjà de la implementació de
la tipologia d’aïllament que presenta millor comportament tèrmic, que en aquest cas és
el XPS, en els tancaments de l’habitatge i les instal·lacions de les que gaudeix, un cop
incorporades les plaques solars, arribant a la qualificació energètica juntament amb el
consum de kgCO2/m².
Com es pot observar en el document seguidament adjuntat (veure Annex nº3 – Estudi
energètic millor aïllament), la qualificació energètica global d’emissions de diòxid de
carboni (kgCO2/m² any) és, desprès de les intervencions de 3,38 KgCO2/m² obtenint així
la lletra A de qualificació final (Figura 97).

Figura 97: Qualificació energètica amb el millor material aïllant
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3.2 Comparativa de qualificacions:
Aquesta comparativa la desenvolupem a partir de la lectura dels dos Annexes nº1 i 3, en
els que trobem els certificats energètics de les dues etapes de l’edifici, l’estat inicial i
l’estat reformat. En l’estat inicial, els tancaments estan constituïts per les tipologies de
materials originals i les obertures i fusteries originals, mentre que en l’estat reformat
s’agafa com a referència per fer la certificació els tancaments complimentats amb
l’aïllament amb millor comportament tèrmic, que es el XPS i amb els gruixos més
elevats que garanteixen un millor aïllament.
Inicialment l’edifici presentat obtenia una qualificació energètica molt pobra d’acord
també amb la antiguitat de la construcció, arribant a aconseguir unes emissions de
diòxid de carboni de 36,48 KgCO2/m²·any i una qualificació E (Figura 98). Aplicant les
millores proposades i utilitzant el material aïllant que millor comportament té, aquesta
qualificació arriba al nivell més alt obtenint una lletra A i unes emissions de solament
3,38 KgCO2/m²·any (Figura 99).

Figura 98 i 99: Comparativa d'emissions estat inicial i reformat

Aquest canvi tant important en la qualificació energètica no ve donat fruit d’una
disminució de la superfície habitable ni de la reducció o ampliació d’obertures, sinó que
sorgeix de la reducció de les transmitàncies dels diferents elements constructius que
formen l’edifici (Figura 100 i 101). La disminució d’aquest factor es produeix gracies a
la incorporació del material aïllant XPS amb un gruix de 10cm i de la substitució de les
fusteries per noves de materials més eficients en quant a aïllament. Així doncs és
fàcilment apreciable aquesta disminució a partir de les taules extretes següents:

Figura 100: Resum elements constructius i característiques inicials
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Figura 101: Resum elements constructius i característiques reformat

Cal mencionar, que els murs de mitgera es consideren de transmitància 0 donat que es
tracta d’una divisòria que separa dos espais habitats i entre els quals no hi ha intercanvi
de calor donat que es troben en una temperatura igual o molt semblant.
En el cas que els espais contigus a les mitgeres que tenim no fossin habitats si que
tindríem transferència de calor entre els nostres espais interns i els adjacents. En aquest
supòsit, el CTE limita la transmitància tèrmica dels murs mitgera segons la taula
següent:

Figura 102: Limitació transimtancia tèrmica de les mitgeres U en W/m2*ºK

Donat que la nostra zona climàtica és la B-3 obtenim una limitació de 1,10 W/m²*ºK. Ja
que la tipologia constructiva del nostre edifici és de murs de pedra i tova de importants
gruixos (50cm aprox.) i enlluïts de guix en cada cara del parament, aquesta tipologia
constructiva ens permet obtenir una transmitància de la mitgera de 0,97 W/m²*ºK i
complir amb la normativa d’aplicació.
Seguint amb l’anàlisi dels certificats observem que inicialment es tenia un indicador
global de 36,48 KgCO2/m²·any d’emissions, de les quals 19,93 KgCO2/m²·any eren
produïdes pel consum energètic per a calefacció, 12,32 KgCO2/m²·any per a ACS i la
resta, 4,23 KgCO2/m²·any per a refrigeració (Figura 103). Però aquestes emissions es
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veuen reduïdes a un global de 3,38 KgCO2/m²·any; on 1,04 KgCO2/m²·any són de
calefacció, 0,9 KgCO2/m²·any per a ACS i 1,45 KgCO2/m²·any per a la refrigeració de
l’edifici (Figura 104).

Figura 103: Qualificació inicial del edifici

Figura 104: Qualificació del edifici reformat

De la mateixa manera, la energia necessària per a mantenir les condicions internes de
confort en l’edifici es veu reduïda molt substancialment, passant d’uns 52,07
Kwh/m²·any per a calefacció i uns 11,08 KWh/m²·any per a la refrigeració (Figura
105), a solament 3,96 i 3,8 KWh/m²·any respectivament (Figura 106). Això exemplifica
que la utilització dels materials aïllants ajuda a reduir les pèrdues internes de l’habitatge
a la vegada que el protegeix de l’entrada excessiva de calories des de l’exterior.

Figura 105: Demandes d'energia edifici inicial

Figura 106: Demandes d'energia edifici reformat
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Per últim, podem fixar-nos en que per mitjà de les reformes proposades, el consum
d’energia primària consumida per l’edifici passa d’uns 141,54 KWh/m²·any a solament
15,41 KWh/m²·any (Figura 107 i 108). D’aquesta energia consumida inicialment 74,98
Kwh/m²·any eren per a calefacció, 49,55 Kwh/m²·any per a ACS i 17,01 KWh/m²·any
per a refrigeració; passant desprès de la reforma a 5,14 KWh/m²·any per calefacció,
4,44 KWh/m²·any per ACS i 5,83 KWh/m²·any per a refrigeració (Figura 107 i 108).

Figura 107: Consum d’energia primària edifici inicial

Figura 108: Consum d’energia primària edifici reformat
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4 Valoració econòmica dels materials:
A la vegada que s’implementa l’anàlisi dels diferents tipus d’aïllaments que s’han
contemplat i els seus gruixos, s’analitza el cost econòmic dels mateixos per poder
valorar quina de les solucions es la més adient econòmicament.
Donat que la resta de millores s’incorporaran al habitatge amb total seguretat, en
qualsevol de les solucions d’aïllaments escollides, no es tindran en compte a l’hora de
valorar-ho.
Inicialment es calcula la quantitat de metres quadrats de superfície a cobrir amb els
aïllaments escollits:
Coberta:
48m²
Terrassa:
15m²
Mur terreny: 31,2m²
165m² aprox.
Façana nord: 42,5m²
Façana sud: 42,5m²
Seguidament i a partir dels preus dels materials extrets de la base de dades del ITec, es
pot fer un càlcul ràpid i senzill del cost que tindrà incorporar els diferents aïllaments
segons els seus gruixos:
Material
2cm
4cm
6cm
8cm
10cm
7,13
13,03
18,81
25,08
20,56
EPS
12,88
16,67
24,29
29,66
32,32
XPS
11,01
20,79
25,87
30,22
26,39
Llana
Taula 29: Preus unitaris €/m²

