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RESUM 
 
En aquest projecte d’auditoria energètica de 3 edificis plurifamiliars, formats per 7 habitatges 
i 1 local, es pretén desenvolupar l’anàlisi de l’eficiència energètica partint d’un estat inicial de 
cada habitatge o local, creant el corresponent certificat d’eficiència energètica, per a 
posteriorment poder proposar solucions encaminades a aconseguir un ús racional i més 
eficient dels recursos energètics. 
 
A la primera part del projecte es realitza una descripció de l’edifici indicant les seves 
característiques constructives, superfícies, volums, envoltant i instal·lacions. 
 
En la segona part del projecte és busquen les emissions de diòxid de carboni de cada 
habitatge o local. 
 
Posteriorment es proposen solucions constructives que afavoreixin l’eficiència energètica de 
cada habitatge/local, amb el seu pressupost. 
 
Es recalculen les emissions de diòxid de carboni per veure quantitativament les millores. 
 
Es treuen conclusions respecte als objectius marcats en origen. 
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GLOSSARI 
 
Eficiència energètica: Es determina calculant o mesurant el consum d’energia necessària 
per satisfer anualment la demanda energètica de l’edifici en unes condicions normals de 
funcionament i ocupació.  
 
Indicador energètic: Serà el corresponent a les emissions anuals de CO2, expressades en Kg 
per m² de superfície útil de l’edifici. 
 
Envolupant: Es composa pels tancaments de l’edifici que separen els recintes habitables de 
l’ambient exterior i les particions interiors que separen els recintes habitables dels no 
habitables, que a la seva vegada estiguin en contacte amb l’ambient exterior. CTE-HEI 
 
Transmitància tèrmica (U): És el flux de calor, en règim estacionari, dividit per l’àrea i per la 
diferència de temperatura dels medis situats a cada costat de l’element que es considera. La 
unitat de mesura és W/m2 K. CTE-HE1 
La transmitància tèrmica ve donada per l’expressió: U=1/Rt 
 
Rt: És la resistència tèrmica total de l’element constructiu [m2 K/W] 
 
U: És la transmitància tèrmica. La unitat de mesura és W/m2 K. 
 
k: És la transmissió tèrmica de cada tancament. 
 
kg: És la transmissió tèrmica global de l’edifici. 
 
Resistència tèrmica (R): Es la resistència que oposa un material al pas de la calor per 
conducció. Aquest flux energètic es produeix quan hi ha diferència de temperatura entre 
l’interior i l’exterior. La unitat de mesura és m2 K/W i l’expressió és R=e/λ,  on: 

e: És el gruix de la capa (m). En el cas d’una capa de gruix variable, es considera el 
gruix  mig. 
 

λ: És la propietat física de qualsevol material que quantifica la capacitat de conducció 
de calor a través del mateix. La unitat de mesura és W/mk. 

 
Pont tèrmic: És la zona de l’envolupant de l’edifici en la que existeix una variació de la 
uniformitat de la construcció, ja bé sigui per un canvi del gruix del tancament, dels materials 
utilitzats, per la penetració d’elements constructius de diferents conductivitat..., que ocasiona 
necessàriament una minoració de la resistència tèrmica respecte a la resta dels tancaments. 
 
Inèrcia tèrmica (U): És la capacitat d’un material per acumular o cedir calor. 
 
Transparència: S’identifica amb la capacitat d’un edifici de deixar passar la radiació solar al 
seu interior i per tant està bàsicament relacionat amb les obertures i els seus protectors 
solars. 
 
Valor actualitzat net (VAN): També denominat valor capital d'una inversió, és la diferència 
entre el valor actualitzat dels cobraments esperats i el valor actualitzat dels pagaments 
previstos. El criteri del VAN té en compte la variació del valor dels diners en el temps i tots 
els fluxos de caixa generats pel projecte. 
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1  INTRODUCCIÓ 
 
El cost de l’energia es posiciona com el factor de major pes dins dels costos totals de 
l’activitat productiva de qualsevol organització, per tant, un correcte plantejament del consum 
energètic de l’edifici o industria permetrà a l’empresa, aconseguir una major productivitat i 
qualitat en la seva producció. Encara que no només es persegueix una major eficiència 
energètica i estalvi de costos, sinó que també complir unes obligacions mediambientals i 
compromisos de responsabilitat social per part de les empreses. 
 
 
Amb l’objectiu de promoure l’eficiència energètica dels edificis, la Directiva 2002/91/CE 
exigia als estat membres l’establiment d’un procediment de certificació, dirigit als edificis, per 
posar a disposició del possible comprador i llogater, una informació objectiva sobre el 
consum energètic de l’edifici i així poder reduir el consum energètic del parc immobiliari. 
 
 
Una auditoria energètica s’ha d’entendre com a un estudi integral mitjançant el qual 
s’analitza la situació energètica en el conjunt arquitectònic de l’edifici i les instal·lacions que 
el mateix conté. A través de l’anàlisi i comparació de diferents canvis, accions i 
modificacions realitzables, es busca i s’obtenen unes solucions que impliquen una despesa 
energètica menor, una major durabilitat dels equips i un augment de la sensació de confort 
dels usuaris. 
 
 
L’auditoria energètica proposada es basarà en: 
 
1. Estudi detallat de l'edificació, prestant especial atenció a la seva pell i aïllament tèrmic 
2. Estudi de les instal·lacions de calefacció existents 
3. Avaluació dels paràmetres tèrmics 
4. Anàlisis de l'entorn ambiental, introduint solucions constructives eficaces 
5. Estudi de tècniques alternatives a les utilitzades en la producció d'energia 
6. Anàlisi econòmic de les solucions proposades així com de l'estalvi energètic i monetari 

aconseguit 
 

 
 
El procés que seguiré per a l'execució d'aquest estudi serà: 
1. Inventari 
2. Qualificació energètica 
3. Mesures 
4. Anàlisi de les millores i de les propostes amb l'avaluació energètica 
5. Pressupost de les millores 
6. Conclusions 
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2 DEFINICIÓ I OBJECTIUS DE L’AUDITORIA ENERGÈTICA 
 

2.1 DEFINICIÓ 
La norma UNE 216501:2009 estableix els requisits que ha de tenir una auditoria energètica 
per a que, realitzada en diferents tipus d’organitzacions, pugui ser comparable i descrigui els 
punts claus on es pot influir per a la millora de l’eficiència energètica, la promoció de l’estalvi 
energètic i evitar emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
 
Aquesta norma es aplicable a les auditories energètiques que es realitzin  en qualsevol tipus 
d’organització que utilitzi energia en qualsevol de les seves formes, independentment de la 
seva grandària i activitat. 
 
Aquesta normativa és de gran utilitat a l’hora de la redacció de l’informe, ja que serveix com 
a guia dels diferents apartats a seguir. 
 
Una auditoria energètica, segons la UNE 216501:2009, es defineix com el “procés 
sistemàtic, independent i documentat per a l’obtenció d’evidències i la seva avaluació 
objectiva en una organització o part d’aquesta, amb l’objecte de: 
 
-Obtenir un coneixement fiable del consum energètic i del seu cost; 
-Identificar i classificar els factors que afecten al consum d’energia; 
-Detectar i avaluar les diferents oportunitats d’estalvi, millora de l’eficiència i diversificació 
d’energia i la seva repercussió al cost energètic i de manteniment, així com altres beneficis i 
costos associats.” 
 
Els  avantatges de l’auditoria energètica com a instrument d’eficiència energètica són: 
 
-Disminució d’emissions de CO2 a l’atmosfera i per tant, disminució de l’impacte sobre el 
canvi climàtic. 
-Reducció de la dependència energètica exterior. 
-Estalvi de costos energètics. 
-Compliment de requisits de caràcter mediambiental. 
-Responsabilitat social corporativa. 
-Millora de la imatge. 
 

2.2 OBJECTIUS 
Els objectius que es plantegen assolir amb la realització d’aquest TFG són: 
 

• analitzar la situació energètica de cada habitatge, a través de la seva qualificació 
energètica. 

• proposar millores pel que fa a l’eficiència energètica. 
• estudiar la substitució del sistema de calefacció de gas propà per un sistema de 

calefacció amb una font d'energia renovable, com és la biomassa (estufa de pellets). 
• comparar la situació inicial amb la situació desprès d’implantar les millores. 

 
Es proposaran solucions encaminades a aconseguir un ús racional i més eficient dels 
recursos energètics disponibles, per a millorar les condicions de confort dels diferents 
habitatges i local, amb una disminució dels costos operatius i de manteniment, així com 
d'impacte ambiental. 
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3 INVENTARI 

3.1 DESCRIPTIU 

3.1.1 Característiques del Conjunt Residencial 
 
Els 3 blocs objecte de l’auditoria energètica forment part del Conjunt Residencial “La Pleta 
de l’Aldosa”, situada al Principat d’Andorra, concretament a la població de La Massana,  
 
L’any d’Autorització de Construcció d’aquest Conjunt Residencial, data del 13/01/1.993 i la 
seva referència cadastral és 402-332. 
 
Aquest Conjunt Residencial, està format per 14 blocs d’habitatges i cadascun d’ells per 3 
plantes. 
 
En total s’hi troben 42 habitatges, els quals queden repartits amb tres agrupacions; 
 
La primera agrupació és la formada pels blocs 1, 2, 3, 4 i 5. 
La segona agrupació és la formada pels blocs 6, 7, 8, 9 i 10. 
La tercera agrupació és la formada pels blocs 11, 12, 13 i 14. 
 
Disposa d’una planta semisoterrada amb capacitat per a 61 places d’aparcament. 
 

3.1.2 Zona Climàtica 
 
El Conjunt residencial “La Pleta de l’Aldosa”, es situa a una cota aproximada sobre el nivell 
del mar de 1.350 metres. 
 
Per determinar les característiques climàtiques que influeixen en el comportament de les 
edificacions, s’han adaptat el paràmetres externs, modificant-los lo millor possible a la 
situació. 
 
S’han ubicat les edificacions a la zona climàtica segons el CTE DB HE, publicat i en vigor 
des del 2.013, concretament a la taula del DB HE1 (apèndix B. Zones climàtiques). 
 
Es pren per tant una ZC D3-E1 
 
Segons l’any de construcció d’aquest Conjunt Residencial, és d’aplicació la NRE-AT-87 i 
limita el mapa climàtic en 4 classes de climes que bàsicament corresponen a les 
temperatures mitges en el més de gener. 
 
