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1 CÀLCUL CONTRIBUCIÓ INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA D’ACS EXISTENT 

Es calcularà i es compararà la demanda d’ACS de tot l’edifici amb l’aportació que fa la instal·lació solar existent. 
 

 
 
 

1.1 Càlcul de la demanda 
Per a determinar la demanda d’ACS de l’edifici cal conèixer el nombre total de persones a partir del nombre 
d’habitatges de 1 i de 2 habitacions i multiplicar-les per 28 litres/persona·dia segons les taules del Decret 
d’Ecoeficiència: 
 

 
 

1 habitació ≡ 2 persones 2 habitacions ≡ 3 persones 
Nº habitatges Nº persones Nº habitatges Nº persones 

PB 5 10 0 0 
Pl.1a 6 12 2 6 
Pl.2a 6 12 2 6 

17 34 4 12 
Total persones: 46 persones 

   Demanda ACS 60ºC x 28 
litres/pers.dia 

1.288 litres/dia 

 
S’obté un total de 1.288 litres/dia d’ACS per al conjunt de tot l’edifici. 
 
Segons el CTE HE-4 Taula 2.2 al municipi de Taradell, zona climàtica III, li correspon una contribució d’energia 
solar mínima del 70%, tenint en compte que la demanda total d’ACS de l’edifici es troba entre 1.000 i 2.000 litres: 

 
 
La demanda s’obté amb l’expressió: 
 
 
 
sent: 

DADES 
Qdia, demanda ACS [litres/dia] 1.288 
TACS, Temp. consum ACS [ºC] 60 
ρ, densitat aigua a 4ºC [kg/m3] 1000 

Ce, calor específic aigua [Mcal/(g·C)] 1,00E-
06 

kWh/termia 1,16 

 
Es fan els càlculs per a cada mes de l’any: 
 

CÀLCUL DEMANDA ENERGÈTICA D'ACS DE L'EDIFICI 
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dec. 

Tmed 6.9 7.5 10.1 12.0 15.9 20.1 22.4 22.4 18.9 15.7 10.2 7.3 14.1 
Nº dies 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 
Txarxa [ºC] 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3 
Demanda [kwh] 2408,5 2133,5 2269,5 2106,7 2130,6 2017,0 2037,9 2084,2 2061,8 2176,9 2196,3 2408,5 26031,4

 
Així doncs la demanda total d’ACS de l’edifici és de 26031,4 kWh anuals. 
 
 

1.2 Càlcul de l’aportació solar 
L’aportació energètica solar de la instal·lació existent s’obté amb la següent expressió: 
 
 
sent: 

● N: nombre de dies del mes (dies/mes) 
● Radiació solar inclinada (kWh/m2·dia): en funció de la localització geogràfica i la inclinació dels 

col·lectors, en aquest cas de 51º, i que es pot obtenir directament de la pàgina d’Internet de PVGIS 
“Solar Irradiation Data Utility” (European Commission).  

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=es&map=europe 
Resultats: 
Location: 41°52'20" North, 2°16'59" East, Elevation: 619 m a.s.l. 
Annual irradiation deficit due to shadowing (horizontal): 0.0 % 

 

Aportació solar = N · Radiació solar inclinada · η 

DE = Qdia · N · (TACS –Txarxa) · ρ · Ce · 1,16 kWh/termia 

Col·lectors en planta coberta. 
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 Month Hh H(51) T24h 

Jan 1950 3640 6.9 
Feb 2700 4170 7.5 
Mar 4090 5190 10.1 
Apr 5040 5150 12.0 
May 5930 5230 15.9 
Jun 6660 5490 20.1 
Jul 6840 5810 22.4 
Aug 5870 5670 22.4 
Sep 4650 5500 18.9 
Oct 3220 4640 15.7 
Nov 2100 3640 10.2 
Dec 1770 3530 7.3 
Year 4240 4810 14.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ● η: rendiment del col·lector amb un valor adimensional entre 0 i 1 segons la fórmula: 
2

0 1 2
( )· ·te ta te taK K

G G
   
    

Dades del col·lector Chromagen CR 12S8:  0 : coef. òptic col·lector. 0,808 

          1K : coef. pèrdues tèrmiques. 3,2 W/m2·K 

          2K : coef. pèrdues tèrmiques. 0,01 W/m2·K 

 
te (ºC): temperatura d’entrada del fluid al col·lector. Es considera 60ºC. 
ta (ºC): temperatura ambient segons PVGIS “Solar Irradiation Data Utility” (European Commission). 

 

G : Intensitat radiant útil.       
 

Radiaci  solar inclinada kW·h / m2·dia
G W / m2

hores de sol tils h / dia  
ó

ú
  

 

Les hores de sol útils és el nombre d’hores de sol efectiu del dia mitjà de cada mes, s’obté de la següent 
taula vàlida per a Catalunya: 

 
 
Altres dades necessàries per al càlcul de l’aportació de la instal·lació solar tèrmica existent: 
 

DADES 
η0, coef. òptic col·lector * 0,808 
K1 coef. Pèrdues tèrmiques [W/m2·K] * 3,2 
K2 coef. Pèrdues tèrmiques [W/m2·K] * 0,01 
Te, temp. entrada fluid al col·lector [ºC] 60 
   Nº col·lectors 8 
   Superfície absorbent col·lector [m2] * 2,46 
Superfície total col·lectors [m2] 19,68 
   % pèrdues orientació i inclinació ** 5% 
   % pèrdues ombres ** 5% 
   % pèrdues tèrmiques ** 5% 
% pèrdues totals 15% 

* : segons especificacions fitxa tècnica del col·lector 
** : Pèrdues produïdes per les ombres de les xemeneies i per fuites tèrmiques en conductes i accessoris de la 
instal·lació. 
 
 
S’obté el següents resultats per a cada mes de l’any: 
 

 
CÀLCUL APORTACIÓ INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dec. 
Radiació 51º [Wh/m2·dia] 3640 4170 5190 5150 5230 5490 5810 5670 5500 4640 3640 3530 4810 
Hores sol útils 7,5 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 8,0 7,0 
G, intensitat radiant útil [W/m2] 485,3 521,3 576,7 542,1 550,5 577,9 611,6 596,8 611,1 515,6 455,0 504,29
Ta,Temp. Ambient [ºC] 6,9 7,5 10,1 12,0 15,9 20,1 22,4 22,4 18,9 15,7 10,2 7,3 
η, rendiment col·lector 0,40 0,43 0,49 0,48 0,52 0,56 0,59 0,58 0,57 0,49 0,40 0,42 
Nº dies 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 
Aport._solar/m2 [kWh/m2·mes] 45,1 50,5 78,5 74,5 83,7 92,2 105,9 102,4 93,2 71,2 44,0 45,8 
Aport._solar total [kWh/mes] 887,8 994,6 1544,9 1466,0 1647,5 1813,5 2084,7 2015,7 1835,1 1401,1 866,6 901,3 
Ap.total ─ %perdues [kWh/mes] 754,6 845,4 1313,2 1246,1 1400,4 1541,5 1772,0 1713,4 1559,9 1191,0 736,6 766,1 14840 

 
 
Ara podem comparar la demanda i la contribució solar tèrmica: 
 
 

TAULA RESUM D'ACS 
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dec. 

Demanda d'ACS edifici [kWh] 2408,5 2133,5 2269,5 2106,7 2130,6 2017,0 2037,9 2084,2 2061,8 2176,9 2196,3 2408,5 26031,4
Aportació instal. solar [kWh] 754,6 845,4 1313,2 1246,1 1400,4 1541,5 1772,0 1713,4 1559,9 1191,0 736,6 766,1 14840,1
% contribució 31,3% 39,6% 57,9% 59,2% 65,7% 76,4% 87,0% 82,2% 75,7% 54,7% 33,5% 31,8% 57,0% 

 

Hh: Irradiation on horizontal plane (Wh/m2/day) 
H(51º): Irradiation on plane at angle: 51deg. (Wh/m2/day) 
T24h: 24 hour average of temperature (°C) 
PVGIS © European Communities, 2001-2010



Certificació energètica d’edifici existent i proposta de millora energètica d’un edifici de protecció oficial a Taradell dins del projecte de cooperació RELS ANNEXOS 

 

5

 
La següent gràfica resumeix els resultats finals obtinguts. 
 

 
 
S’aprecia, com era d’esperar, que durant els mesos d’hivern, de novembre a febrer, l’aportació de la instal·lació solar 
tèrmica es manté baixa. 
 
A més, en el període de novembre a gener incompleix el 70% de contribució mínima que li correspon al municipi de 
Taradell, zona climàtica III. 
 
En canvi, de juny a setembre, la contribució de la instal·lació solar resulta excessiva, per sobre del 100% amb risc de 
sobreescalfament. Això por comportar el deteriorament dels col·lectors i el sistema haurà de consumir energia en els 
dissipadors de calor ubicats en la coberta per tal de disminuir la temperatura del fluid, i per tan disminuir el rendiment 
i durabilitat de la instal·lació. 
 

   
 
 

Fitxa tècnica col·lector existent: 
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2 MILLORES DE TANCAMENTS. PRESSUPOSTOS I FITXES TÈCNIQUES 

2.1 SATE: Llana mineral, MW 
 

 
 
Taula transmitància tèrmica: 
 

 
 
 
 
 
 

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
m2 2,91 436,00 1268,76

m2 10,51 436,00 4582,36

m2 7,19 436,00 3134,84

m2 3,82 436,00 1665,52

m2 110,47 415,00 45845,1

ml. 32,30 316,80 10232,6

ml. 31,09 72,00 2238,48

ml. 6,82 18,00 122,76

ml. 27,50 95,80 2634,5

m3 22,15 3,00 66,45

Ut. 195,75 1,00 195,75

P.A. 500

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 72487,11
2% Seguretat i Salut SOBRE 72487,11 ………………. 1449,74

Subtotal 73936,85

13% Despeses Generals SOBRE 73936,85 ………………. 9611,79
6% Benefici Industrial SOBRE 73936,85 ………………. 4436,21

87984,85
10% IVA SOBRE 87984,85 ………………. 8798,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 96783,34

Neteja manual de parament de façana amb presència de brutícia, grasses o pols mitjançant l'aplicació de 
detergent alcalí, amb un rendiment de 0,2 l/m², f ins a la seva total eliminació.