Material
EPS
XPS
Llana

2cm
1176,45
2125,20
1816,65

4cm
2149,95
2750,55
3430,35

6cm
3103,65
4007,85
4268,55

8cm
4138,20
4893,90
4986,30

10cm
3392,40
5332,80
4354,35

Taula 30: Preus totals

Com es pot apreciar ràpidament, dels tres tipus de materials, el EPS es el que surt
econòmicament més barat per totes i cadascuna de les variables de gruixos, mentre que
els altres dos no es porten massa diferència.
El EPS suposa, en tots els casos, un estalvi que oscil·la entre un 10% i un 50% respecte
els altres materials seguit per el XPS que pot arribar a un estalvi màxim d’un 20%
segons els gruixos, i finalment, la Llana de roca sòl suposa un estalvi en 2 tipus de gruix
respecte el preu mes car de entre un 18% i un 14%.
Així doncs es evident dir que en quant a la vessant econòmica dels materials es molt
més viable la utilització del EPS que de les altres dues opcions.
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5 Justificació de la solució escollida:
5.1 Selecció millor material aïllant:
Un cop avaluats tots els aspectes del habitatge i les diferents modificacions que s’hi
duran a terme, s’han de escollir una de les tipologies de materials aïllants per a executar
les millores previstes.
Inicialment, al avaluar el comportament dels materials aïllants en quant a la seva
transmitància, es fàcilment visible la superioritat que presenta el XPS davant dels altres
dos materials. Però la gran millora que atorga el XPS en quant a transmitància es més
patent en els gruixos mes inferiors i a mesura que les dimensions de les plaques dels
diferents materials augmenta, les diferencies entre ells disminueixen.
La Llana de roca es la menys eficaç de les tres tipologies i sempre en tots i cadascun
dels casos i gruixos presentats es el material que pitjor comportament ofereix. Tot i així
no cal treure-li mèrit, perquè en gruixos més grans guanya molt terreny i gairebé es posa
a la altura dels altres dos materials amb escasses diferencies de 0,04 W/m²·K.
Finalment, a mig camí entre el millor i pitjor aïllant es troba el EPS, que pot arribar a
aproximar-se molt als valors del seu germà XPS en gruixos grans, però en cap dels
casos es capaç de superar-lo i es queda sempre en un segon pla al voltat de 0,02-0,03
W/m²·K.
En quant a la vessant econòmica, com ja s’ha pogut apreciar anteriorment, el EPS és el
material més econòmic amb diferencies molt importants que poden arribar a suposar un
estalvi pròxim al 50% del import destinat a la partida de materials aïllants.
Per tant, desprès d’avaluar aquests dos factors determinants per a la elecció, s’opta com
a materials aïllant per dur a terme les millores de la vivenda el EPS de 10cm de gruix,
que ofereix molt bon comportament tèrmic i un més que excel·lent preu (Figura 109).
Material escollit:

Figura 109: Plaques de EPS
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5.2 Estudi energètic final:
Per finalitzar el estudi es torna a emetre un certificat energètic del edifici implementant
sobre els distints tancaments l’aplicació del EPS en els seus gruixos més grans (1012cm), ja que són els més pròxims al valors que ofereix el XPS. (veure Annex nº4 –
Certificat energètic definitiu).
Aquesta ultima certificació ens situa la nova qualificació energètica global d’emissions
en una qualificació A amb 3,55 KgCO2/m² any, mentre que l’anterior era de 3,38
KgCO2/m² any, fet que deixa patent la escassa diferencia entre els dos materials aïllants
(Figura 110 i 111).

Figura 110 i 111: Comparativa d'emissions estat reformat amb XPS i EPS

Aquest canvi tant reduït en la quantitat d’emissions deriva de l’escassa diferencia entre
les transmitàncies definitives dels diferents paraments del edifici, ja que tots dos
materials aïllants ofereixen un molt bon comportament i com s’ha explicat anteriorment,
amb gruixos de 10 cm de cadascun s’obtenen diferencies de 0,02-0,03 en quant a
W/m²·ºK (Figures 112 i 113). Així doncs es pot apreciar aquestes petites diferencies a
partir de les següents taules de les dues certificacions:

Figura 112: Resum elements constructius i característiques reforma XPS
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Figura 113: Resum elements constructius i característiques reforma EPS

Per altra banda, les transmitàncies de les fusteries segueixen sent les mateixes donat que
no es canvia el seu material i no son factors a tenir en compte a l’hora de comparar les
dues possibles millores (Figura 114). Les superfícies i transmitàncies d’aquestes
fusteries són les següents:

Figura 114: Resum tancaments practicables

Seguint amb l’anàlisi dels certificats observem que en la reforma a partir de XPS es
tenia un indicador global de 3,38KgCO2/m²·any d’emissions, de les quals
1,04KgCO2/m²·any eren produïdes pel consum energètic per calefacció,
0,9KgCO2/m²·any per a ACS i 1,45KgCO2/m²·any per a refrigeració (Figura 115). I
utilitzant el EPS com a material aïllant, aquestes emissions es veuen augmentades fins a
un global de 3,55KgCO2/m²·any, en les que 1,19KgCO2/m²·any són de calefacció, les
de ACS segueixen sent 0,9KgCO2/m²·any i 1,46 KgCO2/m²·any per refrigeració.
(Figura 116).

Figura 115: Qualificació del edifici reformat amb XPS
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Figura 116: Qualificació del edifici reformat amb EPS

Seguint la tònica, l’energia necessària per a mantenir les condicions internes de confort
en l’edifici es veu una mica augmentada en el cas del EPS, passant d’uns
3,96Kwh/m²·any per a calefacció i uns 3,8Kwh/m²·any del XPS, a 4,54Kwh/m²·any i
3,83Kwh/m²·any respectivament del EPS (Figura 117 i 118). Això distancia una mica el
XPS del EPS, però la diferencia es queda en un 15% en calefacció i inferior al 1% en
refrigeració.
Tot i tractar-se d’una diferencia d’un 15% en calefacció, aquesta en nombres reals no
deixa de ser de 0,58 KWh/m²·any i la de refrigeració de 0,03 KWh/m²·any.
Tenint en compte que ja de per si els valor que s’obtenen son molt petits, les diferencies
entre ambdós materials encara segueixen sent menyspreables i no suposen un
empitjorament a tenir en compte.

Figura 117: Demandes d'energia edifici reformat amb XPS

Figura 118: Demandes d'energia edifici reformat amb EPS

Per últim, podem fixar-nos en que entre els dos aïllants, el consum d’energia primària
consumida per l’edifici passa d’uns 15,41Kwh/m²·any, energia de la qual
5,14Kwh/m²·any es consumida en calefacció, 4,44Kwh/m²·any en a ACS i
5,83Kwh/m²·any en refrigeració per a la solució amb XPS; a un total de
16,21Kwh/m²·any de la qual 5,89Kwh/m²·any és en calefacció, la de ACS segueixen
sent 4,44Kwh/m²·any i la de refrigeració creix fins als 5,89Kwh/m²·any en les solucions
amb EPS (Figura 119 i 120).
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Figura 119: Consum d’energia primària edifici reformat amb XPS

Figura 120: Consum d’energia primària edifici reformat amb EPS
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6 Pressupost:
- Pressupost
- Resum de pressupost
- Amidaments
- Últim full
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Pressupost per la reforma energètica d´un habitatge situat a Altafulla (Tarragona)

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 01/04/18
01
01

AIBENDCOB2
Num.
1

M2

Text

Pàg.:

PRESSUPOST PR ALTAFULLA
ENDRROCS

Demolició completa de coberta plana transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic; amb martell pneumàtic,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Tipus

Terrassa planta primera

[C]

[D]

[E]

[F]

17,110

AIBENDCOB

Num.

m2

Text

17,110

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta
inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals i recuperació del material per a la
seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Bessant nord

5,290

5,000

26,450 C#*D#*E#*F#

2

Bessant sud

5,170

5,000

25,850 C#*D#*E#*F#

K2182231
Num.

m2

Text

52,300

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Façana nord

40,810

40,810 C#*D#*E#*F#

2

Façana sud

34,080

34,080 C#*D#*E#*F#

AIBENDFUST

Num.

u

Text

74,890

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 m² de
superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Finestres planta baixa