En aquest cas quedaria classificat en el Clima 4, amb temperatures inferiors als 3 ºC. 
 

3.1.3 Característiques dels blocs  8, 9 i 10 
 
El present treball es centrarà en l’estudi de l’auditoria energètica dels bloc 8, 9 i 10, els quals 
es troben construïts de forma adossada i el 8 i 10 fent cantonada. 
 
Cada bloc queda distribuït de la següent manera: 
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El bloc 8: format per un Local identificat com a 8 L i 1 habitatge a la Planta Baixa identificat 
com a 8 Bis. Al seu damunt s’hi troba l’habitatge identificat com a 8 A i al damunt d’aquest,  
l’habitatge identificat com a 8 B. 
 
El bloc 9: format per 1 habitatge a la Planta Baixa identificat com a 9 A, amb la tipologia de 
dúplex i al seu damunt l’habitatge identificat com a 9 B. 
 
El bloc 10: format per 1 habitatge a la Planta Baixa identificat com a 10 A i al seu damunt 
l’habitatge identificat com a 10 B, amb la tipologia de dúplex. 
 
 
En total el conjunt està format per 1 Local i 7 habitatges, on les seves característiques són 
les següents: 
 
-El Local identificat com a 8 L, disposa d’una superfície útil aproximada de 70,91 m², ocupat 
pel conserge del Conjunt Residencial i destinat a l’emmagatzematge de petit material, com 
poden ser les mànegues d’aigua pel reg, la formigonera, utensilis pels jardins i en general 
pel manteniment diari del Conjunt Residencial. 
 
-L’habitatge identificat com a 8 Bis, té una superfície útil aproximada de 35,16 m² i queda 
distribuït amb cuina-menjador, 1 habitació i 1 bany.  
 
-L’habitatge identificat com a 8 A, té una superfície útil aproximada de 95,77 m² i queda 
distribuït amb cuina-menjador, 3 habitacions i 2 banys. 
 
-L’habitatge identificat com a 8 B, té una superfície útil aproximada de 91,46 m² i queda 
distribuït amb cuina-menjador, 3 habitacions i 2 banys. 
 
Una característica destacable dels habitatges 8 A i 8 B, és que una part d’aquests és troba 
en volada, recolzant-se amb el bloc 6 i permetent així el pas de vehicles per sota seu, 
concretament per sota de l’habitatge 8 A. 
 
-L’habitatge identificat com a 9 A, té una superfície útil aproximada de 105,32 m² i una 
tipologia de dúplex Queda distribuït amb cuina-menjador i 1 balcó d'11,05 m² i a la planta de 
sobre s’hi troben 3 habitacions i 2 banys. 
 
-L’habitatge identificat com a 9 B, té una superfície útil aproximada de 52,18 m² i queda 
distribuït amb cuina-menjador, 2 habitacions i 1 bany. 
 
-L’habitatge identificat com a 10 A, té una superfície útil aproximada de 61,95 m² i queda 
distribuït amb cuina-menjador, 2 habitació i 1 bany. Disposa d’un balcó de 11,05 m² 
 
-L’habitatge identificat com a 10 B, té una superfície útil aproximada de 105,87 m² i queda 
distribuït amb 3 habitacions i 2 bany i a la planta de sobre s’hi troba la cuina-menjador. 
 

 
En total són 618,62 m² de superfície útil i 1.623,57 m³ de volumetria. 
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3.1.4 Situació/Identificació 
 
 
 
 
 

                                     
Figura 3.1 Mapa d’Andorra                                                 Figura 3.2 Situació de la Pleta de l’Aldosa 
 
 
 

 

 
Figura 3.3 Vista aèria de la situació de La Pleta de l’Aldosa: Elaboració pròpia a partir del Vol 

fotogramètric del Govern d’Andorra (www.cartografiandorra.ad) 
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3.2 ENVOLUPANT I ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
El sistema constructiu dels diferents blocs, és el d’estructura de pilars de formigó i forjats 
unidireccionals, amb bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó de morter de 
ciment i biguetes IPN 200 d’acer, intereix de 70 cm. 
 
Serà d’aplicació en aquest cas, el Decret 124/1987, de 29 de gener, NRE-AT-87         
(1.989-2.007), sobre aïllaments tèrmics en els edificis de nova construcció, actualitzant així 
la NBE-CT-79. 
 

3.2.1 Els Murs de Façana 
 
S’identifiquen en els plànols com a MF i són murs de dues fulles d’un gruix de 30 cm, amb la 
fulla exterior de fàbrica de maó perforat de 14 cm de gruix, 5 cm de llana de vidre (LV) i fulla 
interior de fàbrica de maó buit doble (totxana) de 7 cm de gruix amb 1,5 cm de morter de 
ciment. Exteriorment l’acabat són 15 cm de pedra del país. 
 
 

                      
Figura 3.4 Detall murs de façana                                                            Figura 3.5 Detall mur de façana 
 
 
Totes les façanes queden recobertes amb pedra del país, menys la part que queda en 
volada dels habitatges 8 A I 8 B, on el seu acabat es la fusta. 
Aquest murs s’identifiquen en els Plànols com a Mf. 
 
 

                     
Figura 3.6 Façana Lateral Dreta, 8 A i 8 B                         Figura 3.7 Façana Lateral Esquerra, 8 A i 8 B                                              
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La façana posterior dels 3 edificis es troba semisoterrada i coincideix amb el Local 8 L i els 
habitatges 8 A i 9 A. 
 
La part soterrada es soluciona amb un mur de formigó armat de contenció de les terres que 
sustenten la carretera d’accés a la urbanització. 
 
Aquest mur semisoterrat es pren de 4,00m d’altura i d’un gruix de 0,30m de formigó armat. 
S’identifiquen en els plànols com a MS. 
 

         
Figura 3.8 Façana lateral, mur soterrat                                    Figura 3.9 Façana posterior, mur soterrat 
 
 
 

                
Figura 3.10 Façana posterior, cantó dret                          Figura 3.11 Façana posterior, cantó esquerra 
 

3.2.2 Les Mitgeres 
 
Les Mitgeres, sense envà pluvial, s’identifiquen en els plànols com a MG i la secció 
constructiva es composa de 1,5 cm de morter de ciment, de 7 cm de maó perforat, 5 cm de 
llana de vidre (LV), 2 cm de gruix de la càmera d’aire, 7 cm de fàbrica de maó buit doble i 
1,5 cm de morter de ciment. 
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3.2.3 Les Cobertes 
 
Les Cobertes són de llosa de pissarra arrodonida de 4 mm de gruix, col·locada amb ganxos 
d’acer inoxidable de 80 mm de llargària. Es sustenten sobre bigues de fusta de pi, al damunt 
de la qual s’hi troba 2 cm de parquet de fusta de pi, la tela impermeabilitzant i les pissarres. 
 
Per sota de la tarima de fusta i coincidint amb la part interior de l’habitatge, hi ha col·locat 
l’aïllament de llana de vidre, entre llistons i d’un gruix aproximat de 5 cm.  
 
 

                              
Figura 3.12 Vista des de l’interior de la coberta                Figura 3.13 Vista des de l’exterior de la coberta 
 

3.2.4 Els Forjats 
 
Els forjats queden definits com a unidireccionals amb revoltó de morter de ciment i biguetes 
IPN 200 d’acer, intereix de 70 cm. 
 
L’acabat superior dels forjats és el parquet de fusta de pi, col·locat sobre tarimes de fusta de 
pi i de 2 cm de gruix, deixant una càmera d’aire de 2 cm, sense cap tipus d’aïllament. 
 
Inferiorment els forjats estan revestit pel mateix parquet de fusta de pi, de 2 cm de gruix, 
recolzats sobre bigues de fusta de pi. 
 
 

                              
Figura 3.14 Solera dels habitatges                                                          Figura 3.15 Solera del local 8 L 
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3.2.5 Les Soleres 
 
El tancament de separació amb el terreny coincideix amb una llosa de fonament, 
d’aproximadament 0,60 m, al damunt de la quals s’hi troba, tarima de fusta de pi de flandes 
de 20 mm de gruix i fins a 1,20 m de llargada, col·locat separat 20 mm, sobre llistons de 
fusta de pi de 20 mm de gruix. 
No disposa de cap tipus d’aïllament. 
 
Per al local 8 L, l’acabat és el paviment de gres de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta, 
amb morter de ciment, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal. 
Aquest gres es situa al damunt de la llosa de fonament.  
No disposa de cap tipus d’aïllament. 
 
 

                              
Figura 3.16 Solera dels habitatges                                                          Figura 3.17 Solera del local 8 L 
 

3.2.6 Les Finestres 
 
La fusteria exterior és de fusta de pi, col·locada sobre bastiment de base. 
 
Tots els diferents habitatge i el local tenen la mateixa tipologia de fusteria: 
 
Disposen de finestres dobles amb un gruix nominal de la cambra d’aire ≥30 mm, amb doble 
vidre senzill de 4 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fustes, càmera d’aire de    
6 mm i 4 mm de gruix. 
 
 

                                                                   
Figura 3.18 Vista dels porticons                                                  Figura 3.19 Vista de les doble finestres       
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3.3 TRANSMITÀNCIES 
 
 

Mur de façana, MF 
Materials 

Gruix de 
la capa 

(m) 

Densitat 
aparent 
(Kg/m³) 

Conductivitat 
Tèrmica; λ 

(W/mºK) 

Resistència 
Tèrmica 
(m² K/W) 

     
Tancament vertical compost -  - 0,17 
15 cm Roca compacta 0,15 2.500-3.000 3,5 0,04 
14 cm de maó perforat 0,14 1.600 0,76 0,18 
05 cm Llana de vidre (LV) 0,05 46-65 0,033 1,52 
07 cm de Fàbrica de maó buit doble 0,10 1.200 0,49 0,20 
1,5 cm Morter de ciment 0,02 2.000 1,4 0,01 
     
Gruix de la capa/Densitat  aparent   761,30 Kg/m ²   
Transmitància Tèrmica U (W/m² ºK)    0,47 

Taula 3.1 Càlcul de la transmitància del Mur de façana. Font d'informació: Elaboració pròpia. 
 