PRESSUPOST  -  SATE Llana mineral
DESCRIPCIÓ

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m d'alçada 
màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements 
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample.
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m 
d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat 
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 436 m², 
considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més 
allunyat del muntatge.
Lloguer de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m d'alçada màxima de 
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de 
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, 
disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, 
i barana davantera amb una barra.

Càrrega i transport de mescla sense classif icar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a abocador específ ic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, carregat amb 
mitjans manuals.
P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, plantes, etc, així com altres imprevistos.

 Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva cara exterior, format per plafó 
de llana mineral natural (LMN) d'altes prestacions tèrmiques i alta resistència a compressió (30 kPa), 
revestit per una de les seves cares amb una emprimació, Panel ETICS PTP-S-035 "KNAUF INSULATION", 
de 60 mm d'espessor, f ixat a la façana existent mitjançant morter tixotròpic, hidrofugant i permeable al 
vapor d'aigua, Heck K+A , de color gris i f ixacions mecàniques Heck Fijación, regularització de plaques 
d'aïllament tèrmic amb morter tixotròpic, hidrofugant i permeable al vapor d'aigua, Heck K+A , de color 
gris, armat amb malla de f ibra de vidre, antiàlcalis, Masterseal Fiberglass Malla 160/5 , emprimació 
segellant, Heck UG , per a rebre l'acabat de morter altament hidrofugant, alguicida, fungicida i permeable 
al vapor d'aigua, Heck SHP , de color a decidir i acabat raspat (KC).
Sistema d’aïllament exterior per a llindes i brancals de f inestra o porta, a base de plafó de llana mineral 
natural (LMN) revestit per una de les seves cares amb una emprimació, Panel ETICS PTP-S-035 "KNAUF 
INSULATION", de 30 mm d'espessor, de dimensions 60x1250 cm., acabat superficial amb el mateix 
revestiment que la resta de la façana
Escopidor de f inestra per paret de 30 cm d'amplària, amb xapa d'alumini anoditzat negre de 1,2 mm de 
gruix, de 52 cm de desenvolupament com a màxim, amb 2 plecs longitudinals, col·locat adherit i segellat 
amb massilla de poliuretà.
Tapajunts d'escopidor de f inestra de xapa d'alumini, amb perfil l d'alumini lacat blanc, de 15 x 15 i 1.5 mm 
de gruix, col·locats en els dos brancals de 30 cm de gruix amb fixacions mecàniques i segellat amb 
massilla de poliuretà.
Escopidor per a solucionar la trobada amb peça prefabricada de remat del mur de coronament, amb 
planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix de color negre i goteró obert, col·locat amb 
fixacions mecàniques i segellat dels junts amb massilla de poliuretà.
Classif icació a peu d'obra de residus de la construcció en residus no especials i especials amb mitjans 
manuals.

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes (kg/m2) Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència 
Tèrm.

R (m2·K/W)

Transmitància 
Tèrm.

U (W/m2·K)
Rse 0,040
4. Morter d'acabat 0,003 1400 4,20 0,930 0,003
3. Morter d'imprimació segellant 0,006 1400 8,40 0,870 0,007
2. Plafó aïllant MW 0,060 70 4,20 0,036 1,667
1. Morter adhesiu 0,005 1400 7,00 0,870 0,006
1. Morter monocapa 0,010 1525 15,25 1,300 0,008
2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225
3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013
4. Cambra d'aire vertical 0,050 0,180
5. Poliestirè expandit (EPS) 0,040 30 1,20 0,037 1,081
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
Rsi 0,130

∑:   0,325 180,45 3,462 0,29

  MUR FAÇANA Planta 1a i 2a - Proposta millora amb SATE, llana mineral
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2.2 SATE: Poliestirè expandit, EPS 
 

 
 
Taula transmitància tèrmica: 
 

 
 
 
 

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
m2 2,91 436,00 1268,76

m2 10,51 436,00 4582,36

m2 7,19 436,00 3134,84

m2 3,82 436,00 1665,52

m2 86,65 415,00 35959,8

ml. 20,20 316,80 6399,36

ml. 31,09 72,00 2238,48

ml. 6,82 18,00 122,76

ml. 27,50 95,80 2634,5

m3 22,15 3,00 66,45

Ut. 195,75 1,00 195,75

P.A. 500

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 58768,53
2% Seguretat i Salut SOBRE 58768,53 ………………. 1175,37

Subtotal 59943,90

13% Despeses Generals SOBRE 59943,90 ………………. 7792,71
6% Benefici Industrial SOBRE 59943,90 ………………. 3596,63

71333,24
10% IVA SOBRE 71333,24 ………………. 7133,32

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 78466,56

P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, plantes, etc, així com altres imprevistos.

Neteja manual de parament de façana amb presència de brutícia, grasses o pols mitjançant l'aplicació de 
detergent alcalí, amb un rendiment de 0,2 l/m², f ins a la seva total eliminació.

Sistema d’aïllament exterior per a llindes i brancals de f inestra o porta, amb el sistema Heck "BASF 
Construction Chemical", a base de plaques de poliestirè expandit de 2 cms de gruix, de dimensions 
50x100 cm., acabat superficial amb el mateix revestiment que la resta de la façana
Escopidor de f inestra per paret de 30 cm d'amplària, amb xapa d'alumini anoditzat negre de 1,2 mm de 
gruix, de 52 cm de desenvolupament com a màxim, amb 2 plecs longitudinals, col·locat adherit i segellat 
amb massilla de poliuretà.

Escopidor per a solucionar la trobada amb peça prefabricada de remat del mur de coronament, amb 
planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix de color negre i goteró obert, col·locat amb 
fixacions mecàniques i segellat dels junts amb massilla de poliuretà.

Tapajunts d'escopidor de f inestra de xapa d'alumini, amb perfil l d'alumini lacat blanc, de 15 x 15 i 1.5 mm 
de gruix, col·locats en els dos brancals de 30 cm de gruix amb f ixacions mecàniques i segellat amb 
massilla de poliuretà.

Classif icació a peu d'obra de residus de la construcció en residus no especials i especials amb mitjans 
manuals.
Càrrega i transport de mescla sense classif icar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a abocador específ ic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, carregat amb 
mitjans manuals.

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva cara exterior, amb el sistema 
Heck "BASF Construction Chemical", format per plafó rígid de poliestirè expandit (EPS) Heck B20, de 
superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de 60 mm d'espessor, f ixat a la façana existent mitjançant 
morter tixotròpic, hidrofugant i permeable al vapor d'aigua, Heck K+A , de color gris i f ixacions 
mecàniques Heck Fijación, regularització de plaques d'aïllament tèrmic amb morter tixotròpic, hidrofugant i 
permeable al vapor d'aigua, Heck K+A , de color gris, armat amb malla de f ibra de vidre, antiàlcalis, 
Masterseal Fiberglass Malla 160/5 , emprimació segellant, Heck UG , per a rebre l'acabat de morter 
altament hidrofugant, alguicida, fungicida i permeable al vapor d'aigua, Heck SHP , de color a decidir i 
acabat raspat (KC).

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m 
d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat 
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 436 m², 
considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més 
allunyat del muntatge.
Lloguer de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m d'alçada màxima de 
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de 
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, 
disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, 
i barana davantera amb una barra.

PRESSUPOST  -  SATE Poliestirè expandit (EPS)
DESCRIPCIÓ

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m d'alçada 
màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements 
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample.

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes (kg/m2) Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència 
Tèrm.

R (m2·K/W)

Transmitància 
Tèrm.

U (W/m2·K)
Rse 0,040
4. Morter d'acabat 0,003 1400 4,20 0,930 0,003
3. Morter d'imprimació segellant 0,006 1400 8,40 0,870 0,007
2. Plafó aïllant EPS 0,060 20 1,20 0,036 1,667
1. Morter adhesiu 0,005 1400 7,00 0,870 0,006
1. Morter monocapa 0,010 1525 15,25 1,300 0,008
2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225
3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013
4. Cambra d'aire vertical 0,050 0,180
5. Poliestirè expandit (EPS) 0,040 30 1,20 0,037 1,081
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
Rsi 0,130

∑:   0,325 177,45 3,462 0,29

  MUR FAÇANA Planta 1a i 2a - Proposta millora amb SATE, poliestirè expandit
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2.3 SATE: Poliestirè extruït, XPS 
 

 

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
m2 2,91 436,00 1268,76

m2 10,51 436,00 4582,36

m2 7,19 436,00 3134,84

m2 3,82 436,00 1665,52

m2 98,78 415,00 40993,7

ml. 28,80 316,80 9123,84

ml. 31,09 72,00 2238,48

ml. 6,82 18,00 122,76

ml. 27,50 95,80 2634,5

m3 22,15 3,00 66,45

Ut. 195,75 1,00 195,75

P.A. 500

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 66526,96
2% Seguretat i Salut SOBRE 66526,96 ………………. 1330,54

Subtotal 67857,50

13% Despeses Generals SOBRE 67857,50 ………………. 8821,48
6% Benefici Industrial SOBRE 67857,50 ………………. 4071,45

80750,43
10% IVA SOBRE 80750,43 ………………. 8075,04

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 88825,47

Càrrega i transport de mescla sense classif icar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a abocador específ ic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, carregat amb 
mitjans manuals.
P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, plantes, etc, així com altres imprevistos.

 Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva cara exterior, format per plafó 
de llana mineral natural (LMN) d'altes prestacions tèrmiques i alta resistència a compressió (30 kPa), 
revestit per una de les seves cares amb una emprimació, Panel ETICS PTP-S-035 "KNAUF INSULATION", 
de 60 mm d'espessor, f ixat a la façana existent mitjançant morter tixotròpic, hidrofugant i permeable al 
vapor d'aigua, Heck K+A , de color gris i f ixacions mecàniques Heck Fijación, regularització de plaques 
d'aïllament tèrmic amb morter tixotròpic, hidrofugant i permeable al vapor d'aigua, Heck K+A , de color 
gris, armat amb malla de f ibra de vidre, antiàlcalis, Masterseal Fiberglass Malla 160/5 , emprimació 
segellant, Heck UG , per a rebre l'acabat de morter altament hidrofugant, alguicida, fungicida i permeable 
al vapor d'aigua, Heck SHP , de color a decidir i acabat raspat (KC).
Sistema d’aïllament exterior per a llindes i brancals de f inestra o porta, a base de plafó de llana mineral 
natural (LMN) revestit per una de les seves cares amb una emprimació, Panel ETICS PTP-S-035 "KNAUF 
INSULATION", de 30 mm d'espessor, de dimensions 60x1250 cm., acabat superf icial amb el mateix 
revestiment que la resta de la façana

Escopidor de f inestra per paret de 30 cm d'amplària, amb xapa d'alumini anoditzat negre de 1,2 mm de 
gruix, de 52 cm de desenvolupament com a màxim, amb 2 plecs longitudinals, col·locat adherit i segellat 
amb massilla de poliuretà.
Tapajunts d'escopidor de f inestra de xapa d'alumini, amb perfil l d'alumini lacat blanc, de 15 x 15 i 1.5 mm 
de gruix, col·locats en els dos brancals de 30 cm de gruix amb f ixacions mecàniques i segellat amb 
massilla de poliuretà.
Escopidor per a solucionar la trobada amb peça prefabricada de remat del mur de coronament, amb 
planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix de color negre i goteró obert, col·locat amb 
fixacions mecàniques i segellat dels junts amb massilla de poliuretà.
Classif icació a peu d'obra de residus de la construcció en residus no especials i especials amb mitjans 
manuals.

Neteja manual de parament de façana amb presència de brutícia, grasses o pols mitjançant l'aplicació de 
detergent alcalí, amb un rendiment de 0,2 l/m², f ins a la seva total eliminació.

PRESSUPOST  -  SATE Poliestirè extruït (XPS)
DESCRIPCIÓ

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m d'alçada 
màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements 
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample.
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m 
d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat 
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 436 m², 
considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més 
allunyat del muntatge.
Lloguer de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m d'alçada màxima de 
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de 
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, 
disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, 
i barana davantera amb una barra.
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Taula transmitància tèrmica: 
 

 
 

 

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes (kg/m2) Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència 
Tèrm.

R (m2·K/W)

Transmitància 
Tèrm.

U (W/m2·K)
Rse 0,040
4. Morter d'acabat 0,003 1400 4,20 0,930 0,003
3. Morter d'imprimació segellant 0,006 1400 8,40 0,870 0,007
2. Plafó aïllant XPS 0,060 35 2,10 0,034 1,765
1. Morter adhesiu 0,005 1400 7,00 0,870 0,006
1. Morter monocapa 0,010 1525 15,25 1,300 0,008
2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225
3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013
4. Cambra d'aire vertical 0,050 0,180
5. Poliestirè expandit (EPS) 0,040 30 1,20 0,037 1,081
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
Rsi 0,130

∑:   0,325 178,35 3,560 0,28

  MUR FAÇANA Planta 1a i 2a - Proposta millora amb SATE, poliestirè extruït
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2.4 SATE: Poliuretà, PUR 
 

 

 
 
Taula transmitància tèrmica: 
 

 
 
 

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
m2 2,91 436,00 1268,76

m2 10,51 436,00 4582,36

m2 7,19 436,00 3134,84

m2 3,82 436,00 1665,52

m2 88,21 415,00 36607,2

ml. 20,60 316,80 6526,08

ml. 31,09 72,00 2238,48

ml. 6,82 18,00 122,76

ml. 27,50 95,80 2634,5

m3 22,15 3,00 66,45

Ut. 195,75 1,00 195,75

P.A. 500

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 59542,65
2% Seguretat i Salut SOBRE 59542,65 ………………. 1190,85

Subtotal 60733,50

13% Despeses Generals SOBRE 60733,50 ………………. 7895,36
6% Benefici Industrial SOBRE 60733,50 ………………. 3644,01

72272,87
10% IVA SOBRE 72272,87 ………………. 7227,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 79500,16

Càrrega i transport de mescla sense classif icar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a abocador específ ic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, carregat amb 
mitjans manuals.
P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, plantes, etc, així com altres imprevistos.

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva cara exterior, format per plafó 
d'escuma de poliuretà autoextingible de 60 mm de gruix, densitat 35 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,028 
W/(mK), f ixat a la façana existent mitjançant morter tixotròpic, hidrofugant i permeable al vapor d'aigua, 
Heck K+A , de color gris i f ixacions mecàniques Heck Fijación, regularització de plaques d'aïllament 
tèrmic amb morter tixotròpic, hidrofugant i permeable al vapor d'aigua, Heck K+A , de color gris, armat 
amb malla de f ibra de vidre, antiàlcalis, Masterseal Fiberglass Malla 160/5 , emprimació segellant, Heck 
UG , per a rebre l'acabat de morter altament hidrofugant, alguicida, fungicida i permeable al vapor 
d'aigua, Heck SHP , de color a decidir i acabat raspat (KC).

Sistema d’aïllament exterior per a llindes i brancals de f inestra o porta, amb plafó d'escuma de poliuretà 
autoextingible de 60 mm de gruix, densitat 35 kg/m3 i conductivitat tèrmica 0,028 W/(mK), de dimensions 
50x100 cm., acabat superficial amb el mateix revestiment que la resta de la façana
Escopidor de f inestra per paret de 30 cm d'amplària, amb xapa d'alumini anoditzat negre de 1,2 mm de 
gruix, de 52 cm de desenvolupament com a màxim, amb 2 plecs longitudinals, col·locat adherit i segellat 
amb massilla de poliuretà.
Tapajunts d'escopidor de f inestra de xapa d'alumini, amb perfil l d'alumini lacat blanc, de 15 x 15 i 1.5 mm 
de gruix, col·locats en els dos brancals de 30 cm de gruix amb f ixacions mecàniques i segellat amb 
massilla de poliuretà.
Escopidor per a solucionar la trobada amb peça prefabricada de remat del mur de coronament, amb 
planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix de color negre i goteró obert, col·locat amb 
fixacions mecàniques i segellat dels junts amb massilla de poliuretà.
Classif icació a peu d'obra de residus de la construcció en residus no especials i especials amb mitjans 
manuals.

Neteja manual de parament de façana amb presència de brutícia, grasses o pols mitjançant l'aplicació de 
detergent alcalí, amb un rendiment de 0,2 l/m², f ins a la seva total eliminació.

PRESSUPOST  -  SATE Poliuretà (PUR)
DESCRIPCIÓ

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m d'alçada 
màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements 
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample.
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m 
d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat 
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 436 m², 
considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més 
allunyat del muntatge.
Lloguer de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m d'alçada màxima de 
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de 
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, 
disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, 
i barana davantera amb una barra.

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes (kg/m2) Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència 
Tèrm.

R (m2·K/W)

Transmitància 
Tèrm.

U (W/m2·K)
Rse 0,040
4. Morter d'acabat 0,003 1400 4,20 0,930 0,003
3. Morter d'imprimació segellant 0,006 1400 8,40 0,870 0,007
2. Plafó aïllant PUR 0,060 45 2,70 0,028 2,143
1. Morter adhesiu 0,005 1400 7,00 0,870 0,006
1. Morter monocapa 0,010 1525 15,25 1,300 0,008
2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225
3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013
4. Cambra d'aire vertical 0,050 0,180
5. Poliestirè expandit (EPS) 0,040 30 1,20 0,037 1,081
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
Rsi 0,130

∑:   0,325 178,95 3,939 0,25

  MUR FAÇANA Planta 1a i 2a - Proposta millora amb SATE, poliuretà
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2.5 SATE: Suro 
 

 

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
m2 2,91 436,00 1268,76

m2 10,51 436,00 4582,36

m2 7,19 436,00 3134,84

m2 3,82 436,00 1665,52

m2 91,30 415,00 37889,5

ml. 21,30 316,80 6747,84

ml. 31,09 72,00 2238,48

ml. 6,82 18,00 122,76

ml. 27,50 95,80 2634,5

m3 22,15 3,00 66,45

Ut. 195,75 1,00 195,75

P.A. 500

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 61046,76
2% Seguretat i Salut SOBRE 61046,76 ………………. 1220,94

Subtotal 62267,70

13% Despeses Generals SOBRE 62267,70 ………………. 8094,80
6% Benefici Industrial SOBRE 62267,70 ………………. 3736,06

74098,56
10% IVA SOBRE 74098,56 ………………. 7409,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 81508,42

Càrrega i transport de mescla sense classif icar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a abocador específ ic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, carregat amb 
mitjans manuals.
P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, plantes, etc, així com altres imprevistos.

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant aïllament tèrmic per la seva cara exterior, format per plafó 
d'aglomerat de suro natural negre "SELVA-KORK" aglutinat amb la pròpia resina natural, de 60 mm 
d'espessor, densitat 50 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK), f ixat a la façana existent mitjançant 
morter tixotròpic, hidrofugant i permeable al vapor d'aigua, Heck K+A , de color gris i f ixacions 
mecàniques Heck Fijación, regularització de plaques d'aïllament tèrmic amb morter tixotròpic, hidrofugant i 
permeable al vapor d'aigua, Heck K+A , de color gris, armat amb malla de f ibra de vidre, antiàlcalis, 
Masterseal Fiberglass Malla 160/5 , emprimació segellant, Heck UG , per a rebre l'acabat de morter 
altament hidrofugant, alguicida, fungicida i permeable al vapor d'aigua, Heck SHP , de color a decidir i 
acabat raspat (KC).