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

Portes balconeres planta primera

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

Finestres planta sota coberta

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

17,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

AIBENDENV

Num.

m2

Text

1

7,000

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,150

2,500

2,000

15,750 C#*D#*E#*F#

1

Parets escala planta baixa

2

Divisóries estances planta baixa

9,900

2,500

3

Divisóries planta primera

4,000

2,600

3,000

31,200 C#*D#*E#*F#

4

Parets escala planta sota coberta

4,000

2,800

2,000

22,400 C#*D#*E#*F#

24,750 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS

Data: 01/04/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

AIBENDPOR
Num.
1

u

94,100

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de fusta, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Text

Tipus

Porta entrada edifici

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

AIBENDPOR2
Num.

u

1,000

Desmuntatde de porta interior

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Portes planta soterrrani

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

2

Portes planta baixa

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

3

Portes planta primera

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

4

Portes planta sota coberta

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

K2182301
Num.

m2

10,000

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Perimetre planta soterrani

34,450

2,200

75,790 C#*D#*E#*F#

2

Perímetre planta baixa

34,450

2,500

86,125 C#*D#*E#*F#

3

Perímetre planta primera

26,140

2,600

67,964 C#*D#*E#*F#

4

Perímetre planta sota coberta

26,140

2,700

70,578 C#*D#*E#*F#

K214K241
Num.

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

Planta baixa

3,550

3,550 C#*D#*E#*F#

2

Planta primera

5,070

5,070 C#*D#*E#*F#

AIBINSELE

u

K21J1011

8,620

Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en habitatge unifamiliar de fins a 120 m²
de superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor

u

1,000

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

[F]

1

AMIDAMENT DIRECTE
11

300,457

Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

2

01
02

1,000

PRESSUPOST PR ALTAFULLA
COBERTA

Euro
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AMIDAMENTS

1

AIBCOBINC

Num.

Data: 01/04/18

m2

Pàg.:

Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%, composta de: formació de pendents: plafó sandvitx encadellat,
compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 10 mm d'espessor, nucli aïllant d'EPS de 100 mm
d'espessor i cara inferior de fris d'avet natural, sobre entramat estructural (no inclòs en aquest preu);
impermeabilització: membrana difusora de vapor; cobertura: teula ceràmica corba, color vermell, 40x19x16 cm;
fixada amb claus galvanitzats sobre llistons de fusta.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Bessant nord

5,290

5,000

26,450 C#*D#*E#*F#

2

Bessant sud

5,170

5,000

25,850 C#*D#*E#*F#

15113BFF

Num.
1

m2

52,300

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana de densitat superficial 1.3 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
aïllament amb plaques de poliestirè expandit de gruix 100 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un
paviment de terratzo sobre suports

Text

Tipus

Terrassa planta primera

[C]

[D]

[E]

[F]

17,110

Obra
Capítol

01
03

AIBAILEXT

Num.
1

m2

Text

17,110

PRESSUPOST PR ALTAFULLA
AILLAMENTS

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per l'exterior, amb sistema ETICS, compost per:
panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de color
blanc, de 100 mm d'espessor, fixat al suport amb morter, aplicat manualment i fixacions mecàniques amb tac
d'expansió de polipropilè capa de regularització de morter, aplicat manualment, armat amb malla de fibra de
vidre, antiàlcalis, de 5x4 mm de llum de malla, de 0,6 mm d'espessor i de 160 g/m² de massa superficial; capa
d'acabat de morter acrílic color blanc, sobre emprimació acrílica.
Tipus

Façana sud

[C]

[D]

[E]

[F]

34,080

AIBAILINT

Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

[E]

40,810

AIBAILSOL

m2

[F]

TOTAL Fórmula

40,810 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

34,080

Rehabilitació energètica de façanes i particions mitjançant el sistema 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+100), amb aïllament d'EPS, de 100 mm d'espessor, incorporat a la placa, rebuda amb pasta de material
d'unió sobre el parament vertical; i dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura llisa,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en
suspensió aquosa.
Tipus

Façana nord

TOTAL Fórmula

34,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

17,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
2

3

40,810

Rehabilitació energètica de solera en contacte amb el terreny, amb demolició de paviment existent i picat del
material d'unió, amb martell pneumàtic, mitjançant aïllament tèrmic per la cara superior de la solera, format per
panell rígid de poliestirè expandit de 100 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; barrera de vapor
de film de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 0,2 mm d'espessor; capa d'anivellació de 40 mm d'espessor, de
morter autoanivellant de ciment CT - C10 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora; i
paviment de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 25x25 cm, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu
Euro
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AMIDAMENTS

Data: 01/04/18

Pàg.:

4

per a interiors rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
Num.
1

Text

Tipus

Solera planta soterrani

[C]

[D]

[E]

[F]

45,890

45,890 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

AIBAILFOR

Num.

m2

45,890

Rehabilitació energètica de forjat, amb demolició de paviment existent i picat del material d'unió, amb mitjans
manuals, aïllament tèrmic per la cara superior del forjat, format per panell rígid d'EPS de 50 mm d'espessor;
barrera de vapor de film de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 0,2 mm d'espessor; capa d'anivellació de 40
mm d'espessor, de morter autoanivellant de ciment CT - C10 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb
mescladora-bombejadora; i paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, Classe 21: Domèstic moderat,
resistència a l'abrasió AC1, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, emboetat amb adhesiu,
col·locades sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Planta primera

4,000

1,000

4,000 C#*D#*E#*F#

2

Planta sota coberta

4,000

1,000

4,000 C#*D#*E#*F#

Obra
Capítol

01
04

E6524HGB

Num.

m2

Text

8,000

PRESSUPOST PR ALTAFULLA
DIVISÒRIES INTERIORS

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 0
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Planta baixa

9,550

2,500

23,875 C#*D#*E#*F#

Planta primera

9,500

2,700

25,650 C#*D#*E#*F#

3

Planta segona

12,060

2,700

32,562 C#*D#*E#*F#

E8448400
Num.
1

m2

Text

82,087

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat
vist i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim
Tipus

Planta primera

[C]

[D]

[E]

[F]

26,100

AIBESTESC
Num.
1

kg

Text

Estructura metàl·lica escales

TOTAL Fórmula

26,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

26,100

Acer S275JR en estructura d'escala composta de muntants d'escala i replans, perfils laminats en calent, peces
simples de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, estructura soldada.
Tipus

[C]

[D]

11,970

61,300

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

733,761 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

733,761

Euro

Pressupost per la reforma energètica d´un habitatge situat a Altafulla (Tarragona)

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Data: 01/04/18

01
05
01

1G22A300

u

1

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau d'electrificació elevat i 8 circuits, i ajudes de ram de
paleta

01
05
02

EEA14K4A

u

KJ7127D1

Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de llana de
roca amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 78 % i un coeficient de pèrdues <= 4
W/m2°C, col·locat amb suport vertical i/o horitzontal

u

1J41A000

u

EE228N5A

u

1

01
05
03

AIBINSSAN

u

1

Partida alçada per la adeqüació de la xarxa de sanejament d'una vivenda de fins a 130m2 amb aportació de
material

01
05
04

AIBINSVEN

u

1,000

PRESSUPOST PR ALTAFULLA
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1,000

Caldera estanca de condensació, mural de 25 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini per a calefacció i
aigua calenta sanitària de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules,
vas d'expansió i conjunt d'accessoris, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1,000

Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 100 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, col·locat amb suports murals
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

PRESSUPOST PR ALTAFULLA
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIÓ D'ACS I AFS

AMIDAMENT DIRECTE
2

5

PRESSUPOST PR ALTAFULLA
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

Pàg.:

1,000

PRESSUPOST PR ALTAFULLA
INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

Partiuda alçada per la execució de la instal·lació de ventilació interior d'un habitatge de fins a 130m2 amb
aportació de matrials.