 

Mur de façana, Mf (8 A I 8 B) 
Materials 

Gruix de 
la capa 

(m) 

Densitat 
aparent 
(Kg/m³)           

Conductivitat 
Tèrmica; λ 

(W/mºK) 

Resistència 
Tèrmica 
(m² K/W) 

     
Tancament vertical compost -  - 0,17 
Fusta de conífera 0,02 600 0,14 0,14 
02 cm gruix de la cambra d’aire 0,02 - - 0,16 
14 cm de maó perforat 0,14 1.600 0,76 0,18 
05 cm Llana de vidre (LV) 0,05 46-65 0,033 1,52 
07 cm de Fàbrica de maó buit doble 0,10 1.200 0,49 0,20 
1,5 cm Morter de ciment 0,02 2.000 1,4 0,01 
     
Gruix de la capa/Densitat aparent   398,30 Kg/m ²   
Transmitància Tèrmica U (W/m² ºK)    0,42 

Taula 3.2 Càlcul de la transmitància del Mur de façana. Font d'informació: Elaboració pròpia. 
 
 

Mitgeres, MG 
Materials 

Gruix de 
la capa 

(m) 

Densitat 
aparent 
(Kg/m³) 

Conductivitat 
Tèrmica; λ 

(W/mºK) 

Resistència 
Tèrmica 
(m² K/W) 

     
Tancament vertical compost -  - 0,17 
1,5cm Morter de ciment 0,02 2.000 1,4 0,01 
07 cm de Fàbrica de maó buit doble 0,07 1.200 0,76 0,09 
05 cm Llana de vidre (LV) 0,05 46-65 0,033 1,52 
07 cm de Fàbrica de maó buit doble 0,07 1.200 0,76 0,09 
1,5 cm Morter de ciment 0,02 2.000 1,4 0,01 
     
Gruix de la capa/Densitat aparent   250,30 Kg/m ²   
Transmitància Tèrmica U (W/m² ºK)    0,53 

Taula 3.3 Càlcul de la transmitància de les Mitgeres. Font d'informació: Elaboració pròpia 
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Soleres 
Materials 

Gruix de 
la capa 

(m) 

Densitat 
aparent 
(Kg/m³) 

Conductivitat 
Tèrmica; λ 

(W/mºK) 

Resistència 
Tèrmica 
(m² K/W) 

     
Tancament horitzontal. (F. Descendent) -  - 0,17 
02 cm Parquet de fusta de pi 0,02 600 0,14 0,14 
02 cm gruix de la cambra d’aire 0,02 - - 0,16 
60 cm Llosa de formigó armat 0,60 2.400 1,63 0,37 
     
Gruix de la capa/Densitat aparent   1.452,00 Kg/m ²   
Transmitància Tèrmica U (W/m² ºK)    1,19 

Taula 3.4 Càlcul de la transmitància de les Soleres. Font d'informació: Elaboració pròpia 
 
 

Cobertes 
Materials 

Gruix de 
la capa 

(m) 

Densitat 
aparent 
(Kg/m³) 

Conductivitat 
Tèrmica; λ 

(W/mºK) 

Resistència 
Tèrmica 
(m² K/W) 

     
Tancament horitzontal. (F. Ascendent)    0,14 
02 cm Parquet de fusta de pi 0,02 600 0,14 0,14 
05 cm Llana de vidre (LV) 0,05 46-65 0,033 1,52 
02 cm Parquet de fusta de pi 0,02 600 0,14 0,14 
     
Gruix de la capa/Densitat aparent   26,30 Kg/m ²   
Transmitància Tèrmica U (W/m² ºK)    0,52 

Taula 3.5 Càlcul de la transmitància de les Cobertes. Font d'informació: Elaboració pròpia 
 
 
 

Finestres 
Materials 

Gruix de 
la capa 

(m) 

Densitat 
aparent 
(Kg/m³) 

Conductivitat 
Tèrmica; λ 

(W/mºK) 

Resistència 
Tèrmica 
(m² K/W) 

     
Doble finestra de fusta     
     
Gruix de la capa/Densitat aparent      
Transmitància Tèrmica U (W/m² ºK)    2,60 

Taula 3.6 Càlcul de la transmitància de les Finestres. Font d'informació: Elaboració pròpia 
 
 

Portes 
Materials 

Gruix de 
la capa 

(m) 

Densitat 
aparent 
(Kg/m³) 

Conductivitat 
Tèrmica; λ 

(W/mºK) 

Resistència  
Tèrmica 
(m² K/W) 

     
Porta de fusta opaca     
     
Gruix de la capa/Densitat aparent      
Transmitància Tèrmica U (W/m² ºK)    3,50 

Taula 3.7 Càlcul de la transmitància de les Portes. Font d'informació: Elaboració pròpia 
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Forjat 
Materials 

Gruix de la 
capa 
(m) 

Densitat 
aparent 
(Kg/m³) 

Conductivitat 
Tèrmica; λ 

(W/mºK) 

Resistència 
Tèrmica 
(m² K/W) 

     
02 cm Parquet de fusta de pi 0,02 600 0,14 0,14 
02 cm gruix de la cambra d’aire 0,02 - - 0,16 
05 cm capa de formigó en massa 0,05 2.500 0,17 0,29 
Bigueta i revoltó de formigó  0,20 330 - 0,23 
02 cm Parquet de fusta de pi 0,02 600 0,14 0,14 
     
Gruix de la capa/Densitat aparent   215 Kg/m ²   
Transmitància Tèrmica U (W/mºK)    1,03 

Taula 3.8 Càlcul de la transmitància dels Forjats. Font d'informació: Elaboració pròpia 
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3.4 SISTEMES 

3.4.1 Sistemes de Calefacció 
 
El Local 8 L, disposa com a sistema de calefacció de 2 radiadors elèctrics de 1.000 W 
cadascun d’ells i de la casa FAGOR. 
 
L’habitatge 8 Bis, disposa de radiadors elèctrics en cada estança de la casa FARHO i de llar 
de foc al menjador-estar. 
 
Els demés habitatges disposen d’una caldera de gas propà individual i de llar de foc asl 
menjador. 
 
La caldera és de la marca JUNKERS; 
 
Caldera estanca de gas propà amb cremador atmosfèric, 24 Kw de potència calorífica, de 
planxa d’acer per a calefacció i aigua calenta sanitària de 3 bar de pressió, producció 
d’aigua calenta sanitària amb acumulador, amb vàlvules, vas d’expansió i conjunt 
d’accessoris, mural. 
 
 

                 
Figura 3.20 Radiadors del Local 8 L                                      Figura 3.21 Radiadors de l’habitatge 8 BIS                      
 
 
         

                  
Figura 3.22 Caldera casa JUNKERS                                              Figura 3.23 Caldera casa JUNKERS 
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3.4.2 Sistemes d’Aigua Calenta Sanitària 
 
El sistema d’aigua calenta sanitària de cada habitatge funciona a través d’un 
termoacumulador, sèrie Geiser, d’acer inoxidable i de la casa DUCASA i amb rellotge 
programador horari. 
 
La capacitat del termoacumulador és de 100 litres: LP-100-DEC: 2,2 Kw.  
El circuit primera (d’escalfament):Pressió màxima 3 bar i temperatura màxima 110 ºC 
El circuit secundari (e consum):Pressió màxima 8 bar i temperatura màxima 60 ºC 
 
Aquests termoacumuladors, s’ubiquen a l’armari on s’hi troba la caldera individual, tret el 
Local 8 L, el qual no disposa d’aigua calenta sanitària i de l’habitatge 8 BIS, el qual disposa 
d’un fals sostre en tot l’habitatge, amb un espai aprofitable d’uns 80cm d’altura i on s’hi troba 
el seu acumulador elèctric. 
 

         
Figura 3.24 Acumulador elèctric, 100 litres                              Figura 3.25 Acumulador elèctric, 50 litres 
 
La capacitat de l’acumulador elèctric de la Casa 8 BIS és de 50 litres i d’una potència de 
1.200 W. Model V250 de la casa BAXIROCA. 
 
L’acumulador reparteix aigua calenta a la cuina i al bany, per tant, l’ús d’ACS és molt reduït i 
s’utilitza de manera puntual. La temperatura a la que està regulat l’acumulador és de 40ºC a 
45ºC. 
 

3.4.3 Superfícies i Volums a calefactar 
 
 

HABITATGE /LOCAL  SUPERFÍCIE (m2) ALÇADA LLIURE  (m) VOLUM (m3) 

    

8 L 70,91 3,20 226,91 
8 BIS 35,16 2,55 89,66 
8 A 95,77 2,55 244,21 
8 B 91,46 2,55 233,22 
9 A 52,24+53,08 2,55 268,57 
9 B 52,18 2,55 133,06 
10 A 61,95 2,55 157,97 
10 B 50,86+55,01 2,55 269,97 

Taula 3.9 Superfícies i volums dels habitatges i local a escalfar. Font d'informació: Elaboració pròpia. 
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4 CASA 10 A 

4.1 AUDITORIA ESTAT ACTUAL 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’HABITATGE 
 

Nom de l’edifici  Conjunt Residencial La Pleta de L’Aldosa 
Identificació  Casa 10 A 
Població i CP  AD400. La Massana 
Adreça  Carretera General 3 
Any d’autorització de construcció de l’edifici  13/01/1.993 
Referència cadastral  40110563 
Zona climàtica  ZC D3-E1 
Normativa vigent  NRE-AT-87 
 
 
 

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR 
 

Nom i Cognoms  Gerard GARCIA BASSAGANYA 
Passaport  8943 
Adreça  La Pleta de l’Aldosa, Local 1 
Població i CP  AD400. La Massana 
e-mail  gerardgb@apabcn.cat 
Titulació habilitant segons normativa  Arquitectura Tècnica 
Procediment de qualificació energètica  CE3X v1.3 
 
 
 

IMATGE, SITUACIÓ, PLÀNOL I SUPERFÍCIE ÚTIL 
     

Imatge  Situació  

 

 

 

 
SUPERFÍCIE ÚTIL:  69,10m² 

 
 
 
 



22    TFG: Auditoria Energètica de 3 Edificis Plurifamiliars     
 

 
 

 

ENVOLUPANT  TÈRMICA 
     

 Tipus  Superfície  
[m²] 

Transmitància  
[W/m²K] 

Factor  
Solar 

     

Tancaments opacs:      
-F. Principal Façana 20,00 0,47  
-Mur Posterior Mur 20,00 2,00  
-F. L.  Dreta Partició interior 24,25 0,42  
-F. L. Esquerra Façana 24,25 0,53  
-Forjat Partició interior 69,10 1,03  
-Solera Terra 69,10 1,19  
     
     

Buits      
-f2 Buit 0,80 3,30 0,78 
-b3 Buit 4,19 3,30 0,78 

Taula 4,1 Característiques de l’envoltant tèrmica. Font d’informació: Elaboració pròpia 
 
 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
     

 Tipus  Potència  
Nominal 

[Kw] 

Rendiment  
[%] 

Tipus  
Energia 

 
     

Generació de Calefacció      
-Calefacció i ACS Caldera estàndard 24,00 72,20 Gas Propà 
     
     

Generació de refrigeració  - - - - 
Taula 4,2 Característiques de les instal·lacions tèrmiques. Font d’informació: Elaboració pròpia 

 
 
 
 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA:  CASA 10 A 
 

 

 
Emissions de CO2 

[KCO 2/m² any]  

 

Taula 4,3 Qualificació energètica. Dades extretes del programa CE3X. Elaboració pròpia 
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4.2 MESURES DE MILLORA 
 
 
-Millora 1 
 
Rehabilitació energètica de la FAÇANA PRINCIPAL i FAÇANA LATERAL DRETA, 
mitjançant insuflació des de l’interior, d’aïllament termoacústic de nòduls de llana mineral 
natural (LMN) sense lligants, Supafil 034 "KNAUF INSULATION", amb densitat 35 Kg/m³ i 
conductivitat tèrmica 0,034 W/mK, a l’interior de la càmera d’aire del tancament, de 50 mm 
de gruix mitjà. 
 