Sistema d’aïllament exterior per a llindes i brancals de f inestra o porta, amb plafó d'aglomerat de suro 
natural negre "SELVA-KORK", de 20 mm d'espessor, densitat 50 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,037 
W/(mK), de dimensions 50x100 cm., acabat superf icial amb el mateix revestiment que la resta de la 
façana
Escopidor de f inestra per paret de 30 cm d'amplària, amb xapa d'alumini anoditzat negre de 1,2 mm de 
gruix, de 52 cm de desenvolupament com a màxim, amb 2 plecs longitudinals, col·locat adherit i segellat 
amb massilla de poliuretà.
Tapajunts d'escopidor de f inestra de xapa d'alumini, amb perfil l d'alumini lacat blanc, de 15 x 15 i 1.5 mm 
de gruix, col·locats en els dos brancals de 30 cm de gruix amb f ixacions mecàniques i segellat amb 
massilla de poliuretà.
Escopidor per a solucionar la trobada amb peça prefabricada de remat del mur de coronament, amb 
planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix de color negre i goteró obert, col·locat amb 
fixacions mecàniques i segellat dels junts amb massilla de poliuretà.
Classif icació a peu d'obra de residus de la construcció en residus no especials i especials amb mitjans 
manuals.

Neteja manual de parament de façana amb presència de brutícia, grasses o pols mitjançant l'aplicació de 
detergent alcalí, amb un rendiment de 0,2 l/m², f ins a la seva total eliminació.

PRESSUPOST  -  SATE Suro
DESCRIPCIÓ

Transport i retirada de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m d'alçada 
màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements 
verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample.
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m 
d'alçada màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat 
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; per a execució de façana de 436 m², 
considerant una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més 
allunyat del muntatge.
Lloguer de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional "ATES", f ins a 10 m d'alçada màxima de 
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de 
gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, 
disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i entornpeu, 
i barana davantera amb una barra.
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Taula transmitància tèrmica: 
 

 
 

 

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes (kg/m2) Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència 
Tèrm.

R (m2·K/W)

Transmitància 
Tèrm.

U (W/m2·K)
Rse 0,040
4. Morter d'acabat 0,003 1400 4,20 0,930 0,003
3. Morter d'imprimació segellant 0,006 1400 8,40 0,870 0,007
2. Plafó aïllant Suro 0,060 110 6,60 0,035 1,714
1. Morter adhesiu 0,005 1400 7,00 0,870 0,006
1. Morter monocapa 0,010 1525 15,25 1,300 0,008
2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225
3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013
4. Cambra d'aire vertical 0,050 0,180
5. Poliestirè expandit (EPS) 0,040 30 1,20 0,037 1,081
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
Rsi 0,130

∑:   0,325 182,85 3,510 0,28

  MUR FAÇANA Planta 1a i 2a - Proposta millora amb SATE, suro
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2.6 Insuflat: Poliuretà (PUR) 
 

 
 
 
 
Taula transmitància tèrmica: 
 

 
 
 

 

2.7 Insuflat: Llana mineral (MW) 
 

 
 
 
 
Taula transmitància tèrmica: 
 

 
 

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
Ut. 161,68

dia 177,25 3,00 531,75

m2 31,73 208,00 6599,84

Ut. 41,10 1,00 41,1

P.A. 200

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 7534,37
2% Seguretat i Salut SOBRE 7534,37 ………………. 150,69

Subtotal 7685,06

13% Despeses Generals SOBRE 7685,06 ………………. 999,06
6% Benefici Industrial SOBRE 7685,06 ………………. 461,10

9145,22
10% IVA SOBRE 9145,22 ………………. 914,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 10059,74

P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, plantes, etc, així com altres imprevistos.

PRESSUPOST Injecció poliuretà (PUR)
DESCRIPCIÓ

Transport a obra i retirada de cistell elevador de braç articulat de 16 m d'alçada màxima de treball.

Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat de 16 m d'alçada màxima de treball.

Rehabilitació energètica de façana mitjançant aïllament tèrmic per l'interior, amb escuma de poliuretà de 
densitat 35 kg/m3, projectat i conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), injectats a l'interior de la cambra d'aire 
del tancament, de 40 mm de gruix mitjà; tapat dels forats executats en el parament; i capa de pintura 
plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, amb una mà de fons i dues mans d'acabat 
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Fins i tot p/p de maquinària per a injecció, realització de trepants, 
protecció d'elements confrontants i neteja.

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sac 
contenidor d'1 m3 de capacitat

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes (kg/m2) Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència 
Tèrm.

R (m2·K/W)

Transmitància 
Tèrm.

U (W/m2·K)
Rse 0,040
1. Morter monocapa 0,010 1525 15,25 1,300 0,008
2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225
3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013
4. POLIURETÀ insuflat 0,040 30 1,20 0,028 1,429
5. Poliestirè expandit (EPS) 0,040 30 1,20 0,037 1,081
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
Rsi 0,130

∑:   0,241 157,85 3,028 0,33

  MUR FAÇANA Planta 1a i 2a - Proposta millora amb insuflat de poliuretà

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
Ut. 161,68

dia 177,25 3,00 531,75

m2 21,37 208,00 4444,96

Ut. 41,10 1,00 41,1

P.A. 200

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 5379,49
2% Seguretat i Salut SOBRE 5379,49 ………………. 107,59

Subtotal 5487,08

13% Despeses Generals SOBRE 5487,08 ………………. 713,32
6% Benefici Industrial SOBRE 5487,08 ………………. 329,22

6529,62
10% IVA SOBRE 6529,62 ………………. 652,96

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 7182,58

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sac 
contenidor d'1 m3 de capacitat

P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, plantes, etc, així com altres imprevistos.

PRESSUPOST Injecció Llana mineral (MW)
DESCRIPCIÓ

Transport a obra i retirada de cistell elevador de braç articulat de 16 m d'alçada màxima de treball.

Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat de 16 m d'alçada màxima de treball.

Rehabilitació energètica de façana mitjançant aïllament tèrmic per l'interior, amb nòduls de llana mineral 
natural (LMN) sense lligants, Borra LW (Tervol S) "KNAUF INSULATION", amb densitat 30 kg/m³ i 
conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK), injectats a l'interior de la cambra d'aire del tancament, de 40 mm de 
gruix mitjà; tapat dels forats executats en el parament; i capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a 
escollir, acabat mat, amb una mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Fins i tot 
p/p de maquinària per a injecció, realització de trepants, protecció d'elements confrontants i neteja.

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes (kg/m2) Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència 
Tèrm.

R (m2·K/W)

Transmitància 
Tèrm.

U (W/m2·K)
Rse 0,040
1. Morter monocapa 0,010 1525 15,25 1,300 0,008
2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225
3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013
4. LLANA MINERAL insuflada 0,040 30 1,20 0,038 1,053
5. Poliestirè expandit (EPS) 0,040 30 1,20 0,037 1,081
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
Rsi 0,130

∑:   0,241 157,85 2,653 0,38

  MUR FAÇANA Planta 1a i 2a - Proposta millora amb insuflat de llana mineral
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2.8 Insuflat: Cel·lulosa reciclada 
 

 
 
Càlcul del període de retorn de la inversió (Pay-back): 
 

Consum actual estimat (CE3X): 120,7 kWh/m2 
Consum estimat millora (CE3X): 98,4 kWh/m2 
Estalvi energètic estimat (CE3X): 22,3 kWh/m2 
Sup. Climatitzada (CE3X): 806 m2 
Tarifa elèctrica (set. 2012): 0,189574 €/kWh 
Increment tarifa elèctrica anual: 2% 

Període (anys) Fluxe d'efectiu Imports 
actualitzats Pay-Back (anys)

0 -7.449,20 €     
1 3.407,36 € -4.041,84 €   
2 3.475,51 € -566,33 €   
3 3.545,02 € 2.978,69 € 2,16 

TIR: 18,76% 

 
Taula transmitància tèrmica: 
 

 

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
Ut. 161,68

dia 177,25 3,00 531,75

m2 22,33 208,00 4644,64

Ut. 41,10 1,00 41,1

P.A. 200

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 5579,17
2% Seguretat i Salut SOBRE 5579,17 ………………. 111,58

Subtotal 5690,75

13% Despeses Generals SOBRE 5690,75 ………………. 739,80
6% Benefici Industrial SOBRE 5690,75 ………………. 341,45

6772,00
10% IVA SOBRE 6772,00 ………………. 677,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 7449,20

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sac 
contenidor d'1 m3 de capacitat

P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, plantes, etc, així com altres imprevistos.

PRESSUPOST Injecció Cel·lulosa
DESCRIPCIÓ

Transport a obra i retirada de cistell elevador de braç articulat de 16 m d'alçada màxima de treball.

Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat de 16 m d'alçada màxima de treball.

Rehabilitació energètica de façana mitjançant aïllament tèrmic per l'interior, mitjançant injecció de 
cel·lulosa "ISOFLOC", amb densitat 50 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,037 W/(mK), injectats a l'interior de 
la cambra d'aire del tancament, de 40 mm de gruix mitjà; tapat dels forats executats en el parament; i 
capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, amb una mà de fons i dues mans 
d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Fins i tot p/p de maquinària per a injecció, realització de 
trepants, protecció d'elements confrontants i neteja.

d'exterior a interior Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes (kg/m2) Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència 
Tèrm.

R (m2·K/W)

Transmitància 
Tèrm.