Euro
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AMIDAMENTS

Data: 01/04/18

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
06

AIBPORENT
Num.
1

1,000

PRESSUPOST PR ALTAFULLA
TANCAMENTS PRACTICABLES

u

Text

Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC rígido y estructura
celular uniforme, de una hoja abatible con vidrieras, dimensiones 1200x2100 mm, premarco y tapajuntas.
Tipus

Porta entrada edifici

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

AIBPORTER
Num.
1

u

Text

1,000

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 ´´KÖMMERLING´´, una hoja practicable con apertura hacia el interior,
dimensiones 800x2100 mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, con premarco.
Tipus

Porta terrassa planta primera

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

AIBPORBAL
Num.
1

u

Text

1,000

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 ´´KÖMMERLING´´, una hoja practicable con apertura hacia el interior,
dimensiones 900x2100 mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, con premarco.
Tipus

Porta balcó planta primera

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

AIBFINESTR
Num.

u

Text

1,000

Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 ´´KÖMMERLING´´, una hoja practicable con apertura hacia el interior,
dimensiones 800x1200 mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, con premarco.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Finestra cuina planta baixa

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Finestra façana nord planta sota
coberta

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

Finestra façana sud planta sota coberta

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

AIBVIDEXT
Num.

m2

Text

6

3,000

Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 4/12/6 color azul, fijado sobre carpintería con calzos
y sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Porta entrada

1,000

2,100

2,100 C#*D#*E#*F#

2

Finestra cuina planta baixa

0,800

1,200

0,960 C#*D#*E#*F#

3

Porta terrassa planta primera

0,400

1,000

0,400 C#*D#*E#*F#

4

Porta balcó planta primera

0,450

1,000

0,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3,910

Euro

Pressupost per la reforma energètica d´un habitatge situat a Altafulla (Tarragona)

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 01/04/18

01
07

K811U001
Num.
1

m2

Pàg.:

PRESSUPOST PR ALTAFULLA
ACABATS I REVESTIMENTS

Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Text

Tipus

Façana nord

[C]

[D]

[E]

[F]

40,810

E8121113
Num.

m2

40,810

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Divisóries Planta baixa

9,550

2,500

23,875 C#*D#*E#*F#

2

Divisóries Planta primera

9,500

2,700

25,650 C#*D#*E#*F#

3

Divisóries Planta segona

12,060

2,700

32,562 C#*D#*E#*F#

4

Perimetre planta soterrani

34,450

2,200

75,790 C#*D#*E#*F#

5

Perímetre planta baixa

34,450

2,500

86,125 C#*D#*E#*F#

6

Perímetre planta primera

26,140

2,600

67,964 C#*D#*E#*F#

7

Perímetre planta sota coberta

26,140

2,700

70,578 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

1

TOTAL Fórmula

40,810 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

01
10

AIBSEGSAL

u

7

382,544

PRESSUPOST PR ALTAFULLA
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada per a la disposició de tots els equips i mesures de Seguretat i Salut d'aquesta obra.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Euro

Pressupost per la reforma energètica d´un habitatge situat a Altafulla (Tarragona)

PRESSUPOST

Data: 01/04/18

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

Capítol

01

Endrrocs

Pàg.:

1

1 AIBENDCOB2 M2

Demolició completa de coberta plana transitable, no ventilada, amb
paviment ceràmic; amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat
dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. (P - 10)

29,36

17,110

502,35

2 AIBENDCOB

m2

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba, col·locada amb
morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües
amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent
l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. (P - 9)

21,53

52,300

1.126,02

3 K2182231

m2

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 31)

10,89

74,890

815,55

4 AIBENDFUST u

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada
en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 12)

10,57

7,000

73,99

5 AIBENDENV

m2

Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó
foradat doble de 7/9 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. (P - 11)

6,33

94,100

595,65

6 AIBENDPOR

u

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. (P - 13)

14,77

1,000

14,77

7 AIBENDPOR2 u

Desmuntatde de porta interior (P - 14)

7,23

10,000

72,30

8 K2182301

m2

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 32)

7,26

300,457

2.181,32

9 K214K241

m2

Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 30)

9,97

8,620

85,94

10 AIBINSELE

u

Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície,
en habitatge unifamiliar de fins a 120 m² de superfície construïda; amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 17)

200,00

1,000

200,00

11 K21J1011

u

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 33)

205,62

1,000

205,62

TOTAL

Capítol

01.01

5.873,51

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

Capítol

02

Coberta

1 AIBCOBINC

m2

Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%, composta de:
formació de pendents: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara
superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 10 mm d'espessor, nucli
aïllant d'EPS de 100 mm d'espessor i cara inferior de fris d'avet
natural, sobre entramat estructural (no inclòs en aquest preu);
impermeabilització: membrana difusora de vapor; cobertura: teula
ceràmica corba, color vermell, 40x19x16 cm; fixada amb claus
galvanitzats sobre llistons de fusta. (P - 8)

134,48

52,300

7.033,30

2 15113BFF

m2

Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat
superficial 1.3 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), aïllament amb plaques de poliestirè expandit de
gruix 100 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un

119,86

17,110

2.050,80

euros

Pressupost per la reforma energètica d´un habitatge situat a Altafulla (Tarragona)

PRESSUPOST

Data: 01/04/18

Pàg.:

2

paviment de terratzo sobre suports (P - 1)
TOTAL

Capítol

01.02

9.084,10

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

Capítol

03

Aillaments

1 AIBAILEXT

m2

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per
l'exterior, amb sistema ETICS, compost per: panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat
lateral recte, de color blanc, de 100 mm d'espessor, fixat al suport amb
morter, aplicat manualment i fixacions mecàniques amb tac d'expansió
de polipropilè capa de regularització de morter, aplicat manualment,
armat amb malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de 5x4 mm de llum de
malla, de 0,6 mm d'espessor i de 160 g/m² de massa superficial; capa
d'acabat de morter acrílic color blanc, sobre emprimació acrílica. (P - 4)

96,66

34,080

3.294,17

2 AIBAILINT

m2

Rehabilitació energètica de façanes i particions mitjançant el sistema
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+100), amb aïllament d'EPS, de 100 mm d'espessor,
incorporat a la placa, rebuda amb pasta de material d'unió sobre el
parament vertical; i dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat
mat, textura llisa, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una
mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa.
(P - 6)

58,83

40,810

2.400,85

3 AIBAILSOL

m2

Rehabilitació energètica de solera en contacte amb el terreny, amb
demolició de paviment existent i picat del material d'unió, amb martell
pneumàtic, mitjançant aïllament tèrmic per la cara superior de la
solera, format per panell rígid de poliestirè expandit de 100 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; barrera de vapor de
film de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 0,2 mm d'espessor; capa
d'anivellació de 40 mm d'espessor, de morter autoanivellant de ciment
CT - C10 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb
mescladora-bombejadora; i paviment de rajoles ceràmiques de gres
esmaltat, de 25x25 cm, rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu
per a interiors rejuntades amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5,
per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa
tonalitat de les peces. (P - 7)