Tapat dels forats executats en el parament amb posterior segellat. 
 
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). 
 
 
-Millora 2 
 
Rehabilitació energètica del MUR SOTERRAT, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
 
 
-Millora 3 
 
Rehabilitació energètica de la PARET MITGERA, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
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-Millora 4 
 
Rehabilitació energètica de la SOLERA en contacte amb el terreny, amb demolició de 
paviment existent i càrrega manual d’enderrocs sobre camió o contenidor, mitjançant el 
sistema "KNAUF INSULATION" d’aïllament tèrmic, per la cara superior de la solera. 
 
Format per panell rígid de poliestirè extruït Polyfoam C4 LJ 1250, de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600 x 1250 mm i 50 mm de gruix. Resistència a 
compressió ≥300 KPa. 
 
Barrera de vapor de film de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 0,25 mm de gruix. 
 
Capa d’anivellació de 40 mm de gruix, amb morter auto anivellant de sulfat càlcic CA – C20 
– F4 segons UNE – EN 13813, abocat amb mescladora- bombejadora. 
 
Paviment laminat de lamel·les de 1.200 x 190 mm, de classe 23; domèstic intens, amb 
resistència a l’abrasió AC3, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, emboetat 
sense cola, tipus “clic”. 
 
Col·locat sobre làmines d’escuma de polietilè d’alta densitat de 3 mm de gruix 
 
 
-Millora 5 
 
Rehabilitació energètica d’aïllament termoacústic des de l’interior en el FORJAT, mitjançant 
la col·locació de panell de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit. 
 
Panell Plus (TP 138) “KNAUF INSULATION” de 50 mm de gruix, recolzat directament sobre 
el fals sostre continu, suspès llis (12,5+27+27), amb placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 
1200 / longitud /12,5 / vora afinada, fixada a mestres separades 1.000 mm entre eixos i 
suspeses del sostre o element suport mitjançant penjants combinats. 
 
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). 
 
 
-Millora 6 
 
Rehabilitació energètica de tancaments de BUITS DE FAÇANA, mitjançant el desmuntatge 
de l’envidrament existent en la fusteria exterior. 
Format per envidrament de doble fulla de vidre 4+CA+4 mm, fixat sobre fusteria, amb 
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 
Substitució per doble envidrament LOW.S “CONTROL GLASS ACÚSTIC I SOLAR, LOW.S 
4/10/6 Templa.like de 20 mm de gruix total, amb falques i segellat continu per l’exterior i 
perfil continu per l’interior. 
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4.3 PRESSUPOST REPARACIÓ 
 
Pressupost elaborat a partir de la base de dades del programa Cype “Estudi de rehabilitació 
energètica d’edificis”, versió-2015.k. 
El Cost de cada partida és la suma del cost de la Mà d’obra, Maquinària, Materials, Resta 
d’obra, Mitjans auxiliars i Costos indirectes. 
L’import total de la Rehabilitació Energètica  es presenta sense IVA. 
 

 

UNT. 
 

 

DESCRIPTIU 
 

 

QUANT. 
 

 

COST 
 

 

IMPORT 
 

     
Tancaments verticals: addició d'aïllament tèrmic     

m² Rehabilitació energètica FP. (MILLORA 1) 38,45 28,63 1.100,82 
m² Rehabilitació energètica MS. (MILLORA 2) 20,00 34,77 695,40 
m² Rehabilitació energètica MG. (MILLORA 3) 24,25 34,77 843,17 

Tancaments horitzontals: addició d'aïllament tèrmic     
m² Rehabilitació energètica Solera. (MILLORA 4) 61,95 57,50 3.562,13 
m² Rehabilitació energètica Forjat. (MILLORA 5) 61,95 38,99 2.415,43 

Tancaments de buits de façana     
m² Rehabilitació energètica Buits. (MILLORA 6) 5,80 116,76 677,21 

     
Rehabilitació Energètic a   9.294,16 

Taula 4,4 Pressupost de reparació. Font d’informació: Cype 
 

4.4 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 
 
 
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:  CASA 10 A 

 

 
Taula 4,5 Qualificació energètica. Dades extretes del programa CE3X. Elaboració pròpia 
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4.5 PERÍODE D’AMORTITZACIÓ 
 
S'ha utilitzat el Valor Actualitzat Net (VAN) com a criteri dinàmic de valoració d'inversions, 
amb la finalitat de determinar un termini de recuperació més ajustat a la realitat. 
Aquest criteri es basa en la determinació dels estalvis futurs, a partir de la variació del valor 
dels diners en el temps i de tots els fluxos de caixa generats pel projecte.  
El seu resultat ve expressat per la diferència entre aquests estalvis futurs i el cost net de la 
inversió. 
Els estalvis futurs actualitzats s'han determinat tenint en compte l'increment del preu de 
l'energia i la taxa de descompte, mitjançant l'actualització dels fluxos de caixa de la inversió. 
 

VAN = Estalvis futurs actualitzats - Cost net de la inversió 
 

Increment anual previst del preu de l'energia 10,80% 
Taxa d'inflació prevista (IPC) 1,20% 
Tipus d'interès (Euribor + 0%) 0,60% 
Tipus d'interès bancari 4,50% 

 
 

Mesures de 
Millora 

Cost de  
la inversió 

(€) 

Reducció anual de la 
factura energètica 

(€) 

Període d’amortització 
(anys) 
VAN 

    

Casa 10 A 9.294,16 546,48 13,8 
Taula 4.6 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 

 
Estalvi energètic anual  

Consum de 
les 

instal·lacions  

Consum inicial  Consum final  Diferència  
KWh/m²any 

Reducció 
anual  

factura 
energètica 

(€) 

KWh/m ²any % KWh/m ²any % 

       

ACS 32,62 6,67 32,62 8,58 0,00 0,00 
Calefacció  456,34 93,33 347,57 91,42 108,77 546,48 
Total  488,96 100,00 380,19 100,00 108,77 546,48 

Taula 4.7 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
 

4.6 ANÀLISI TÈCNIC 
 

Indicadors  Calefacció  ACS Total  

    

Demanda [KWh/m ² any] 248,46 G   
Diferència situació Inicial 77,75 (23,8%)   

Energia primària [KWh/m ² any] 347,57 F 32,62 G 380,19 F 
Diferència situació Inicial 108,77 (23,8%)  108,77 (22,2%) 

Emissions de CO 2 [KgCO2/m² any] 347,57 F 6,59 G 76,79 F 
Diferència situació Inicial 108,77 (23,8%)  21,97 (22,2%) 

Taula 4.8 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
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5 CASA 10 B 

5.1 AUDITORIA ESTAT ACTUAL 
 
 

 IDENTIFICACIÓ DE L’HABITATGE 
 

Nom de l’edifici  Conjunt Residencial La Pleta de L’Aldosa 
Identificació  Casa 10 B 
Població i CP  AD400. La Massana 
Adreça  Carretera General 3 
Any d’autorització de construcció de l’edifici  13/01/1.993 
Referència cadas tral  40110563 
Zona climàtica  ZC D3-E1 
Normativa vigent  NRE-AT-87 
 
 
 

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR 
 

Nom i Cognoms  Gerard GARCIA BASSAGANYA 
Passaport  8943 
Adreça  La Pleta de l’Aldosa, Local G 
Població i CP  AD400. La Massana 
e-mail  gerardgb@apabcn.cat 
Titulació habilitant segons normativa  Arquitectura Tècnica 
Procediment de qualificació energètica  CE3X v1.3 
 
 
 

IMATGE, SITUACIÓ, PLÀNOL I SUPERFÍCIE ÚTIL 
     

Imatge  Situació  

 

 

 

 
SUPERFÍCIE ÚTIL:  105,87m² 
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 ENVOLUPANT  TÈRMICA 
     

 Tipus Superfície  
[m²] 

Transmitància  
[W/m²K] 

Factor  
Solar 

     

Tancaments opacs:      
-Coberta Coberta 58,20 0,52  
-F. Principal Façana 30,00 0,47  
-F. Posterior Façana 15,00 0,47  
-F. L.  Dreta Façana 48,50 0,47  
-M. Posterior Mur 20,00 2,00  
-Mitgera Partició interior 48,50 0,53  
-Forjat Partició interior 77,60 1,03  
     
     

Buits      
-f2 Buit 1,60 3,30 0,78 
-B2 Buit 6,24 3,30 0,78 
-P1 Buit 0,33 3,30 0,78 
-F2 Buit 1,44 3,30 0,78 
-F2 Buit 2,88 3,30 0,78 

Taula 5,1 Característiques de l’envoltant tèrmica. Font d’informació: Elaboració pròpia 
 

 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
     

 Tipus  Potència  
Nominal 

[Kw] 

Rendiment  
[%] 

Tipus  
Energia 

 
     

Generació de Calefacció      
-Calefacció i ACS Caldera estàndard 24,00 72,20 Gas Propà 
     
     

Generac ió de refrigeració  - - - - 
Taula 5.2 Característiques de les instal·lacions tèrmiques. Font d’informació: Elaboració pròpia 

 
 

 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA:  CASA 10 B 
 

 

 
Emissions de CO2 

[KgCO 2/m² any]  
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5.2 MESURES DE MILLORA 
 
-Millora 1 
 
Rehabilitació energètica de la FAÇANA PRINCIPAL i FAÇANA LATERAL DRETA, 
mitjançant insuflació des de l’interior, d’aïllament termoacústic de nòduls de llana mineral 
natural (LMN) sense lligants, Supafil 034 "KNAUF INSULATION", amb densitat 35 Kg/m³ i 
conductivitat tèrmica 0,034 W/mK, a l’interior de la càmera d’aire del tancament, de 50 mm 
de gruix mitjà. 
 