U (W/m2·K)
Rse 0,040
1. Morter monocapa 0,010 1525 15,25 1,300 0,008
2. Maó foradat "gero" (LP) 0,115 900 103,50 0,512 0,225
3. Morter ciment, lliscat 0,010 1525 15,25 0,800 0,013
4. CEL·LULOSA insuflada 0,040 50 2,00 0,037 1,081
5. Poliestirè expandit (EPS) 0,040 30 1,20 0,037 1,081
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
6. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,013 825 10,73 0,250 0,052
Rsi 0,130

∑:   0,241 158,65 2,681 0,37

  MUR FAÇANA Planta 1a i 2a - Proposta millora amb insuflat de cel·lulosa reciclada
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2.9 Coberta invertida Habitatges P2-Sud i Badalot 
 

 
 

 
 
Càlcul del període de retorn de la inversió (Pay-back): 
 
 

Consum actual estimat (CE3X): 120,7 kWh/m2 
Consum estimat millora (CE3X): 120,3 kWh/m2 
Estalvi energètic estimat (CE3X): 0,4 kWh/m2 
Sup. Climatitzada (CE3X): 806 m2 
Tarifa elèctrica (set. 2012): 0,189574 €/kWh 
Increment tarifa elèctrica anual: 2% 

Període (anys) Fluxe d'efectiu Imports 
actualitzats Pay-Back (anys)

0 -2.939,19 €     
1 61,12 € -2.878,07 €   
2 62,34 € -2.815,73 €   
3 63,59 € -2.752,14 €   

m²

Ud Rend. Preu partida
m² 1,050 13,86

m² 1,050 1,96
h 0,122 2,81
h 0,122 2,49
% 2,000 0,42
% 3,000 0,65

22,19

Rehabilitació energètica de coberta plana no transitable, amb la membrana impermeabilitzant en bon estat de conservació, 
mitjançant la incorporació d'aïllament termoacústic per l'exterior de la coberta, format per plafó rígid de poliestirè extruït 
Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 40 mm 
de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa; capa separadora de geotèxtil de polipropilè-polietilè (180 g/m²); i reposició de 
protecció ambcapa de 5 cm de còdol de 16 a32 mm de diàmetre

Cost de manteniment decennal: 0,60 € en els primers 10 anys.

Sistema "KNAUF INSULATION" d'aïllament per l'exterior en coberta plana no transitable.

Mitjans auxiliars 21,12
Costos indirectes 21,54

Total:

Oficial 1ª construcció. 23,02
Ajudant construcció. 20,44

Descomposició p.s.
Plafó rígid de poliestirè extruït Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", segons UNE-
EN 13164, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 40 mm de 
gruix, resistència tèrmica 1,15 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), 300 kPa de 
resistència a compressió, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 150, calor 
específic 1400 J/kgK, Euroclasse E de reacció al foc; d'aplicació en cobertes invertides.

13,20

Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, de 180 g/m². 1,87

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
m2 22,19 96,00 2130,24

Ut. 41,10 1,00 41,1

P.A. 30

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 2201,34
2% Seguretat i Salut SOBRE 2201,34 ………………. 44,03

Subtotal 2245,37

13% Despeses Generals SOBRE 2245,37 ………………. 291,90
6% Benefici Industrial SOBRE 2245,37 ………………. 134,72

2671,99
10% IVA SOBRE 2671,99 ………………. 267,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2939,19

PRESSUPOST Coberta invertida - Habitatges i Badalot amb 4 cm XPS
DESCRIPCIÓ

Rehabilitació energètica de coberta plana no transitable, amb la membrana impermeabilitzant en bon estat 
de conservació, mitjançant la incorporació d'aïllament termoacústic per l'exterior de la coberta, format per 
plafó rígid de poliestirè extruït Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat 
lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa; capa 
separadora de geotèxtil de polipropilè-polietilè (180 g/m²); i protecció amb capa de 5 cm de còdol de 16 a 
32 mm de diàmetre.

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sac 
contenidor d'1 m3 de capacitat

P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, plantes, etc, així com altres imprevistos.
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4 64,86 € -2.687,28 €   
5 66,16 € -2.621,13 €   
6 67,48 € -2.553,65 €   
7 68,83 € -2.484,82 €   
8 70,21 € -2.414,61 €   
9 71,61 € -2.343,00 €   

10 73,04 € -2.269,96 €   
11 74,50 € -2.195,46 €   
12 75,99 € -2.119,46 €   
13 77,51 € -2.041,95 €   
14 79,06 € -1.962,89 €   
15 80,64 € -1.882,24 €   
16 82,26 € -1.799,98 €   
17 83,90 € -1.716,08 €   
18 85,58 € -1.630,50 €   
19 87,29 € -1.543,21 €   
20 89,04 € -1.454,17 €   
21 90,82 € -1.363,35 €   
22 92,64 € -1.270,71 €   
23 94,49 € -1.176,23 €   
24 96,38 € -1.079,85 €   
25 98,31 € -981,54 €   
26 100,27 € -881,27 €   
27 102,28 € -778,99 €   
28 104,32 € -674,67 €   
29 106,41 € -568,26 €   
30 108,54 € -459,73 €   
31 110,71 € -349,02 €   
32 112,92 € -236,10 €   
33 115,18 € -120,92 €   
34 117,48 € -3,43 €   
35 119,83 € 116,40 € 34,03 

TIR: 0,20% 

 
Taula transmitància tèrmica: 
 

 
 
Fitxa tècnica: veure la corresponent al sistema SATE: de poliestirè extruït (XPS) marca Knauf Insulation 
Polyfoam C 4 LJ 1250 ® de 4cm de gruix. 
 

 

2.10 Sostre garatge PB – Habitatges P1. Fals sostre amb Llana mineral 
 

 

de dalt a baix Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes 
(kg/m2)

Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència Tèrm.
R (m2·K/W)

Transmitància Tèrm.
U (W/m2·K)

Rse 0,040

1.  Grava, palet de riera Ø16-32 mm. 0,050 1450 72,50 2,000 0,025

2. Llàmina polipropilè (PP) 0,002 910 1,82 0,220 0,009

3. Poliestirè extruït (XPS) 0,080 38 3,04 0,034 2,353

4. Llàmina polipropilè (PP) 0,002 910 1,82 0,220 0,009

5. Llàmina betum amb armadura 0,003 1100 3,30 0,230 0,013

6. Capa morter ciment 1:6 0,020 1525 30,50 0,800 0,025

7. Formigó cel·lular pendents 0,125 800 100,00 0,270 0,463

8. Forjat reticular cassetó formigó 0,300 1670 501,00 1,947 0,154

9. Enguixat d<1000 0,020 900 18,00 0,400 0,050

Rsi 0,100

∑:   0,602 731,98 3,241 0,31

  COBERTA INVERTIDA Habitatges i Badalot - Proposta millora amb 4 cm XPS

Ud
m²

m
Ut
Ut
Ut
Ut
Ut
m
Ut
Ut
m²

Ut
m
kg
m
l

l

h
h
h
h
%
%

Volum (l)
0,28

0,069
0,681
0,009
0,043
1,082
0,225
0,018
0,243
1,325

Total:Cost de manteniment decennal: 10,76 € en els primers 10 anys.

1,192

Residus generats
Materials d'aïllament
Ferro i acer.
Materials de construcció a partir de guix
Residus barrejats de construcció i demolició
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses.
Residus generats:
Plàstic.
Envasos metàl·lics.
Envasos:
Total residus:

Pes (kg)
0,168
0,146
0,681
0,013
0,039
1,047
0,135
0,011
0,146

Ajudant pintor. 0,194 20,44
Mitjans auxiliars 2,000 60,23
Costos indirectes 3,000 61,43

Oficial 1ª muntador. 0,417 23,78
Ajudant muntador. 0,222 20,44
Oficial 1ª pintor. 0,162 23,02

Cinta de junts. 1,200 0,03
Emulsió acrílica aquosa com fixador de superfícies, incolor, acabat brillant, aplicada amb brotxa, 
corró o pistola.

0,180 10,04

Pintura plàstica per interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II segons UNE 48243, permeable al 
vapor d'aigua, color blanc, acabat mat, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

0,250 5,72

Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 26,000 0,01
Banda acústica de dilatació de 50 mm d'amplada. 0,400 0,24
Pasta per junts, segons UNE-EN 13963. 0,060 1,21

Connector per a mestra 60/27. 0,200 0,51
Empalmament en creu per a mestra 60/27. 1,900 1,71
Placa de guix laminat / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, revestit en cara i dors per 
teixit de fibra de vidre no combustible.

1,000 16,56

0,04
0,07
0,10
0,26

16,56
3,25
0,10

Plafó de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit, Panel Plus (TP 138) "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,55 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,032 
W/(mK), Euroclasse F de reacció al foc, amb codi de designació MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5.

1,050 6,07

Perfil d'acer galvanitzat, en U, de 30 mm. 0,400 1,33
Fixació composta per tac i cargol 5x27. 1,900 0,06
Penjant per falsos sostres suspesos. 1,200 0,89
Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos. 1,200 0,14
Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres suspesos. 1,200

63,27
1,84
1,20
3,97
3,73
4,54
9,92

1,43

1,81

4,35
0,55
1,30
0,17
1,07
0,11

0,53

6,37

m²

Descomposició Rend. p.s. Preu 

Rehabilitació energètica de sostre mitjançant el sistema "KNAUF INSULATION" d'aïllament termoacústic per l'interior, mitjançant la 
col·locació de plafó de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit, Panel Plus (TP 138) "KNAUF INSULATION", de 50 mm 
d'espessor, recolzat directament sobre fals sostre llis (15+27), amb resistència al foc EI 120, amb una placa de guix laminat / UNE-EN 520 - 
1200 / longitud / 15 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible fixades a mestres separades 1200 mm 
entre eixos i subjectes al forjat mitjançant elements de penjat, varetes roscadas i tacs d'expansió metàl·lics; i capa de pintura plàstica amb 
textura llisa, color blanc, acabat mat, amb una mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).

Sistema "KNAUF INSULATION" d'aïllament per l'interior, sota forjat interior.