89,91

45,890

4.125,97

4 AIBAILFOR

m2

Rehabilitació energètica de forjat, amb demolició de paviment existent i
picat del material d'unió, amb mitjans manuals, aïllament tèrmic per la
cara superior del forjat, format per panell rígid d'EPS de 50 mm
d'espessor; barrera de vapor de film de polietilè de baixa densitat
(LDPE) de 0,2 mm d'espessor; capa d'anivellació de 40 mm
d'espessor, de morter autoanivellant de ciment CT - C10 - F3 segons
UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora; i paviment
laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, Classe 21: Domèstic moderat,
resistència a l'abrasió AC1, format per tauler base de HDF laminat
decoratiu en pi, emboetat amb adhesiu, col·locades sobre làmina
d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor. (P - 5)

70,45

8,000

563,60

TOTAL

Capítol

01.03

10.384,59

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

Capítol

04

Divisòries interiors

1 E6524HGB

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 120 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de
90 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de

35,69

82,087

2.929,69

euros

Pressupost per la reforma energètica d´un habitatge situat a Altafulla (Tarragona)

PRESSUPOST

Data: 01/04/18

Pàg.:

3

resistència tèrmica >= 0 (P - 25)
2 E8448400

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de
60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat vist i suspensió
autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m
com a màxim (P - 27)

30,61

26,100

798,92

3 AIBESTESC

kg

Acer S275JR en estructura d'escala composta de muntants d'escala i
replans, perfils laminats en calent, peces simples de les sèries IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, estructura soldada. (P - 15)

10,35

733,761

7.594,43

TOTAL

Capítol

01.04

11.323,04

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

Capítol

05

Instal·lacions

Titol 3

01

Instal·lació elèctrica

1 1G22A300

TOTAL

u

Titol 3

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 8 circuits, i ajudes de ram de paleta (P - 2)

3.999,86

1,000

01.05.01

3.999,86

3.999,86

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

Capítol

05

Instal·lacions

Titol 3

02

Instal·lació d'ACS i AFS

1 EEA14K4A

u

Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant
d'alumini anoditzat i aïllament de llana de roca amb una superfície
activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 78 % i un coeficient
de pèrdues <= 4 W/m2°C, col·locat amb suport vertical i/o horitzontal
(P - 29)

1.250,49

1,000

1.250,49

2 KJ7127D1

u

Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
col·locat amb suports murals (P - 35)

166,19

1,000

166,19

3 1J41A000

u

Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 100 m2 de superfície, i
ajudes de ram de paleta (P - 3)

993,41

1,000

993,41

4 EE228N5A

u

Caldera estanca de condensació, mural de 25 kW de potència
calorífica, de planxa d'alumini per a calefacció i aigua calenta sanitària
de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas
natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, col·locat
(P - 28)

1.424,05

1,000

1.424,05

TOTAL

Titol 3

01.05.02

3.834,14

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

Capítol

05

Instal·lacions

Titol 3

03

Instal·lació de sanejament

1 AIBINSSAN

TOTAL

Titol 3

u

Partida alçada per la adeqüació de la xarxa de sanejament d'una
vivenda de fins a 130m2 amb aportació de material (P - 18)
01.05.03

500,00

1,000

500,00

500,00

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

Capítol

05

Instal·lacions

euros

Pressupost per la reforma energètica d´un habitatge situat a Altafulla (Tarragona)

PRESSUPOST
Titol 3

04

1 AIBINSVEN

TOTAL

Data: 01/04/18

u

Titol 3

Pàg.:

4

Instal·lació de ventilació

Partiuda alçada per la execució de la instal·lació de ventilació interior
d'un habitatge de fins a 130m2 amb aportació de matrials. (P - 19)

400,00

1,000

01.05.04

400,00

400,00

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

Capítol

06

Tancaments practicables

1 AIBPORENT

u

Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a
base de espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una
hoja abatible con vidrieras, dimensiones 1200x2100 mm, premarco y
tapajuntas. (P - 21)

2.101,16

1,000

2.101,16

2 AIBPORTER

u

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 ´´KÖMMERLING´´, una hoja
practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 800x2100 mm,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, con premarco. (P - 22)

466,24

1,000

466,24

3 AIBPORBAL

u

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 ´´KÖMMERLING´´, una hoja
practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 900x2100 mm,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, con premarco. (P - 20)

478,43

1,000

478,43

4 AIBFINESTR

u

Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 ´´KÖMMERLING´´, una hoja
practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 800x1200 mm,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, con premarco. (P - 16)

272,01

3,000

816,03

5 AIBVIDEXT

m2

Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 4/12/6
color azul, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo, para
hojas de vidrio de superficie menor de 2 m². (P - 24)

130,56

3,910

510,49

TOTAL

Capítol

01.06

4.372,35

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

Capítol

07

Acabats i revestiments

1 K811U001

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat (P - 34)

19,86

40,810

810,49

2 E8121113

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 26)

5,35

382,544

2.046,61

TOTAL

Capítol

01.07

2.857,10

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

Capítol

10

Seguretat i Salut

1 AIBSEGSAL

TOTAL

Capítol

u

Partida alçada per a la disposició de tots els equips i mesures de
Seguretat i Salut d'aquesta obra. (P - 23)
01.10

2.000,00

1,000

2.000,00

2.000,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 01/04/18

Pàg.:

1

NIVELL 3: Titol 3
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3
01.05.01
Instal·lació elèctrica
3.999,86
Titol 3

01.05.02

Instal·lació d'ACS i AFS

Titol 3

01.05.03

Instal·lació de sanejament

Titol 3

01.05.04

Instal·lació de ventilació

Capítol

01.05

Instal·lacions

3.834,14
500,00
400,00
8.734,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.734,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Endrrocs
5.873,51
Capítol

01.02

Coberta

Capítol

01.03

Aillaments

10.384,59

9.084,10

Capítol

01.04

Divisòries interiors

11.323,04

Capítol

01.05

Instal·lacions

8.734,00

Capítol

01.06

Tancaments practicables

4.372,35

Capítol

01.07

Acabats i revestiments

2.857,10

Capítol

01.10

Seguretat i Salut

2.000,00

Obra

01

Pressupost PR ALTAFULLA

54.628,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
54.628,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PR ALTAFULLA
54.628,69
54.628,69

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .........................................................................

54.628,69

13 % Despeses generals SOBRE 54.628,69......................................................................

7.101,73

6 % Benefici industrial SOBRE 54.628,69..........................................................................

3.277,72

Subtotal

65.008,14

21 % IVA SOBRE 65.008,14...............................................................................................

13.651,71

€

78.659,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SETANTA-VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS )

1

TFG: Rehabilitació 2017
7 Anàlisi de viabilitat econòmica
A partir dels valors extrets de la certificació inicial (Annex nº1), tenim una demanda de
calefacció i de refrigeració de 52,07 i 11,08 kWh/m² any respectivament. La demanda
de refrigeració s’omet donat que en un principi l’objectiu és no disposar de cap equip de
refrigeració. Doncs bé, si tenim en compte que la superfície de la vivenda és 211m², i
que l’únic equip del que es disposa és d’un escalfador elèctric obtenim una demanda
total anual de 10986,77 kWh de calefacció.
Per altra banda a partir del document de compliment del HE-4 (Annex nº2) extraiem
que la demanda per a l’ACS és de 1629 kWh any.
Així doncs fent una ràpida suma veiem que els consums globals del nostre edifici abans
de cap reforma seria el següent:
Energia consumida en
Calefacció
ACS
Total

Demanda (kWh/any)
10986,77
1629,00
12615,77

Taula 31: Demandes energètiques estat inicial

Per mitjà de les dades extretes de factures actuals, tant de gas natural com de electricitat,
determinem que els preus de les dues energies que s’utilitzen principalment és el
següent:
Tipus d’energia
Electricitat
Gas natural