Tapat dels forats executats en el parament amb posterior segellat. 
 
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). 
 
 
-Millora 2 
 
Rehabilitació energètica del MUR SOTERRAT, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
 
 
-Millora 3 
 
Rehabilitació energètica de la PARET MITGERA, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
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-Millora 5 
 
Rehabilitació energètica d’aïllament termoacústic des de l’interior en el forjat, mitjançant la 
col·locació de panell de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit. 
 
Panell Plus (TP 138) “KNAUF INSULATION” de 50 mm de gruix, recolzat directament sobre 
el fals sostre continu, suspès llis (12,5+27+27), amb placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 
1200 / longitud /12,5 / vora afinada, fixada a mestres separades 1.000 mm entre eixos i 
suspeses del sostre o element suport mitjançant penjants combinats. 
 
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). 
 
 
-Millora 6 
 
Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant el desmuntatge de 
l’envidrament existent en la fusteria exterior. 
 
Format per envidrament de doble fulla de vidre 4+CA+4 mm, fixat sobre fusteria, amb 
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 
 
Substitució per doble envidrament LOW.S “CONTROL GLASS ACÚSTIC I SOLAR, LOW.S 
4/10/6 Templa.like de 20 mm de gruix total, amb falques i segellat continu per l’exterior i 
perfil continu per l’interior. 
 
 

5.3 PRESSUPOST DE REPARACIÓ  
 
Pressupost elaborat a partir de la base de dades del programa Cype “Estudi de rehabilitació 
energètica d’edificis”, versió-2015.k. 
El Cost de cada partida és la suma del cost de la Mà d’obra, Maquinària, Materials, Resta 
d’obra, Mitjans auxiliars i Costos indirectes. 
L’import total de la Rehabilitació Energètica  es presenta sense IVA. 
 

 
 

UNT. 
 

 

DESCRIPTIU 
 

 

QUANT. 
 

 

COST 
 

 

IMPORT 
 

     
Tancaments verticals: addició d'aïll ament tèrmic     

m² Rehabilitació energètica FP. (MILLORA 1) 81,02 28,63 2.319,60 
m² Rehabilitació energètica MS. (MILLORA 2) 20,00 34,77 695,40 
m² Rehabilitació energètica MG. (MILLORA 3) 48,50 34,77 1.686,35 

Tancaments horitzontals: addició d'aïllamen t tèrmic     
m² Rehabilitació energètica Forjat. (MILLORA 5) 58,20 38,99 2.269,22 

Tancaments de buits de façana     
m² Rehabilitació energètica Buits. (MILLORA 6) 12,50 116,76 1.459,50 

     
Rehabilitació Energètica    8.430,07 

Taula 5.3 Pressupost de reparació. Font d’informació: Cype 
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5.4 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 
 
 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:  CASA 10 B 
 

 
Taula 5.4 Qualificació energètica. Dades extretes del programa CE3X: Elaboració pròpia 

 

5.5 PERÍODE D’AMORTITZACIÓ 
 
S'ha utilitzat el Valor Actualitzat Net (VAN) com a criteri dinàmic de valoració d'inversions, 
amb la finalitat de determinar un termini de recuperació més ajustat a la realitat. 
Aquest criteri es basa en la determinació dels estalvis futurs, a partir de la variació del valor 
dels diners en el temps i de tots els fluxos de caixa generats pel projecte.  
El seu resultat ve expressat per la diferència entre aquests estalvis futurs i el cost net de la 
inversió. 
Els estalvis futurs actualitzats s'han determinat tenint en compte l'increment del preu de 
l'energia i la taxa de descompte, mitjançant l'actualització dels fluxos de caixa de la inversió. 
 

VAN = Estalvis futurs actualitzats - Cost net de la inversió 
 

Increment anual previst del preu de l'energia 10,80% 
Taxa d'inflació prevista (IPC) 1,20% 
Tipus d'interès (Euribor + 0%) 0,60% 
Tipus d'interès bancari 4,50% 
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Mesures de 
Millora 

Cost de  
la inversió 

(€) 

Reducció anual de la 
factura energètica 

(€) 

Període d’amortització 
(anys) 
VAN 

    
Casa 10 B 8.430,07 181,60 24,6 

Taula 5.5 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
 

Estalvi energètic anual  

Consum de 
les 

instal·lacions  

Consum inicial  Consum final  Diferència  
KWh/m²any 

Reducció 
anual  

factura 
energètica 

(€) 

KWh/m ²any % KWh/m ²any % 

       
ACS 27,08 7,41 27,08 7,87 0,00 0,00 
Calefacció  338,29 92,59 317,14 92,13 21,15 181,60 
Total  365,37 100,00 344,22 100,00 21,15 181,60 

Taula 5.6 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 

 

5.6 ANÀLISI TÈCNIC 
 

 
Indicadors  Calefacció  ACS Total  

    
Demanda [KWh/m ² any] 226,71 G   
Diferència situació Inicial 15,12 (6,3%)   

    
Energia primària [KWh/m ² any] 317,14 E 27,08 G 344,22 F 

Diferència situació Inicial 21,15 (6,3%)  21,15 (5,8%) 
    

Emissions de CO 2 [KgCO2/m² any] 64,06 E 5,47 F 69,53 E 
Diferència situació Inicial 4,27 (6,2%)  4,27 (5,8%) 

Taula 5.7 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
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6 CASA 9 A 

6.1 AUDITORIA ESTAT ACTUAL 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’HABITATGE 
 

Nom de l’edifici  Conjunt Residencial La Pleta de L’Aldosa 
Identificació  Casa 9 A 
Població i CP  AD400. La Massana 
Adreça  Carretera General 3 
Any d’autorització de construcció de l’edifici  13/01/1.993 
Referència cadastral  40110563 
Zona climàtica  ZC D3-E1 
Normativa vigent  NRE-AT-87 
 
 
 

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR 
 

Nom i Cognoms  Gerard GARCIA BASSAGANYA 
Passaport  8943 
Adreça  La Pleta de l’Aldosa, Local 1 
Població i CP  AD400. La Massana 
e-mail  gerardgb@apabcn.cat 
Titulació habilitant segons normativa  Arquitectura Tècnica 
Procediment de qualificació energètica  CE3X v1.3 
 
 
 

IMATGE, SITUACIÓ, PLÀNOL I SUPERFÍCIE ÚTIL 
     

Imatge  Situació  

 

 

 

 
SUPERFÍCIE ÚTIL:  105,32m² 
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ENVOLUPANT  TÈRMICA 
     

 Tipus  Superfície  
[m²] 

Transmitància  
[W/m²K] 

Factor  
Solar 

     

Tancaments opacs:      
-F. Principal Façana 30,60 0,47  
-Mur Posterior Mur 30,60 2,00  
-F. L.  Dreta Partició interior 49,47 0,53  
-F. L. Esquerra Partició interior 49,47 0,53  
-Forjat Partició interior 58,20 1,03  
-Solera Terra 58,20 1,19  
     
     

Buits      
-b2 Buit 2,44 3,30 0,78 
-F2 Buit 1,44 3,30 0,78 
-f2 Buit 1,61 3,30 0,78 

Taula 6,1 Característiques de l’envoltant tèrmica. Font d’informació: Elaboració pròpia 
 
 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
     

 Tipus  Potència  
Nominal 

[Kw] 

Rendiment  
[%] 

Tipus  
Energia 

 
     

Generació de Calefacció      
-Calefacció i ACS Caldera estàndard 24,00 72,20 Gas Propà 
     
     

Generació de refrigeració  - - - - 
Taula 6.2 Característiques de les instal·lacions tèrmiques. Font d’informació: Elaboració pròpia 

 
 
 

4.6 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA:  CASA 9 A 
 

 

 
Emissions de CO2 

[KCO 2/m² any]  
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6.2 MESURES DE MILLORA 
 
-Millora 1 
 
Rehabilitació energètica de la FAÇANA PRINCIPAL i FAÇANA LATERAL DRETA, 
mitjançant insuflació des de l’interior, d’aïllament termoacústic de nòduls de llana mineral 
natural (LMN) sense lligants, Supafil 034 "KNAUF INSULATION", amb densitat 35 Kg/m³ i 
conductivitat tèrmica 0,034 W/mK, a l’interior de la càmera d’aire del tancament, de 50 mm 
de gruix mitjà. 
 
Tapat dels forats executats en el parament amb posterior segellat. 
 
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). 
 
 
-Millora 2 
 
Rehabilitació energètica del MUR SOTERRAT, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
 
 
-Millora 3 
 
Rehabilitació energètica de la PARET MITGERA, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
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-Millora 4 
 
Rehabilitació energètica de la SOLERA en contacte amb el terreny, amb demolició de 
paviment existent i càrrega manual d’enderrocs sobre camió o contenidor, mitjançant el 
sistema "KNAUF INSULATION" d’aïllament tèrmic, per la cara superior de la solera. 
 
Format per panell rígid de poliestirè extruït Polyfoam C4 LJ 1250, de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600 x 1250 mm i 50 mm de gruix. Resistència a 
compressió ≥300 KPa. 
 
Barrera de vapor de film de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 0,25 mm de gruix. 
 
Capa d’anivellació de 40 mm de gruix, amb morter auto anivellant de sulfat càlcic CA – C20 
– F4 segons UNE – EN 13813, abocat amb mescladora- bombejadora. 
 
Paviment laminat de lamel·les de 1.200 x 190 mm, de classe 23; domèstic intens, amb 
resistència a l’abrasió AC3, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, emboetat 
sense cola, tipus “clic”. 
 
Col·locat sobre làmines d’escuma de polietilè d’alta densitat de 3 mm de gruix 
 
 
-Millora 5 
 
Rehabilitació energètica d’aïllament termoacústic des de l’interior en el FORJAT, mitjançant 
la col·locació de panell de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit. 
 
Panell Plus (TP 138) “KNAUF INSULATION” de 50 mm de gruix, recolzat directament sobre 
el fals sostre continu, suspès llis (12,5+27+27), amb placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 
1200 / longitud /12,5 / vora afinada, fixada a mestres separades 1.000 mm entre eixos i 
suspeses del sostre o element suport mitjançant penjants combinats. 
 