1,08
Barnilla de penjament. 1,200 0,46
Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN 14195. 3,400 1,28
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Càlcul del període de retorn de la inversió (Pay-back): 
 

Consum actual estimat (CE3X): 120,7 kWh/m2 
Consum estimat millora (CE3X): 114,8 kWh/m2 
Estalvi energètic estimat (CE3X): 5,9 kWh/m2 
Sup. Climatitzada (CE3X): 806 m2 
Tarifa elèctrica (set. 2012): 0,189574 €/kWh 
Increment tarifa elèctrica anual: 2% 

Període (anys) Fluxe d'efectiu Imports 
actualitzats Pay-Back (anys) 

0 -13.620,21 €     
1 901,50 € -12.718,71 €   
2 919,53 € -11.799,18 €   
3 937,92 € -10.861,26 €   
4 956,68 € -9.904,58 €   
5 975,81 € -8.928,77 €   
6 995,33 € -7.933,44 €   
7 1.015,23 € -6.918,21 €   
8 1.035,54 € -5.882,67 €   
9 1.056,25 € -4.826,42 €   

10 1.077,38 € -3.749,04 €   
11 1.098,92 € -2.650,12 €   
12 1.120,90 € -1.529,22 €   
13 1.143,32 € -385,90 €   
14 1.166,19 € 780,29 € 13,33 

TIR: 0,72% 

Taula transmitància tèrmica: 

 
  

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
m2 63,27 159,00 10059,9

Ut. 41,10 1,00 41,1

P.A. 100

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 10201,03
2% Seguretat i Salut SOBRE 10201,03 ………………. 204,02

Subtotal 10405,05

13% Despeses Generals SOBRE 10405,05 ………………. 1352,66
6% Benefici Industrial SOBRE 10405,05 ………………. 624,30

12382,01
10% IVA SOBRE 12382,01 ………………. 1238,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 13620,21

P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, plantes, etc, així com altres imprevistos.

PRESSUPOST Sostre Garatge PB - Habitatges P1 amb Llana mineral
DESCRIPCIÓ

Rehabilitació energètica de sostre mitjançant el sistema "KNAUF INSULATION" d'aïllament termoacústic 
per l'interior, mitjançant la col·locació de plafó de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit, Panel 
Plus (TP 138) "KNAUF INSULATION", de 50 mm d'espessor, recolzat directament sobre fals sostre llis 
(15+27), amb resistència al foc EI 120, amb una placa de guix laminat / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 
/ vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de f ibra de vidre no combustible f ixades a mestres 
separades 1200 mm entre eixos i subjectes al forjat mitjançant elements de penjat, varetes roscadas i 
tacs d'expansió metàl·lics; i capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, amb una 
mà de fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sac 
contenidor d'1 m3 de capacitat

de dalt a baix Gruix
 e (m)

Densitat 
(kg/m3)

Pes 
(kg/m2)

Cond.tèrmica
 λ (W/m·K)

Resistència Tèrm.
R (m2·K/W)

Transmitància Tèrm.
Up (W/m2·K)

Rse (1) 0,170

1. Terratzo, pedra artif icial 0,030 1700 51,00 1,300 0,023

2. Llit de sorra 0,020 1450 29,00 2,000 0,010

3. Forjat reticular cassetó formigó 0,300 1670 501,00 1,947 0,154

4. Enguixat d<1000 0,020 900 18,00 0,400 0,050

5. Càmera d'aire horitzontal 0,100 0,180

6. Plafó aïllant MW 0,050 70 3,50 0,032 1,563

7. Placa cartró-guix (PYL) 750<d<900 0,015 825 12,38 0,250 0,060

Rsi (1) 0,170

∑:   0,535 614,88 (3) 2,380 0,42

  SOSTRE GARATGE PB - HABITATGE P1 - Proposta millora amb Llana mineral
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3 MILLORES D’INSTAL·LACIONS. PRESSUPOSTOS I FITXES TÈCNIQUES 

 

3.1 Instal·lació solar tèrmica d’ACS. Ampliació i manteniment 
 

 
Càlcul del període de retorn de la inversió (Pay-back): 
 

Consum actual estimat (CE3X): 120,7 kWh/m2 
Consum estimat millora (CE3X): 116,9 kWh/m2 
Estalvi energètic estimat (CE3X): 3,8 kWh/m2 
Sup. Climatitzada (CE3X): 806 m2 
Tarifa actual: 0,189574 €/kWh 
Increment tarifa elèctrica anual: 2% 
Període (anys) Fluxe d'efectiu Imports actualitzats Pay-Back (anys) 

0 -5.275,29 €     
1 580,63 € -4.694,66 €   
2 592,24 € -4.102,42 €   
3 604,08 € -3.498,34 €   
4 616,17 € -2.882,17 €   
5 628,49 € -2.253,68 €   
6 641,06 € -1.612,63 €   
7 653,88 € -958,75 €   
8 666,96 € -291,79 €   
9 680,30 € 388,51 € 8,43 

10 693,90 € 1.082,41 € 
11 707,78 € 1.790,19 € 
12 721,94 € 2.512,13 € 
13 736,38 € 3.248,50 € 
14 751,10 € 3.999,61 € 
15 766,12 € 4.765,73 € 

TIR: 8,86% 

Càlcul contribució d’ACS, instal·lació solar tèrmica ampliada: 
S’ha seguit el mateix procediment utilitzat per als càlculs de la instal·lació existent vist en apartats 
anteriors. 
La demanda d’ACS segueix sent la mateixa que la calculada prèviament per a la instal·lació actual, en 
canvi la contribució solar sí que es veu augmentada per la incorporació de 2 col·lectors més, passant de 8 
a 10. La contribució obtinguda és del 71,3%. 

DADES 
η0, coef. òptic col·lector * 0,808 
K1 coef. Pèrdues tèrmiques [W/m2·K] * 3,2 
K2 coef. Pèrdues tèrmiques [W/m2·K] * 0,01 
Te, temp. entrada fluid al col·lector [ºC] 60 
   Nº col·lectors 10 
   Superfície absorbent col·lector [m2] * 2,46 
Superfície total col·lectors [m2] 24,6 
   % pèrdues orientació i inclinació ** 5% 
   % pèrdues ombres ** 5% 
   % pèrdues tèrmiques ** 5% 
% pèrdues totals 15% 

 
CÀLCUL APORTACIÓ INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dec. 
Radiació 51º [Wh/m2·dia] 3640 4170 5190 5150 5230 5490 5810 5670 5500 4640 3640 3530 4810 
Hores sol útils 7,5 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 8,0 7,0 
G, intensitat radiant útil 
[W/m2] 485,3 521,3 576,7 542,1 550,5 577,9 611,6 596,8 611,1 515,6 455,0 504,29  
Ta,Temp. Ambient [ºC] 6,9 7,5 10,1 12,0 15,9 20,1 22,4 22,4 18,9 15,7 10,2 7,3 
η, rendiment col·lector 0,40 0,43 0,49 0,48 0,52 0,56 0,59 0,58 0,57 0,49 0,40 0,42 
Nº dies 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 
Aport._solar/m2 
[kWh/m2·mes] 45,1 50,5 78,5 74,5 83,7 92,2 105,9 102,4 93,2 71,2 44,0 45,8  
Aport._solar total [kWh/mes] 1109,8 1243,2 1931,1 1832,5 2059,4 2266,9 2605,9 2519,6 2293,9 1751,4 1083,3 1126,6
Ap.total ─ %perdues 
[kWh/mes] 943,3 1056,7 1641,5 1557,7 1750,5 1926,9 2215,0 2141,7 1949,8 1488,7 920,8 957,6 18550

 
TAULA RESUM D'ACS 

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dec. 
Demanda d'ACS edifici 
[kWh] 2408,5 2133,5 2269,5 2106,7 2130,6 2017,0 2037,9 2084,2 2061,8 2176,9 2196,3 2408,5 26031,4

Aportació instal. Rehab. 
[kWh] 943,3 1056,7 1641,5 1557,7 1750,5 1926,9 2215,0 2141,7 1949,8 1488,7 920,8 957,6 18550,1

% contribució 39,2% 49,5% 72,3% 73,9% 82,2% 95,5% 108,7% 102,8% 94,6% 68,4% 41,9% 39,8% 71,3% 
Emissions CO2 evitades 
[kg] 264,1 295,9 459,6 436,1 490,1 539,5 620,2 599,7 546,0 416,8 257,8 268,1 5194,0 

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
Ut. 1125,00 2,00 2250

ml. 43,20 20,00 864

ml. 20,30 40,00 812

P.A. 25

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 3951,00
2% Seguretat i Salut SOBRE 3951,00 ………………. 79,02

Subtotal 4030,02

13% Despeses Generals SOBRE 4030,02 ………………. 523,90
6% Benefici Industrial SOBRE 4030,02 ………………. 241,80

4795,72
10% IVA SOBRE 4795,72 ………………. 479,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 5275,29

PRESSUPOST Instal·lació Solar tèrmica d'ACS - Ampliació i manteniment
DESCRIPCIÓ

Col·lector Chromagen CR 12 S8 de 2,28 m2, en posició vertical i d'alt rendiment. Amb una superfície útil 
de captació de 2,46 m2, amb mesures exteriors de 1260x2185 mm, i un gruix de 90 mm, caixa envolvent 
d'alumini anoditzat, vidre solar de 3,2mm de gruix i graella de tubs de coure de Ø8mm amb absorbidor 
d'aletes de coure amb recobriment selectiu en crom negre. Amb 4 preses de connexió. Inclou 
l'anticongelant, la part proporcional d'elements de suport, accessoris de connexió, vàlvules d'equilibri, tall 
i purgadors. Totalment muntat, connectat i realitzades les proves d'estanqueitat.

Canonada de coure des de colector solar f ins a central de control i bombeig, amb tubería de coure de 
30x35 mm. protegida amb conquilles armaflex, o similar, de 30 mm de gruix, amb els seus corresponents 
accesoris de connexió, soldades amb estany-plata del 7% inclòs fixacions, claus de tall i proves 
d'estanqueitat.

P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, plantes, etc, així com altres imprevistos.