Preu (€/kWh)
0,134727
0,052459
Taula 32: Preus de les energies

Tot aplicant als consums de calefacció i ACS el preu del gas natural i al consum de
refrigeració el preu de l’electricitat, obtenim el import que suposa la despesa energètica
del edifici:
Tipus d’energia
Electricitat

Demanda (kWh/any)
10986,77+1629
Import total

Preu (€/kWh)
0,134727

Import (€)
1699,58
1699,58

Taula 33: Imports de les despeses energètiques estat inicial

Si apliquem el mateix procediment de càlcul però tenint en compte els valors obtinguts
en la certificació amb la millor opció d’aïllament (Annex nº4), tindrem una demanda de
calefacció i de refrigeració de 4,54 i 3,83 kWh/m² respectivament, que en funció de la
mateixa superfície que tenim (211m²), obtenim unes demandes anuals totals de
957,94kWh en calefacció i 808,13 kWh en refrigeració. Al igual que anteriorment, la
demanda energètica de refrigeració s’ometrà ja que no és disposarà de cap equip de
refrigeració. S’ha tenir en compte també, que a partir de la reforma, el consum en ACS
passa a ser 259kWh, ja que contem amb el recolzament de les plaques solars tèrmiques
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que suposen un estalvi del 84%. Així doncs i de la mateixa manera que anteriorment, el
consum global del edifici reformat ascendeix ara a:
Energia consumida en
Calefacció
ACS
Total

Demanda (kWh/any)
957,94
259
1216,94

Taula 34: Demandes energètiques estat reformat

Aplicant novament els preus de l’energia provinents de les factures actuals, el import a
desemborsar per cobrir aquesta demanda energètica és:
Tipus d’energia
Gas natural

Demanda (kWh/any)
957,94+259
Import total

Preu (€/kWh)
0,052459

Import (€)
63,84
63,84

Taula 35: Imports de les despeses energètiques estat reformat

Aquesta nova demanda suposaria una despesa de 63,84€ anuals, amb un estalvi de
1699,58 € – 63,84 € = 1635,74 € en el import anual de les despeses energètiques.
De totes les partides especificades de la rehabilitació de l’habitatge només algunes són
destinades a la rehabilitació energètica del mateix i aquestes són les següents extretes
directament del pressupost anterior:
Tipus d’intervenció
Demolició coberta plana
Desmuntatge coberta inclinada
Repicat d’arrebossat
Desmuntatge fusteries exteriors
Desmuntatge de porta principal
Repicat d’enguixat interior
Coberta inclinada
Coberta plana
SATE exterior
SATE interior
Rehabilitació solera
SATE interior forjats
Placa solar
Dipòsit d’acumulació ACS
Caldera condensació gas natural
Fusteries interiors i exteriors
Arrebossat exterior
Seguretat i Salut
Total

Preu intervenció
502,35 €
1126,02 €
815,55 €
73,99 €
14,77 €
2181,32 €
7033,30 €
2050,80 €
3294,17 €
2400,85€
4125,97 €
563,60 €
1250,49 €
166,19 €
1424,05 €
4372,35 €
810,49 €
2000 €
34.206,26 €

Taula 36: Imports partides rehabilitació energètica (€)
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L’estalvi que donen les millores energètiques respecte l’estat actual de l’edifici suposen
1635,74 €/any. Tenint en compte la inversió que s’han de fer per dur a terme les
diferents intervencions i que aquestes arriben a un P.E.M de 34.206,26€. Això suposa
una amortització de la inversió energètica en aproximadament 21 anys. De la mateixa
manera, és possible amortitza tot el gruix de la rehabilitació interior de l’habitatge que
ascendeix a 54.628,69 € en aproximadament 34 anys.
Si es té en compte el manteniment de tots els àmbits i equips del edifici, la reforma és
viable econòmicament, ja que es recupera la inversió en menys de 35 anys i la vida útil
del edifici hauria de ser molt superior a aquests 35 anys.
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8 Conclusions:
Aquest treball a servit per a observar els comportaments de diferents tipologies de
materials per a executar les millores en els aïllaments i els tancaments i donar-li un
valor econòmic a aquestes millores.
A més s’ha pogut practicar i comprovar el funcionament de diferents programes de
certificació energètica, els quals en alguns casos són molt complicats i poc productius,
però en d’altres són senzills i ràpidament resolutius.
L’edifici d’estudi es troba en unes condicions bastants deficients i possiblement hagués
estat més fàcil implementar millores en unes condicions més acceptables, però
d’aquesta manera també s’ha intentat donar solucions a varies de les patologies que
presentava l’edifici.
L’estructura inicial del edifici es troba en bones condicions a grans trets amb excepció
d’algunes de les biguetes que formen els diferents forjats. Tot i així aquestes biguetes o
bé es substitueixen per d’altres de característiques similars o bé es reforçaran tot
alleugerint els pesos que sobre elles descansen.
En la reforma proposada i en concret fruit de la redistribució projectada l’estructura
existent de les plantes primera i segona es veu afectada tot incorporant un nou pilar i
jàsseres metàl·liques al igual que les bigues que formalitzaran l’escala.
Les instal·lacions que presenta actualment l’edifici es troben en molt males condicions i
és imperatiu la seva substitució. En aquest cas, no es possible mantenir cap de les part
d’elles ja que són molt velles i el pas del temps a deteriorat els materials fins al punt de
fer-los inservibles.
La millora energètica proposada inicialment es planteja amb diferents materials per
comparar-los entre ells. Tenint en compte la vessant econòmica dels materials proposats
es descarten alguns com el suro per culpa del seu elevat cost i els 3 proposats tenen una
variació màxima de 10€ el m², fet que els fa molt competitius a tots ells, però el més
assequible i amb el que més marge de amortització tindríem és l’EPS.
En la part de les transmitàncies, el XPS és el que presenta millor comportament per
aïllar, però a mesura que els gruixos d’aïllament s’augmenten, els valors s’aproximen i
en aquest sentit la poca variació entre EPS i XPS fa que s’hagi escollit l’EPS. Aquest
material és el que presenta la millor relació aïllament preu.
El pressupost que s’ha presentat correspon tant a les tasques encaminades a millorar la
eficiència energètica del habitatge com a resoldre la proposta de redistribució interior.
Aquest fet remarca la viabilitat de la inversió ja que la millora energètica permet
estalviar el necessari per poder modificar la morfologia interior de l’habitatge.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
Casa Iniesta
Dirección
C/ Martí d'Ardenya nº27
Municipio
Altafulla
Código Postal
Provincia
Tarragona
Comunidad Autónoma
Zona climática
B3
Año construcción
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es
3959832CF6535H0001DT

43893
Cataluña
1930

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda
● Unifamiliar
○ Bloque
○ Bloque completo
○ Vivienda individual

○ Terciario
○ Edificio completo
○ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Enrique Benito López Novau
NIF
47900751-P
Razón social
Projecte fi de grau
CIF
47900751-P
Domicilio
C/ Dr.Combelles nº25, 4rt pis
Municipio
Lleida
Código Postal
25003
Provincia
Lleida
Comunidad Autónoma
Cataluña
e-mail
enriclopez88@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]
< 5.4

A

5.4-10.3

B

10.3-17.4
17.4-27.9
27.9-52.2
52.2-61.1
≥ 61.1

C
D
E

36.48 E

F
G

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: 28/5/2017

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:

Fecha
Ref. Catastral

25/8/2017
3959832CF6535H0001DT
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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]