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). 
 
 
-Millora 6 
 
Rehabilitació energètica de tancaments de BUITS DE FAÇANA, mitjançant el desmuntatge 
de l’envidrament existent en la fusteria exterior. 
 
Format per envidrament de doble fulla de vidre 4+CA+4 mm, fixat sobre fusteria, amb 
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 
 
Substitució per doble envidrament LOW.S “CONTROL GLASS ACÚSTIC I SOLAR, LOW.S 
4/10/6 Templa.like de 20 mm de gruix total, amb falques i segellat continu per l’exterior i 
perfil continu per l’interior. 
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6.3 PRESSUPOST DE REPARACIÓ  
 
Pressupost elaborat a partir de la base de dades del programa Cype “Estudi de rehabilitació 
energètica d’edificis”, versió-2015.k. 
El Cost de cada partida és la suma del cost de la Mà d’obra, Maquinària, Materials, Resta 
d’obra, Mitjans auxiliars i Costos indirectes. 
L’import total de la Rehabilitació Energètica  es presenta sense IVA. 
 

 

UNT. 
 

 

DESCRIPTIU 
 

 

QUANT. 
 

 

COST 
 

 

IMPORT 
 

     
Tancaments verticals: addici ó d'aïllament tèrmic     

m² Rehabilitació energètica FP. (MILLORA 1) 25,12 28,63 719,19 
m² Rehabilitació energètica MS. (MILLORA 2) 30,60 34,77 1.063,96 
m² Rehabilitació energètica MG. (MILLORA 3) 49,47 34,77 1.720,07 

Tancaments horitzontals: addició d' aïllament tèrmic     
m² Rehabilitació energètica Solera. (MILLORA 4) 58,20 57,50 3.346,50 
m² Rehabilitació energètica Forjat. (MILLORA 5) 58,20 38,99 2.269,22 

Tancaments de buits de façana     
m² Rehabilitació energètica Buits. (MILLORA 6) 7,92 116,76 924,74 

     
Rehabilitació Energètica    10.043,68 

Taula 6.3 Pressupost de reparació. Font d’informació: Cype 

6.4 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 
 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:  CASA 9 A 
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6.5 PERÍODE D’AMORTITZACIÓ 
 
S'ha utilitzat el Valor Actualitzat Net (VAN) com a criteri dinàmic de valoració d'inversions, 
amb la finalitat de determinar un termini de recuperació més ajustat a la realitat. 
Aquest criteri es basa en la determinació dels estalvis futurs, a partir de la variació del valor 
dels diners en el temps i de tots els fluxos de caixa generats pel projecte.  
El seu resultat ve expressat per la diferència entre aquests estalvis futurs i el cost net de la 
inversió. 
Els estalvis futurs actualitzats s'han determinat tenint en compte l'increment del preu de 
l'energia i la taxa de descompte, mitjançant l'actualització dels fluxos de caixa de la inversió. 
 

VAN = Estalvis futurs actualitzats - Cost net de la inversió 
 

Increment anual previst del preu de l'energia 10,80% 
Taxa d'inflació prevista (IPC) 1,20% 
Tipus d'interès (Euribor + 0%) 0,60% 
Tipus d'interès bancari 4,50% 

 
 

Mesures de 
Millora 

Cost de  
la inversió 

(€) 

Reducció anual de la 
factura energètica 

(€) 

Període d’amortització 
(anys) 
VAN 

    

Casa 9 A 10.043,68 573,77 15,0 
Taula 6.4 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 

 
Estalvi energètic anual  

Consum de 
les 

instal·lacions  

Consum inicial  Consum final  Diferència  
KWh/m²any 

Reducció 
anual  

factura 
energètica 

(€) 

KWh/m ²any % KWh/m ²any % 

       

ACS 27,12 7,67 27,12 9,55 0,00 0,00 
Calefacció  326,47 92,33 254,10 90,45 72,37 573,77 
Total  353,59 100,00 281,22 100,00 72,37 573,77 

Taula 6.5 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 

6.6 ANÀLISI TÈCNIC 
 

Indicadors  Calefacció  ACS Total  

    

Demanda [KWh/m ² any] 181,65 E   
Diferència situació Inicial 51,73 (22,2%)   

Energia primària [KWh/m ² any] 254,10 E 27,12 G 281,87 E 
Diferència situació Inicial 72,37 (22,2%)  72,37 (19,7%) 

Emissions de CO 2 [KgCO2/m² any] 51,32 E 5,48 F 57,46 E 
Diferència situació Inicial 14,62 (22,2%)  14,62 (22,2%) 

Taula 6.6 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
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7 CASA 9 B 

7.1 AUDITORIA ESTAT ACTUAL 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’HABITATGE 
 

Nom de l’edifici  Conjunt Residencial La Pleta de L’Aldosa 
Identificació  Casa 9 B 
Població i CP  AD400. La Massana 
Adreça  Carretera General 3 
Any d’autorització de construcció de l’edifici  13/01/1.993 
Referència cadastral  40110563 
Zona climàtica  ZC D3-E1 
Normativa vigent  NRE-AT-87 
 
 
 

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR 
 

Nom i Cognoms  Gerard GARCIA BASSAGANYA 
Passaport  8943 
Adreça  La Pleta de l’Aldosa, Local G 
Població i CP  AD400. La Massana 
e-mail  gerardgb@apabcn.cat 
Titulació habilitant segons normativa  Arquitectura Tècnica 
Procediment de qualificació energètica  CE3X v1.3 
 
 
 

IMATGE, SITUACIÓ, PLÀNOL I SUPERFÍCIE ÚTIL 
     

Imatge  Situació  

 

 

 

 
SUPERFÍCIE ÚTIL:  52,18m² 
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ENVOLUPANT  TÈRMICA 
     

 Tipus  Superfície  
[m²] 

Transmitància  
[W/m²K] 

Factor  
Solar 

     

Tancaments opacs:      
-Coberta Coberta 52,18 0,52  
-F. Principal Façana 15,30 0,47  
-F. Posterior Façana 15,30 0,47  
-Mitgera D Partició interior 24,74 0,53  
-Mitgera E Partició interior 24,74 0,53  
-Forjat Partició interior 52,18 1,03  
     
     

Buits      
-B2 Buit 6,24 3,30 0,78 
-F2 Buit 2,88 3,30 0,78 

Taula 7,1 Característiques de l’envoltant tèrmica. Font d’informació: Elaboració pròpia 
 
 
 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
     

 Tipus  Potència  
Nominal 

[Kw] 

Rendiment  
[%] 

Tipus  
Energia 

 
     

Generació de  Calefacció      
-Calefacció i ACS Caldera estàndard 24,00 72,20 Gas Propà 
     
     

Generació de refrigeració  - - - - 
     

Taula 7.2 Característiques de les instal·lacions tèrmiques. Font d’informació: Elaboració pròpia 
 
 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA:  CASA 9 B 
 

 

 
Emissions de CO2 

[KgCO 2/m² any]  

Taula 7,3 Qualificació energètica. Dades extretes del programa CE3X. Elaboració pròpia 
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7.2 MESURES DE MILLORA 
 
-Millora 1 
 
Rehabilitació energètica de la FAÇANA PRINCIPAL, mitjançant insuflació des de l’interior, 
d’aïllament termoacústic de nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, Supafil 034 
"KNAUF INSULATION", amb densitat 35 Kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,034 W/mK, a 
l’interior de la càmera d’aire del tancament, de 50 mm de gruix mitjà. 
 
Tapat dels forats executats en el parament amb posterior segellat. 
 
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). 
 
-Millora 3 
 
Rehabilitació energètica de la PARET MITGERA, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
 
-Millora 5 
 
Rehabilitació energètica d’aïllament termoacústic des de l’interior en el FORJAT, mitjançant 
la col·locació de panell de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit. 
 
Panell Plus (TP 138) “KNAUF INSULATION” de 50 mm de gruix, recolzat directament sobre 
el fals sostre continu, suspès llis (12,5+27+27), amb placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 
1200 / longitud /12,5 / vora afinada, fixada a mestres separades 1.000 mm entre eixos i 
suspeses del sostre o element suport mitjançant penjants combinats. 
 
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). 
 
-Millora 6 
 
Rehabilitació energètica de tancaments de BUITS DE FAÇANA, mitjançant el desmuntatge 
de l’envidrament existent en la fusteria exterior. 
 
Format per envidrament de doble fulla de vidre 4+CA+4 mm, fixat sobre fusteria, amb 
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 
 
Substitució per doble envidrament LOW.S “CONTROL GLASS ACÚSTIC I SOLAR, LOW.S 
4/10/6 Templa.like de 20 mm de gruix total, amb falques i segellat continu per l’exterior i 
perfil continu per l’interior. 
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7.3 PRESSUPOST DE REPARACIÓ  
 
Pressupost elaborat a partir de la base de dades del programa Cype “Estudi de rehabilitació 
energètica d’edificis”, versió-2015.k. 
El Cost de cada partida és la suma del cost de la Mà d’obra, Maquinària, Materials, Resta 
d’obra, Mitjans auxiliars i Costos indirectes. 
L’import total de la Rehabilitació Energètica  es presenta sense IVA. 
 

 

UNT. 
 

 

DESCRIPTIU 
 

 

QUANT. 
 

 

COST 
 

 

IMPORT 
 

     
Tancaments verticals: addició d'aïllament tèrmic     

m² Rehabilitació energètica FP. (MILLORA 1) 21,49 28,63 615,26 
m² Rehabilitació energètica MG. (MILLORA 3) 49,48 34,77 1.720,42 

Tancaments horitzontals: addició d'aïllament tèrmic     
m² Rehabilitació energètica Forjat. (MILLORA 5) 52,18 38,99 2.034,50 

Tancaments  de buits de façana     
m² Rehabilitació energètica Buits. (MILLORA 6) 9,12 116,76 1.064,85 

     
Rehabilitació Energètica    5.435,03 

Taula 7.4 Pressupost de reparació. Font d’informació: Cype 
 

7.4 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 
 
 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:  CASA 9 B 
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7.5 PERÍODE D’AMORTITZACIÓ 
 
S'ha utilitzat el Valor Actualitzat Net (VAN) com a criteri dinàmic de valoració d'inversions, 
amb la finalitat de determinar un termini de recuperació més ajustat a la realitat. 
Aquest criteri es basa en la determinació dels estalvis futurs, a partir de la variació del valor 
dels diners en el temps i de tots els fluxos de caixa generats pel projecte.  
El seu resultat ve expressat per la diferència entre aquests estalvis futurs i el cost net de la 
inversió. 
Els estalvis futurs actualitzats s'han determinat tenint en compte l'increment del preu de 
l'energia i la taxa de descompte, mitjançant l'actualització dels fluxos de caixa de la inversió. 
 