Substitució de l'aïllament tèrmic de canonada d'instal·lació exterior existent, col·locada superficialment, 
per la distribució de f luids calents, format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica AF/Armaflex AF-5-
035 de 35 mm de diàmetre interior i 30 mm de gruix, prèvia arrencada de l'aïllament existent amb mitjans 
manuals i càrrega manual del material arrencat sobre camió o contenidor. Inclou dues capes completes 
de pintura Armafinish99 (rend. 0,55l/m2) per a protecció contra la intemperie (RITE IT 1.2.4.2.1).
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3.2 Instal·lació de climatització amb bomba de calor Multi-Split Inverter 
 

 
 

 
Càlcul del període de retorn de la inversió (Pay-back): 
 
 

Consum actual estimat (CE3X): 120,7 kWh/m2 
Consum estimat millora (CE3X): 35,8 kWh/m2 
Estalvi energètic estimat (CE3X): 84,9 kWh/m2 
Sup. Climatitzada (CE3X): 806 m2 
Tarifa actual: 0,189574 €/kWh 
Increment tarifa elèctrica anual: 2% 

Període 
(anys) Fluxe d'efectiu Imports actualitzats Pay-Back (anys)

0 -83.489,33 €     
1 12.972,42 € -70.516,91 €   
2 13.231,87 € -57.285,03 €   
3 13.496,51 € -43.788,52 €   
4 13.766,44 € -30.022,08 €   
5 14.041,77 € -15.980,31 €   
6 14.322,60 € -1.657,71 €   
7 14.609,06 € 12.951,35 € 6,06 
8 14.901,24 € 27.852,59 € 
9 15.199,26 € 43.051,85 € 

10 15.503,25 € 58.555,10 € 
11 15.813,31 € 74.368,41 € 
12 16.129,58 € 90.497,99 € 
13 16.452,17 € 106.950,16 € 
14 16.781,21 € 123.731,38 € 
15 17.116,84 € 140.848,22 € 

TIR: 14,95% 

 

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
Ut. Subtotal: 60.548,00 €

Ut. 13,50 32,00 432

m2 28,99 21,00 608,79

m2 11,98 30,00 359,40

Ut. 41,10 2,00 82,20

P.A. 500,00

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ……………… 62530,39
2% Seguretat i Salut SOBRE 62530,39 ……………… 1250,61

Subtotal 63781,00

13% Despeses Generals SOBRE 63781,00 ……………… 8291,53
6% Benefici Industrial SOBRE 63781,00 ……………… 3826,86

75899,39
10% IVA SOBRE 75899,39 ……………… 7589,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 83489,33

(3x1)  3218 €/ut. x 2 ut. =   6436 €

PRESSUPOST CLIMATITZACIÓ - Aire condicionat amb bomba de calor Multi-Split Inverter
DESCRIPCIÓ

Instal·lació d'aire condicionat amb bomba de calor Multi-Split Inverter, format per una unitat exterior 
DAIKIN 3MXS40K (1.398,00 €/ut., potència fred 4.000 W i calor 4.600 W, EER: 4,09 i COP: 5,05) etiqueta 
energètica A/A, unitat interior  per a sala d'estar model DAIKIN FTX25JV (329 €/ut.), més unitat interior 
per a dormitori model DAIKIN CTXS15K (420 €/ut.). Els habitatges amb dues habitacions disposen de 2 
unitats interiors  model DAIKIN CTXS15K. Inclou transport, muntatge, i material necessari (canonades, 
canaletes, etc), recàrreg de 50€  per cada metre lineal que superi els 5 metres de separació d'unitat 
exterior i interior.

Planta Baixa:     (2x1)  2668 €/ut. x 5 ut. = 13340 €

Planta Segona:  (2x1)  2798 €/ut. x 6 ut. = 16788 €

Planta Primera:  (2x1)  2893 €/ut. x 6 ut. = 17358 €
(3x1)  3313 €/ut. x 2 ut. =   6626 €

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sac 
contenidor d'1 m3 de capacitat.

P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, com d'altres rams, mobiliari, instal•lacions, etc, així com altres imprevistos.

Bancada de suport d'unitat exterior d'aire condicionat per a coberta invertida, de formigó armat, de 
dimensions  100x50x8 cm, formada per HA-25/B/12/IIa i malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acer B 
500 T 6x2,20

Reparació d'envans i falsos sostres amb plaques de cartró-guix, amb perf ileria de planxa d'acer i placa 
de cartró-guix de 13 mm de gruix fixats mecànicament, inclou banda elàstica de recolzament de perf ils i 
el tractament adequat de junts, cantonades i arestes. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o 
revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre muntants).

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments 
horizontals i verticals interiors de plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de 
resines acríliques en dispersió aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura 
plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de 
preparació del suport mitjançant neteja.
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3.2.1 Càlcul càrregues tèrmiques. Calefacció Habitatge 1-7ena. 
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3.3 Instal·lació fotovoltaica modalitat “Balanç Net” 
 

 

Càlcul del període de retorn de la inversió (Pay-back): 
 

 A partir dels resultats del programa CE3X: 
 

Consum actual estimat (CE3X): 120,7 kWh/m2 
Consum estimat millora (CE3X): 102,1 kWh/m2 
Estalvi energètic estimat (CE3X): 18,6 kWh/m2 
Sup. Climatitzada (CE3X): 806 m2 
Tarifa actual: 0,189574 €/kWh 
Increment tarifa elèctrica anual: 2,0% 

Període 
(anys) Fluxe d'efectiu Imports 

actualitzats Pay-Back (anys)

0 -64.575,40 €     
1 2.848,91 € -61.726,49 €   
2 2.905,89 € -58.820,59 €   
3 2.964,01 € -55.856,58 €   
4 3.023,29 € -52.833,29 €   
5 3.083,76 € -49.749,54 €   
6 3.145,43 € -46.604,11 €   
7 3.208,34 € -43.395,77 €   
8 3.272,51 € -40.123,26 €   
9 3.337,96 € -36.785,31 €   

10 3.404,72 € -33.380,59 €   
11 3.472,81 € -29.907,78 €   
12 3.542,27 € -26.365,51 €   
13 3.613,11 € -22.752,40 €   
14 3.685,37 € -19.067,03 €   
15 3.759,08 € -15.307,95 €   
16 3.834,26 € -11.473,69 €   
17 3.910,95 € -7.562,74 €   
18 3.989,17 € -3.573,57 €   
19 4.068,95 € 495,38 € 18,88 
20 4.150,33 € 4.645,71 € 
21 4.233,34 € 8.879,04 € 
22 4.318,00 € 13.197,05 € 
23 4.404,36 € 17.601,41 € 
24 4.492,45 € 22.093,86 € 
25 4.582,30 € 26.676,16 € 

TIR: 2,62% 

 
 
 

UA PREU AMIDAMENT IMPORT
Ut. 1475,00 22,00 32450,00

Ut. 232,40 22,00 5112,80

m2 40,20 55,10 2215,02

m2 48,50 54,40 2638,40

ml. 1,06 1290,00 1367,40

ml. 0,70 250,00 175,00

ml. 12,65 18,00 227,70

ml. 15,40 35,00 539,00

Ut. 345,00 2,00 690,00

Ut. 445,00 1,00 445,00

Ut. 16,80 2,00 33,60

h 44,19 32,00 1414,08

m2 28,99 13,00 376,87

m2 11,98 15,00 179,70

P.A. 500,00

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ………………. 48364,57
2% Seguretat i Salut SOBRE 48364,57 ………………. 967,29

Subtotal 49331,86

13% Despeses Generals SOBRE 49331,86 ………………. 6413,14
6% Benefici Industrial SOBRE 49331,86 ………………. 2959,91

58704,91
10% IVA SOBRE 58704,91 ………………. 5870,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 64575,40

P.A. a justif icar per la D.F. per a reposició i repassos d'elements malmesos, tant pel que fa al ram de 
paleta, pintura, com d'altres rams, mobiliari, gestió de residus, instal•lacions (material elèctric, caixes per 
a mecanismes, elements de subjecció, etc), així com altres imprevistos

Estructura suport per a mòdul fotovoltaic de la marca ANUSOL, model Tramuntana (amb cargolaria i 
safates per cables).

Equip de monitorització d'instal·lació fotovoltaica model Sunw atch25 marca MASTERVOLT, format per 
unitat de medició i transmissió sense fils, més unitat de visualització de dades (kWh, kg CO2 i W). Ref: 
130500580.

Cable unipolar TECHNOSUN de 4 mm² de secció per al cablejat de CC i CA (Fase, Neutre i Protecció), no 
propagador de la f lama, amb conductor multif ilar de coure classe 5, aïllament de compost termoplàstic a 
força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, resistent a la 
radiació UV, a l'ozó i a la intempèrie.

Canaleta de plàstic per al pas de cables elèctrics de PVC rígida lateral llis de color blanc, dimensions 
70x120 mm.

                                                                                       Oficial 1a. electricista:             23,78 €/h

                                                                                       Ajudant electricista:                 20,41 €/h

Reparació d'envans i falsos sostres amb plaques de cartró-guix, amb perfileria de planxa d'acer i placa 
de cartró-guix de 13 mm de gruix f ixats mecànicament, inclou banda elàstica de recolzament de perfils i 
el tractament adequat de junts, cantonades i arestes. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o 
revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a col·locar entre muntants).

Armari per a inversors fotovoltaics d'alumini lacat color blanc, model Mural IP66 sèrie LUXOR marca 
DELVALLE, estanquitat IP66 i resistència a l'impacta IK7, portes batents horitzontals amb frontisses 
ocultes. inclús ferramenta per a penjar, pany i clau. Fabricació a mida per encàrrec, dimensions 
270x60x20cm.

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments 
horizontals i verticals interiors de plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una mà de fons de 
resines acríliques en dispersió aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura 
plàstica en dispersió aquós tipus II segons UNE 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Inclús p/p de 
preparació del suport mitjançant neteja.