211

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Cubierta con aire

Cubierta

Superficie
[m²]
48

Cubierta terrazza

Cubierta

15

3.30

Conocido

Muro con terreno

Fachada

31.2

1.73

Estimado

Muro de fachada norte

Fachada

42.5

1.55

Conocido

Muro de fachada sur

Fachada

28

1.83

Conocido

Medianería

Fachada

166

0.00

Por defecto

Façana ampliació

Fachada

15.5

2.83

Conocido

Solera soterrani

Suelo

19

0.52

Estimado

Solera entrada

Suelo

13.5

2.11

Estimado

Forjat ampliació

Suelo

15

2.01

Conocido

Nombre

Tipo

Transmitancia
[W/m²·K]
2.40

Modo de obtención
Conocido

Huecos y lucernarios

0.85

Modo de
obtención.
Transmitancia
Conocido

Modo de
obtención.
Factor solar
Conocido

5.70

0.85

Conocido

Conocido

0.93

5.70

0.85

Conocido

Conocido

Hueco

1.35

5.70

0.85

Conocido

Conocido

Finestra ampliació

Hueco

0.97

5.70

0.85

Conocido

Conocido

Porta terrassa

Hueco

1.92

5.70

0.85

Conocido

Conocido

Finestra SC

Hueco

0.98

5.70

0.85

Conocido

Conocido

Finestra PB

Hueco

0.96

5.70

0.85

Conocido

Conocido

Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Porta entrada

Hueco

2.29

5.70

Finestra P1

Hueco

1.64

Finestra PSC

Hueco

Finestra Cuina

Nombre

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Fecha
Ref. Catastral

25/8/2017
3959832CF6535H0001DT
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Generadores de calefacción
Nombre

Tipo

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Tipo

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]
90.0

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Electricidad

Estimado

Generadores de refrigeración
Nombre

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre
Equipo ACS

Fecha
Ref. Catastral

Tipo
Caldera Estándar

25/8/2017
3959832CF6535H0001DT
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

B3

Uso

Unifamiliar

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL
< 5.4

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
E
G
Emisiones calefacción
Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]
[kgCO₂/m² año]
19.93
12.32
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
C
Emisiones refrigeración
Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]
[kgCO₂/m² año]
4.23
-

A

5.4-10.3

B

10.3-17.4

C
D

17.4-27.9

E

27.9-52.2

36.48 E

F

52.2-61.1

G

≥ 61.1

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
36.48

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

< 8.6

< 10.3

B

19.5-33.0

A

8.6-12.3

10.3-19.5

C
D

33.0-52.9

B

12.3-17.6

52.07 D

17.6-25.6

E

52.9-79.1

25.6-31.5

F

79.1-97.3

31.5-38.8

G

≥ 97.3

≥ 38.8

Demanda global de calefacción [kWh/m² año]
52.07

11.08 B

C
D
E
F
G

Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
11.08

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
A

< 23.6

B

23.6-44.7
44.7-75.6

C

75.6-121.2
121.2-213.4
213.4-249.7
≥ 249.7

D
E

141.54 E

F
G

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año]
141.54

Fecha
Ref. Catastral

25/8/2017
3959832CF6535H0001DT

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
D
G
Energía primaria
Energía primaria ACS
calefacción [kWh/m² año]
[kWh/m² año]
74.98
49.55
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
C
Energía primaria
Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]
iluminación [kWh/m² año]
17.01
-

Página 4 de 6

TFG: Rehabilitació 2017

Annex nº2 - Compliment HE4

104

CHEQ4
La instalación solar térmica especificada CUMPLE los requerimientos mínimos
especificados por el HE4

Datos del proyecto
Nombre del proyecto
Comunidad
Localidad
Dirección

Rehabilitació energetica d'un edifici
Tarragona
Altafulla
C/Martí d'Ardenya nº27

Datos del autor
Nombre
Empresa o institución
Email
Teléfono

Enric López Novau
UdL
enriclopez88@gmail.com
675448796

Características del sistema solar

Localización de referencia
Altura respecto la referencia [m]
Sistema seleccionado
Demanda [l/dia a 60ºC]
Ocupación Ene
Feb
%

100

100

Mar

Abr

100

100

Altafulla (Tarragona)
9
Instalación de consumidor único con
intercambiador independiente
84
May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov
100

100

Resultados

Fracción solar [%]
Demanda neta [kWh]
Demanda buta [kWh]
Aporte solar [kWh]
Consumo auxiliar [kWh]
Reducción de emisiones de [kg de CO2]

84
1.601
1.629
1.370
246
262

100

100

100

100

100

Dic
100

CHEQ4
La instalación solar térmica especificada CUMPLE los requerimientos mínimos
especificados por el HE4

Cálculo del sistema de referencia
De acuerdo al apartado 2.2.1 de la sección HE4, la contribución solar mínima podrá
sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras energías
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de
la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del
edificio.
Para poder realizar la sustitución se justificará documentalmente que las emisiones de
dióxido de carbono y el consumo de energía primaria no renovable, debidos a la
instalación alternativa y todos sus sistemas auxiliares para cubrir completamente la
demanda de ACS, o la demanda total de ACS y calefacción si se considera necesario,
son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación
solar térmica y el sistema de referencia (se considerará como sistema de referencia para
ACS, y como sistema de referencia para calefacción, una caldera de gas con rendimiento
medio estacional de 92%).
Demanda ACS total [kWh]
Demanda ACS de referencia [kWh]
Demanda calefacción CALENER [kWh]
Consumo energía primaria [kWh]
Emisiones de CO2 [kg CO2]

1.601
231
958
1.383
279

CHEQ4
La instalación solar térmica especificada CUMPLE los requerimientos mínimos
especificados por el HE4

Parámetros del sistema

Verificación en obra

Campo de captadores
Captador seleccionado
Contraseña de certificación
Número de captadores
Número de captadores en serie
Pérdidas por sombras (%)
Orientación [º]
Inclinación [º]

SOL 250H ( Baxi Calefaccion)
GPS-8450 - Verificar vigencia
1,0
1,0
0,0
32,0
40,0

Circuito primario/secundario
Caudal circuito primario [l/h]
Porcentaje de anticongelante [%]
Longitud del circuito primario [m]
Diámetro de la tubería [mm]
Espesor del aislante [mm]
Tipo de aislante

172,0
6,0
2,0
12,0
70,0
lana de vidrio

Sistema de apoyo
Tipo de sistema
Tipo de combustible

Caldera de condensación
Gas natural

Acumulación
Volumen [l]

118,0

Distribución
Longitud del circuito de distribución [m]
Diámetro de la tubería [mm]
Espesor del aislante [mm]
Tipo de aislante
Temperatura de distribución [ºC]

15,0
12,0
70,0
lana de vidrio
45,0
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
Casa Iniesta
Dirección
C/ Martí d'Ardenya nº27
Municipio
Altafulla
Código Postal
Provincia
Tarragona
Comunidad Autónoma
Zona climática
B3
Año construcción
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es
3959832CF6535H0001DT

43893
Cataluña
1930

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda
● Unifamiliar
○ Bloque
○ Bloque completo
○ Vivienda individual

○ Terciario
○ Edificio completo
○ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Enrique Benito López Novau
NIF
47900751-P
Razón social
Projecte fi de grau
CIF
47900751-P
Domicilio
C/ Dr.Combelles nº25, 4rt pis
Municipio
Lleida
Código Postal
25003
Provincia
Lleida
Comunidad Autónoma
Cataluña
e-mail
enriclopez88@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]
< 5.4

A

5.4-10.3

3.38 A

B

10.3-17.4
17.4-27.9
27.9-52.2
52.2-61.1
≥ 61.1

C
D
E
F
G

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: 28/5/2017

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:
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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]