VAN = Estalvis futurs actualitzats - Cost net de la inversió 
 

Increment anual previst del preu de l'energia 10,80% 
Taxa d'inflació prevista (IPC) 1,20% 
Tipus d'interès (Euribor + 0%) 0,60% 
Tipus d'interès bancari 4,50% 

 
Mesures de 

Millora 
Cost de  

la inversió 
(€) 

Reducció anual de la 
factura energètica 

(€) 

Període d’amortitzac ió 
(anys) 
VAN 

    

Casa 9 B 5.035,03 166,78 19,3 
Taula 7.5 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 

 
Estalvi energètic anual  

Consum de 
les 

instal·lacions  

Consum inicial  Consum final  Diferència  
KWh/m²any 

Reducció 
anual  

factura 
energètica 

(€) 

KWh/m ²any % KWh/m ²any % 

       

ACS 35,12 6,80 35,12 7,36 0,00 0,00 
Calefacció  478,22 93,20 439,05 92,64 39,17 166,78 
Total  516,41 100,00 477,24 100,00 39,17 166,78 

Taula 7.6 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 

7.6 ANÀLISI TÈCNIC 
 

Indicadors  Calefacció  ACS Total  

    
Demanda [KWh/m ² any] 314,39 G   
Diferència situació Inicial 27,83 (8,1%)   

    
Energia primària [KWh/m ² any] 439,80 G 35,12 G 477,24 G 

Diferència situació Inicial 38,92 (8,1%)  39,17 (7,6%) 
    

Emissions de CO 2 [KgCO2/m² any] 88,83 G 7,09 G 96,50 G 
Diferència situació Inicial 7,86 (8,1%)  7,92 (7,6%) 

Taula 7.3 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
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8 CASA 8 Bis 

8.1 AUDITORIA ESTAT ACTUAL 
 
 

 IDENTIFICACIÓ DE L’HABITATGE 
 

Nom de l’edifici  Conjunt Residencial La Pleta de L’Aldosa 
Identificació  Casa 8 Bis 
Població i CP  AD400. La Massana 
Adreça  Carretera General 3 
Any d’autorització de construcció de l’edifici  13/01/1.993 
Referència cadast ral  40110563 
Zona climàtica  ZC D3-E1 
Normativa vigent  NRE-AT-87 
 
 
 

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR 
 

Nom i Cognoms  Gerard GARCIA BASSAGANYA 
Passaport  8943 
Adreça  La Pleta de l’Aldosa, Local G 
Població i CP  AD400. La Massana 
e-mail  gerardgb@apabcn.cat 
Titulació habilitant segons normativa  Arquitectura Tècnica 
Procediment de qualificació energètica  CE3X v1.3 
 
 
 

 IMATGE, SITUACIÓ, PLÀNOL I SUPERFÍCIE ÚTIL 
     

Imatge  Situació  

 

 

 

 
SUPERFÍCIE ÚTIL:  35,16m² 
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 ENVOLUPANT  TÈRMICA 
     

 Tipus  Superfície  
[m²] 

Transmitància  
[W/m²K] 

Factor  
Solar 

     

Tancaments opacs:      
-F. Principal Façana 24,61 0,47  
-F. L. Esquerra Façana 8,16 0,47  
-Mur Posterior Mur 24,61 2,00  
-F. L.  Dreta Partició interior 12,75 0,53  
-F. L. Esquerra Partició interior 11,73 0,53  
-Forjat Partició interior 35,52 1,03  
-Solera Terra 35,52 1,19  
     
     

Buits      
-F3 Buit 2,47 3,30 0,78 
-F2 Buit 1,44 3,30 0,78 
-P1 Buit 0,33 3,30 0,78 

Taula 8,1 Característiques de l’envoltant tèrmica. Font d’informació: Elaboració pròpia 
 
 

 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
     

 Tipus  Potència  
Nominal 

[Kw] 

Rendiment  
[%] 

Tipus  
Energia 

 
     

Generació de Calefacció  Equip de rendiment 
constant 

- 95,00 Biomassa 

     
     

Generació de refrigeració  - - - - 
     

Instal·lació ACS  Efecte Joule - 100,00 Electricitat 
Taula 8.2 Característiques de les instal·lacions tèrmiques. Font d’informació: Elaboració pròpia 

 
 

 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA:  CASA 8 Bis 
 

 

 
Emissions de CO2 

[KCO2/m² any] 

Taula 8,3 Qualificació energètica. Dades extretes del programa CE3X. Elaboració pròpia 
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8.2 MESURES DE MILLORA 
 
 
-Millora 1 
 
Rehabilitació energètica de la FAÇANA PRINCIPAL i FAÇANA LATERAL ESQUERRA, 
mitjançant insuflació des de l’interior, d’aïllament termoacústic de nòduls de llana mineral 
natural (LMN) sense lligants, Supafil 034 "KNAUF INSULATION", amb densitat 35 Kg/m³ i 
conductivitat tèrmica 0,034 W/mK, a l’interior de la càmera d’aire del tancament, de 50 mm 
de gruix mitjà. 
 
Tapat dels forats executats en el parament amb posterior segellat. 
 
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). 
 
 
-Millora 3 
 
Rehabilitació energètica de la PARET MITGERA, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
 
 
-Millora 4 
 
Rehabilitació energètica de la SOLERA en contacte amb el terreny, amb demolició de 
paviment existent i càrrega manual d’enderrocs sobre camió o contenidor, mitjançant el 
sistema "KNAUF INSULATION" d’aïllament tèrmic, per la cara superior de la solera. 
 
Format per panell rígid de poliestirè extruït Polyfoam C4 LJ 1250, de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600 x 1250 mm i 50 mm de gruix. Resistència a 
compressió ≥300 KPa. 
 
Barrera de vapor de film de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 0,25 mm de gruix. 
 
Capa d’anivellació de 40 mm de gruix, amb morter auto anivellant de sulfat càlcic CA – C20 
– F4 segons UNE – EN 13813, abocat amb mescladora- bombejadora. 
 
Paviment laminat de lamel·les de 1.200 x 190 mm, de classe 23; domèstic intens, amb 
resistència a l’abrasió AC3, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, emboetat 
sense cola, tipus “clic”. 
 
Col·locat sobre làmines d’escuma de polietilè d’alta densitat de 3 mm de gruix 
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-Millora 5 
 
Rehabilitació energètica d’aïllament termoacústic des de l’interior en el FORJAT, mitjançant 
la col·locació de panell de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit. 
 
Panell Plus (TP 138) “KNAUF INSULATION” de 50 mm de gruix, recolzat directament sobre 
el fals sostre continu, suspès llis (12,5+27+27), amb placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 
1200 / longitud /12,5 / vora afinada, fixada a mestres separades 1.000 mm entre eixos i 
suspeses del sostre o element suport mitjançant penjants combinats. 
 
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). 
 
 
-Millora 6 
 
Rehabilitació energètica de tancaments de BUITS DE FAÇANA, mitjançant el desmuntatge 
de l’envidrament existent en la fusteria exterior. 
 
Format per envidrament de doble fulla de vidre 4+CA+4 mm, fixat sobre fusteria, amb 
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 
 
Substitució per doble envidrament LOW.S “CONTROL GLASS ACÚSTIC I SOLAR, LOW.S 
4/10/6 Templa.like de 20 mm de gruix total, amb falques i segellat continu per l’exterior i 
perfil continu per l’interior. 
 
 
-Millora 7 
 
Rehabilitació energètica d’edifici mitjançant la col·locació, en substitució d’equip existent, 
d’estufa de pellets, potència tèrmica nominal de 3,8 a 9 Kw, rendiment 89%, volum de 
calefacció calculat amb un requisit de 40 W/m³, 220 m³, revestiment d’acer color antracita, 
sistema de ventilació forçada controlada electrònicament amb comandament a distància. 
 
 

8.3 PRESSUPOST DE REPARACIÓ  
 
Pressupost elaborat a partir de la base de dades del programa Cype “Estudi de rehabilitació 
energètica d’edificis”, versió-2015.k. 
El Cost de cada partida és la suma del cost de la Mà d’obra, Maquinària, Materials, Resta 
d’obra, Mitjans auxiliars i Costos indirectes. 
L’import total de la Rehabilitació Energètica  es presenta sense IVA. 
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UNT. 
 

 

DESCRIPTIU 
 

 

QUANT. 
 

 

COST 
 

 

IMPORT 
 

     
Tancaments verticals: addició d'aïllame nt tèrmic     

m² Rehabilitació energètica FP. (MILLORA 1) 32,77 28,63 938,21 
m² Rehabilitació energètica MG. (MILLORA 3) 40,93 34,77 1.423,14 

Tancaments horitzontals: addició d'aïllament tèrmic     
m² Rehabilitació energètica Solera. (MILLORA 4) 35,52 57,50 2.042,40 
m² Rehabilitació energètica Forjat. (MILLORA 5) 35,52 38,99 1.384,92 

Tancaments de buits de façana     
m² Rehabilitació energètica Buits. (MILLORA 6) 4,24 116,76 495,06 

Instal·lacions     
Ut Estufa de pellets. (MILLORA 7) 1,00 1.633,36 1.634,00 

     
Rehabilitació Energètica    7.917,73 

Taula 8.4 Pressupost de reparació. Font d’informació: Cype 

8.4 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 
 
 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:  CASA 8 Bis 
 

 
Taula 8.5 Qualificació energètica. Dades extretes del programa CE3X: Elaboració pròpia 
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8.5 PERÍODE D’AMORTITZACIÓ 
 
S'ha utilitzat el Valor Actualitzat Net (VAN) com a criteri dinàmic de valoració d'inversions, 
amb la finalitat de determinar un termini de recuperació més ajustat a la realitat. 
Aquest criteri es basa en la determinació dels estalvis futurs, a partir de la variació del valor 
dels diners en el temps i de tots els fluxos de caixa generats pel projecte.  
El seu resultat ve expressat per la diferència entre aquests estalvis futurs i el cost net de la 
inversió. 
Els estalvis futurs actualitzats s'han determinat tenint en compte l'increment del preu de 
l'energia i la taxa de descompte, mitjançant l'actualització dels fluxos de caixa de la inversió. 
 