PRESSUPOST Instal·lació fotovoltaica - Model "Balanç Net"
DESCRIPCIÓ

Kit solar d'autoconsum format per 3 mòduls fotovoltaics JINKO_JKM-230P-60 de 230Wp. (total 690 Wp), 
inversor SOLADIN 600 (600W) marca Mastervolt, i 2 connectors MC4 per a connexió panells-inversor.

Estructura suport per a mòdul fotovoltaic de la marca CONERGY model SunTop III d'alumini extruït, amb 
riells, perfils i peces d'agafada a coberta inclinada, incloent cargolaria d'acer inoxidable i safates per 
cables.

Realització instal·lació elèctrica en CC i CA de baixa tensió

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 400x400x150 mm, amb grau de protecció estanca per a 
muntar superficialment a l'exterior

Armari per a inversors fotovoltaics d'alumini lacat color blanc, model Mural IP66 sèrie LUXOR marca 
DELVALLE, estanquitat IP66 i resistència a l'impacta IK7, portes batents verticals amb frontisses ocultes. 
inclús ferramenta per a penjar, pany i clau. Fabricació a mida per encàrrec, dimensions 180x100x20 cm.

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització f ixa en superfície. 
Propietat elèctriques: aïllant i no propagador de flama amb grau de resistència al xoc 5.  Fins i tot p/p 
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris.

Canaleta de plàstic per al pas de cables elèctrics de PVC rígida lateral llis de color blanc, dimensions 
100x160 mm.
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 A partir de càlculs propis més detallats: 

 

 
 

 
 
 

 
 

Any
Preu * 
€/kWh % Pèrdues

% Pèrdues 
acumulades

Producció 
kWh/any Ingressos €

Despeses ***
manteniment €

Total 
entrades €

Fluxe 
d'efectiu €

Imports 
actualitzats

Pay-Back 
(anys)

0 -2935,25

1 0,189573 0,0% 0% 723,00 137,06 12,00 125,06 125,06 -2810,18

2 0,193364 0,0% 0% 723,00 139,80 12,24 127,56 127,56 -2682,62

3 0,197232 -0,5% -0,5% 719,39 141,89 12,48 129,40 129,40 -2553,22

4 0,201176 -0,5% -1,0% 715,77 144,00 12,73 131,26 131,26 -2421,96

5 0,205200 -0,5% -1,5% 712,16 146,13 12,99 133,14 133,14 -2288,81

6 0,209304 -0,5% -2,0% 708,54 148,30 13,25 135,05 135,05 -2153,76

7 0,213490 -0,5% -2,5% 704,93 150,49 13,51 136,98 136,98 -2016,78

8 0,217760 -0,5% -3,0% 701,31 152,72 13,78 138,93 138,93 -1877,85

9 0,222115 -0,5% -3,5% 697,70 154,97 14,06 140,91 140,91 -1736,94

10 0,226557 -0,5% -4,0% 694,08 157,25 14,34 142,91 142,91 -1594,03

11 0,231088 -0,5% -4,5% 690,47 159,56 14,63 144,93 144,93 -1449,10

12 0,235710 -0,5% -5,0% 686,85 161,90 14,92 146,98 146,98 -1302,13

13 0,240424 -0,5% -5,5% 683,24 164,27 15,22 149,05 149,05 -1153,08

14 0,245233 -0,5% -6,0% 679,62 166,67 15,52 151,14 151,14 -1001,94

15 0,250138 -0,5% -6,5% 676,01 169,09 15,83 153,26 153,26 -848,68

16 0,255140 -0,5% -7,0% 672,39 171,55 16,15 155,40 155,40 -693,27

17 0,260243 -0,5% -7,5% 668,78 174,04 16,47 157,57 157,57 -535,70

18 0,265448 -0,5% -8,0% 665,16 176,57 16,80 159,76 159,76 -375,94

19 0,270757 -0,5% -8,5% 661,55 179,12 17,14 161,98 161,98 -213,96

20 0,276172 -0,5% -9,0% 657,93 181,70 17,48 164,22 164,22 -49,74

21 0,281696 -0,5% -9,5% 654,32 184,32 17,83 166,49 166,49 116,75 20,30

22 0,287329 -0,5% -10,0% 650,70 186,97 18,19 168,78 168,78 285,52

23 0,293076 -0,5% -10,5% 647,09 189,65 18,55 171,09 171,09 456,62

24 0,298938 -0,5% -11,0% 643,47 192,36 18,92 173,43 173,43 630,05

25 0,304916 -0,5% -11,5% 639,86 195,10 19,30 175,80 175,80 805,85

TOTALS: 17077,26 4125,46 384,36 3741,10 TIR: 1,85%
Promig anual 683,09 165,02 15,37 149,64

*  Tarifa D'electricitat segons companyia (sense terme de potència ni lloguer d'equips). Increment estimat del 2% anual.

** Pèrdues previstes del rendiment dels mòduls FV al llarg de la seva vida útil

*** Despeses de manteniment previstes. Increment estimat del 2% anual.

PÈRDUA RENDIMENT ** KIT INDIVIDUAL D'AUTOCONSUM

Any
Preu * 
€/kWh % Pèrdues

% Pèrdues 
acumulades

Producció 
kWh/any Ingressos €

Despeses ***
manteniment €

Total 
entrades €

Fluxe 
d'efectiu €

Imports 
actualitzats

Pay-Back 
(anys)

0 0,0% 0% -64575,40

1 0,189573 0,0% 0% 15906,00 3015,35 264,00 2751,35 2751,35 -61824,05

2 0,193364 0,0% 0% 15906,00 3075,66 269,28 2806,38 2806,38 -59017,68

3 0,197232 -0,5% -0,5% 15826,47 3121,48 274,67 2846,82 2846,82 -56170,86

4 0,201176 -0,5% -1,0% 15746,94 3167,91 280,16 2887,75 2887,75 -53283,11

5 0,205200 -0,5% -1,5% 15667,41 3214,95 285,76 2929,19 2929,19 -50353,92

6 0,209304 -0,5% -2,0% 15587,88 3262,60 291,48 2971,13 2971,13 -47382,79

7 0,213490 -0,5% -2,5% 15508,35 3310,88 297,31 3013,57 3013,57 -44369,22

8 0,217760 -0,5% -3,0% 15428,82 3359,78 303,25 3056,52 3056,52 -41312,70

9 0,222115 -0,5% -3,5% 15349,29 3409,31 309,32 3099,99 3099,99 -38212,71

10 0,226557 -0,5% -4,0% 15269,76 3459,48 315,50 3143,97 3143,97 -35068,74

11 0,231088 -0,5% -4,5% 15190,23 3510,29 321,81 3188,47 3188,47 -31880,26

12 0,235710 -0,5% -5,0% 15110,70 3561,75 328,25 3233,50 3233,50 -28646,77

13 0,240424 -0,5% -5,5% 15031,17 3613,86 334,82 3279,04 3279,04 -25367,72

14 0,245233 -0,5% -6,0% 14951,64 3666,63 341,51 3325,12 3325,12 -22042,60

15 0,250138 -0,5% -6,5% 14872,11 3720,07 348,34 3371,73 3371,73 -18670,87

16 0,255140 -0,5% -7,0% 14792,58 3774,18 355,31 3418,87 3418,87 -15252,00

17 0,260243 -0,5% -7,5% 14713,05 3828,97 362,42 3466,55 3466,55 -11785,44

18 0,265448 -0,5% -8,0% 14633,52 3884,44 369,66 3514,77 3514,77 -8270,67

19 0,270757 -0,5% -8,5% 14553,99 3940,59 377,06 3563,54 3563,54 -4707,13

20 0,276172 -0,5% -9,0% 14474,46 3997,44 384,60 3612,84 3612,84 -1094,29

21 0,281696 -0,5% -9,5% 14394,93 4054,99 392,29 3662,70 3662,70 2568,41 20,30

22 0,287329 -0,5% -10,0% 14315,40 4113,24 400,14 3713,10 3713,10 6281,51

23 0,293076 -0,5% -10,5% 14235,87 4172,19 408,14 3764,05 3764,05 10045,56

24 0,298938 -0,5% -11,0% 14156,34 4231,86 416,30 3815,56 3815,56 13861,12

25 0,304916 -0,5% -11,5% 14076,81 4292,25 424,63 3867,62 3867,62 17728,74

TOTALS: 375699,72 90760,14 8456,00 82304,14 TIR: 1,85%
Promig anual 15027,99 3630,41 338,24 3292,17

*  Tarifa D'electricitat segons companyia (sense terme de potència ni lloguer d'equips). Increment estimat del 2% anual.

** Pèrdues previstes del rendiment dels mòduls FV al llarg de la seva vida útil

*** Despeses de manteniment previstes. Increment estimat del 2% anual.

INSTAL·LACIÓ EDIFICI  -  22 KITS D'AUTOCONSUMPÈRDUA RENDIMENT **
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3.3.1 Informe PVGIS ®, estimació generació elèctrica fotovoltaica a Taradell: 
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4 INFORMES PROGRAMES INFORMÀTICS. ESTAT ACTUAL 

4.1 LIDER Estat actual 
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4.2 CALENER. Estat actual 
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4.3 CE3X 
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4.4 CE3 
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5 INFORMES PROGRAMES INFORMÀTICS. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

5.1 LIDER 
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5.2 CALENER 
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5.3 CE3X 
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5.4 CE3 
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 Estalvi en emissions de CO2 (kg/m2) per a les diferents combinacions de propostes de millora: 
 

 
 
 
 

 Estalvi en consums d’energia final (kWh/m2) per a les diferents combinacions de propostes de millora: 
 

 
 
 
 

 Estalvi en consums d’energia primària (kWh/m2) per a les diferents combinacions de propostes de millora: 
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6 FACTORS DE CONVERSIÓ 

 

 
Equivalències entre unitats de treball o energia en les seves formes elèctrica, mecànica o tèrmica: 
 

 
 
 