211

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Cubierta con aire

Cubierta

Superficie
[m²]
48

Cubierta terrazza

Cubierta

15

0.29

Conocido

Muro con terreno

Fachada

31.2

0.38

Estimado

Muro de fachada norte

Fachada

42.5

0.33

Conocido

Muro de fachada sur

Fachada

28

0.29

Conocido

Medianería

Fachada

166

0.00

Por defecto

Solera soterrani

Suelo

19

0.36

Estimado

Solera entrada

Suelo

13.5

0.55

Estimado

Nombre

Tipo

Transmitancia
[W/m²·K]
0.31

Modo de obtención
Conocido

Huecos y lucernarios

0.60

Modo de
obtención.
Transmitancia
Conocido

Modo de
obtención.
Factor solar
Conocido

1.30

0.60

Conocido

Conocido

0.93

1.30

0.60

Conocido

Conocido

Hueco

1.92

1.30

0.60

Conocido

Conocido

Finestra SC

Hueco

0.98

1.30

0.60

Conocido

Conocido

Finestra PB

Hueco

0.96

1.30

0.60

Conocido

Conocido

Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Porta entrada

Hueco

2.29

1.30

Finestra P1

Hueco

1.64

Finestra PSC

Hueco

Porta terrassa

Nombre

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Fecha
Ref. Catastral

3/9/2017
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Página 2 de 6

Generadores de calefacción
Nombre
Calefacción y ACS

Tipo
Caldera Condensación

Potencia nominal
[kW]
24.0

Rendimiento
[%]
77.80

Tipo de
Energía
Gas Natural

Modo de
obtención
Estimado

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Potencia nominal
[kW]
24.0

Rendimiento
[%]
77.80

Tipo de
Energía
Gas Natural

Modo de
obtención
Estimado

Generadores de refrigeración
Nombre

Tipo

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre
Calefacción y ACS

Fecha
Ref. Catastral

Tipo
Caldera Condensación

3/9/2017
3959832CF6535H0001DT
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

B3

Uso

Unifamiliar

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL
< 5.4

A

5.4-10.3

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
A
A
Emisiones calefacción
Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]
[kgCO₂/m² año]
1.04
0.90
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
A
Emisiones refrigeración
Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]
[kgCO₂/m² año]
1.45
-

3.38 A

B

10.3-17.4

C
D

17.4-27.9

E

27.9-52.2

F

52.2-61.1

G

≥ 61.1

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
3.38

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
A

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
3.96 A

< 10.3

< 8.6

B

10.3-19.5
19.5-33.0

A

8.6-12.3

C

12.3-17.6

D

33.0-52.9

3.8 A

B

17.6-25.6

E

52.9-79.1

25.6-31.5

F

79.1-97.3

31.5-38.8

G

≥ 97.3

≥ 38.8

Demanda global de calefacción [kWh/m² año]
3.96

C
D
E
F
G

Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
3.80

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
A

15.41 A

< 23.6

B

23.6-44.7
44.7-75.6

C

75.6-121.2
121.2-213.4
213.4-249.7
≥ 249.7

D
E
F
G

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año]
15.41

Fecha
Ref. Catastral

3/9/2017
3959832CF6535H0001DT

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
A
A
Energía primaria
Energía primaria ACS
calefacción [kWh/m² año]
[kWh/m² año]
5.14
4.44
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
A
Energía primaria
Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]
iluminación [kWh/m² año]
5.83
-
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio
Casa Iniesta
Dirección
C/ Martí d'Ardenya nº27
Municipio
Altafulla
Código Postal
Provincia
Tarragona
Comunidad Autónoma
Zona climática
B3
Año construcción
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es
3959832CF6535H0001DT

43893
Cataluña
1930

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda
● Unifamiliar
○ Bloque
○ Bloque completo
○ Vivienda individual

○ Terciario
○ Edificio completo
○ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Enrique Benito López Novau
NIF
47900751-P
Razón social
Projecte fi de grau
CIF
47900751-P
Domicilio
C/ Dr.Combelles nº25, 4rt pis
Municipio
Lleida
Código Postal
25003
Provincia
Lleida
Comunidad Autónoma
Cataluña
e-mail
enriclopez88@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]
< 5.4

A

5.4-10.3

3.55 A

B

10.3-17.4
17.4-27.9
27.9-52.2
52.2-61.1
≥ 61.1

C
D
E
F
G

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: 28/5/2017

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:
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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]

211

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Cubierta con aire

Cubierta

Superficie
[m²]
48

Cubierta terrazza

Cubierta

15

0.31

Conocido

Muro con terreno

Fachada

31.2

0.38

Estimado

Muro de fachada norte

Fachada

42.5

0.35

Conocido

Muro de fachada sur

Fachada

28

0.37

Conocido

Medianería

Fachada

166

0.00

Por defecto

Solera soterrani

Suelo

19

0.36

Estimado

Solera entrada

Suelo

13.5

0.55

Estimado

Nombre

Tipo

Transmitancia
[W/m²·K]
0.34

Modo de obtención
Conocido

Huecos y lucernarios

0.60

Modo de
obtención.
Transmitancia
Conocido

Modo de
obtención.
Factor solar
Conocido

1.30

0.60

Conocido

Conocido

0.93

1.30

0.60

Conocido

Conocido

Hueco

1.92

1.30

0.60

Conocido

Conocido

Finestra SC

Hueco

0.98

1.30

0.60

Conocido

Conocido

Finestra PB

Hueco

0.96

1.30

0.60

Conocido

Conocido

Tipo

Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Porta entrada

Hueco

2.29

1.30

Finestra P1

Hueco

1.64

Finestra PSC

Hueco

Porta terrassa

Nombre

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción
Nombre
Calefacción y ACS

Tipo
Caldera Condensación

Potencia nominal
[kW]
24.0

Rendimiento
[%]
77.80

Tipo de
Energía
Gas Natural

Modo de
obtención
Estimado

Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Potencia nominal
[kW]
24.0

Rendimiento
[%]
77.80

Tipo de
Energía
Gas Natural

Modo de
obtención
Estimado

Generadores de refrigeración
Nombre

Tipo

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre
Calefacción y ACS

Fecha
Ref. Catastral

Tipo
Caldera Condensación

4/9/2017
3959832CF6535H0001DT
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática

B3

Uso

Unifamiliar

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL
< 5.4

A

5.4-10.3

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
A
A
Emisiones calefacción
Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]
[kgCO₂/m² año]
1.19
0.90
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
A
Emisiones refrigeración
Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]
[kgCO₂/m² año]
1.46
-

3.55 A

B

10.3-17.4

C
D

17.4-27.9

E

27.9-52.2

F

52.2-61.1

G

≥ 61.1

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
3.55

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
A

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
4.54 A

< 10.3

< 8.6

B

10.3-19.5
19.5-33.0

A

8.6-12.3

C

12.3-17.6

D

33.0-52.9

3.83 A

B

17.6-25.6

E

52.9-79.1

25.6-31.5

F

79.1-97.3

31.5-38.8

G

≥ 97.3

≥ 38.8

Demanda global de calefacción [kWh/m² año]
4.54

C
D
E
F
G

Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
3.83

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
A

16.21 A

< 23.6

B

23.6-44.7
44.7-75.6

C

75.6-121.2
121.2-213.4
213.4-249.7
≥ 249.7

D
E
F
G

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año]
16.21

Fecha
Ref. Catastral

4/9/2017
3959832CF6535H0001DT

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
ACS
A
A
Energía primaria
Energía primaria ACS
calefacción [kWh/m² año]
[kWh/m² año]
5.89
4.44
REFRIGERACIÓN
ILUMINACIÓN
A
Energía primaria
Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]
iluminación [kWh/m² año]
5.89
-
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