VAN = Estalvis futurs actualitzats - Cost net de la inversió 
 

Increment anual previst del preu de l'energia 10,80% 
Taxa d'inflació prevista (IPC) 1,20% 
Tipus d'interès (Euribor + 0%) 0,60% 
Tipus d'interès bancari 4,50% 

 
 

Mesures de 
Millora 

Cost de  
la inversió 

(€) 

Reducció anual de la 
factura energètica 

(€) 

Període d’amortització 
(anys) 
VAN 

    

Casa 8 Bis  7.917,09 426,80 17,0 
 

Taula 8.6 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
 

Estalvi energètic anual  

Consum de 
les 

instal·lacions  

Consum inicial  Consum final  Diferència  
KWh/m²any 

Reducció 
anual  

factura 
energètica 

(€) 

KWh/m ²any % KWh/m ²any % 

       

ACS 99,77 17,47 99,77 20,50 0,00 0,00 
Calefacció  471,39 82,53 386,90 79,50 84,49 426,80 
Total  571,16 100,00 486,67 100,00 84,49 426,80 

 

Taula 8.7 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 

8.6 ANÀLISI TÈCNIC 
 

Indicadors  Calefacció  ACS Total  

    

Demanda [KWh/m ² any] 309,52 G   
Diferència situació Inicial 65,17 (17,4%)   

Energia primària [KWh/m ² any] 386,90 G 99,77 G 486,67 G 
Diferència situació Inicial 642,51 (62,4%) 0,00 (0,0%) 642,51 (56,9%) 

Emissions de CO 2 [KgCO2/m² any] 0 A 24,81 G 24,81 C 
Diferència situació Inicial 255,97 (100,0%) 0,00 (0,0%) 255,97 (91,2%) 

 

Taula 8.8 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
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9 LOCAL 8 L 

9.1 AUDITORIA ESTAT ACTUAL 
 
 

 IDENTIFICACIÓ DE L’HABITATGE 
 

Nom de l’edifici  Conjunt Residencial La Pleta de L’Aldosa 
Identificació  Local 8 L 
Població i CP AD400. La Massana 
Adreça  Carretera General 3 
Any d’autorització de construcció de l’edifici  13/01/1.993 
Referència cadastral  40110563 
Zona climàtica  ZC D3-E1 
Normativa vigent  NRE-AT-87 
 
 
 

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR 
 

Nom i Cognoms  Gerard GARCIA BASSAGANYA 
Passaport  8943 
Adreça  La Pleta de l’Aldosa, Local G 
Població i CP  AD400. La Massana 
e-mail  gerardgb@apabcn.cat 
Titulació habilitant segons normativa  Arquitectura Tècnica 
Procediment de qualificació energètica  CE3X v1.3 
 
 
 

 IMATGE, SITUACIÓ, PLÀNOL I SUPERFÍCIE ÚTIL 
     

Imatge  Situació  

 

 

 

 
SUPERFÍCIE ÚTIL:  70,91m² 

 
 



TFG: Auditoria Energètica de 3 Edificis Plurifamiliars    51                                           
 

 
 

 

ENVOLUPANT  TÈRMICA 
     

 Tipus  Superfície  
[m²] 

Transmitància  
[W/m²K] 

Factor  
Solar 

     

Tancaments opacs:      
-Mur Posterior Mur 30,08 2,00  
-Mitgera Dreta Partició interior 12,75 0,53  
-Mitgera Esquerra Partició interior 14,40 0,53  
-F. L. Esquerra Façana 8,00 0,47  
-Mitgera “Principal” Partició interior 30,72 0,53  
-Forjat Partició interior 71,04 1,03  
-Solera Terra 71,04 1,19  
     
     

Buits      
-f2 Buit 1,37 3,30 0,78 

Taula 9.1 Característiques de l’envoltant tèrmica. Font d’informació: Elaboració pròpia 
 
 
 

 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
     

 Tipus  Potència  
Nominal 

[Kw] 

Rendiment  
[%] 

Tipus  
Energia 

 
     

Generació de Calefacció  Efecte Joule 1,5 100% Electricitat 
     
     

Generació de refrigeració  - - - - 
     

Instal·lació ACS  - - - - 
Taula 9.2 Característiques de les instal·lacions tèrmiques. Font d’informació: Elaboració pròpia 

 
 
 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA:  LOCAL 8 L 
 

 

 
Emissions de CO2 

[KCO 2/m² any]  
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9.2 MESURES DE MILLORA 
 
-Millora 1 
 
Rehabilitació energètica de la FAÇANA PRINCIPAL i FAÇANA LATERAL ESQUERRA, 
mitjançant insuflació des de l’interior, d’aïllament termoacústic de nòduls de llana mineral 
natural (LMN) sense lligants, Supafil 034 "KNAUF INSULATION", amb densitat 35 Kg/m³ i 
conductivitat tèrmica 0,034 W/mK, a l’interior de la càmera d’aire del tancament, de 50 mm 
de gruix mitjà. 
 
Tapat dels forats executats en el parament amb posterior segellat. 
 
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). 
 
 
-Millora 2 
 
Rehabilitació energètica del MUR SOTERRAT, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
 
 
-Millora 3 
 
Rehabilitació energètica de la PARET MITGERA, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
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-Millora 4 
 
Rehabilitació energètica de la SOLERA en contacte amb el terreny, amb demolició de 
paviment existent i càrrega manual d’enderrocs sobre camió o contenidor, mitjançant el 
sistema "KNAUF INSULATION" d’aïllament tèrmic, per la cara superior de la solera. 
 
Format per panell rígid de poliestirè extruït Polyfoam C4 LJ 1250, de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600 x 1250 mm i 50 mm de gruix. Resistència a 
compressió ≥300 KPa. 
 
Barrera de vapor de film de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 0,25 mm de gruix. 
 
Capa d’anivellació de 40 mm de gruix, amb morter auto anivellant de sulfat càlcic CA – C20 
– F4 segons UNE – EN 13813, abocat amb mescladora- bombejadora. 
 
Paviment laminat de lamel·les de 1.200 x 190 mm, de classe 23; domèstic intens, amb 
resistència a l’abrasió AC3, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, emboetat 
sense cola, tipus “clic”. 
 
Col·locat sobre làmines d’escuma de polietilè d’alta densitat de 3 mm de gruix 
 
 
-Millora 5 
 
Rehabilitació energètica d’aïllament termoacústic des de l’interior en el FORJAT, mitjançant 
la col·locació de panell de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit. 
 
Panell Plus (TP 138) “KNAUF INSULATION” de 50 mm de gruix, recolzat directament sobre 
el fals sostre continu, suspès llis (12,5+27+27), amb placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 
1200 / longitud /12,5 / vora afinada, fixada a mestres separades 1.000 mm entre eixos i 
suspeses del sostre o element suport mitjançant penjants combinats. 
 
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). 
 
 
-Millora 6 
 
Rehabilitació energètica de tancaments de BUITS DE FAÇANA, mitjançant el desmuntatge 
de l’envidrament existent en la fusteria exterior. 
 
Format per envidrament de doble fulla de vidre 4+CA+4 mm, fixat sobre fusteria, amb 
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 
 
Substitució per doble envidrament LOW.S “CONTROL GLASS ACÚSTIC I SOLAR, LOW.S 
4/10/6 Templa.like de 20 mm de gruix total, amb falques i segellat continu per l’exterior i 
perfil continu per l’interior. 
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9.3 PRESSUPOST DE REPARACIÓ  
 
Pressupost elaborat a partir de la base de dades del programa Cype “Estudi de rehabilitació 
energètica d’edificis”, versió-2015.k. 
El Cost de cada partida és la suma del cost de la Mà d’obra, Maquinària, Materials, Resta 
d’obra, Mitjans auxiliars i Costos indirectes. 
L’import total de la Rehabilitació Energètica  es presenta sense IVA. 
 

 

UNT. 
 

 

DESCRIPTIU 
 

 

QUANT. 
 

 

COST 
 

 

IMPORT 
 

     
Tancaments verticals: addició d'aïllament tèrmic     

m² Rehabilitació energètica F.L.E. (MILLORA 1) 8,00 28,63 229,04 
m² Rehabilitació energètica MS. (MILLORA 2) 44,48 34,77 1.546,57 
m² Rehabilitació energètica MG. (MILLORA 3) 43,47 34,77 1.511,45 

Tancame nts horitzontals: addició d'aïllament tèrmic     
m² Rehabilitació energètica Solera. (MILLORA 4) 71,04 57,50 4.084,80 
m² Rehabilitació energètica Forjat. (MILLORA 5) 71,04 38,99 2.769,85 

Tancaments de buits de façana     
m² Rehabilitació energètica Buits. (MILLORA 6) 1,37 116,76 159,96 

Tancaments de buits de façana     
     
Rehabilitació Energètica    10.301,67 

Taula 9.3 Pressupost de reparació. Font d’informació: Cype 

9.4 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:  LOCAL 8 L 
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9.5 PERÍODE D’AMORTITZACIÓ 
 
S'ha utilitzat el Valor Actualitzat Net (VAN) com a criteri dinàmic de valoració d'inversions, 
amb la finalitat de determinar un termini de recuperació més ajustat a la realitat. 
Aquest criteri es basa en la determinació dels estalvis futurs, a partir de la variació del valor 
dels diners en el temps i de tots els fluxos de caixa generats pel projecte.  
El seu resultat ve expressat per la diferència entre aquests estalvis futurs i el cost net de la 
inversió. 
Els estalvis futurs actualitzats s'han determinat tenint en compte l'increment del preu de 
l'energia i la taxa de descompte, mitjançant l'actualització dels fluxos de caixa de la inversió. 
 

VAN = Estalvis futurs actualitzats - Cost net de la inversió 
 

Increment anual previst del preu de l'energia 10,80% 
Taxa d'inflació prevista (IPC) 1,20% 
Tipus d'interès (Euribor + 0%) 0,60% 
Tipus d'interès bancari 4,50% 

 
 

Mesures de 
Millora 

Cost de  
la inversió 

(€) 

Reducció anual de la 
factura energètica 

(€) 

Període d’amortització 
(anys) 
VAN 

    

Casa 8 L 10.301,67 604,70 13,9 
Taula 9.4 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 

 
Estalvi energètic anual  

Consum de 
les 

instal·lacions  

Consum inicial  Consum final  Diferència  
KWh/m²any 

Reducció 
anual  

factura 
energètica 

(€) 

KWh/m ²any % KWh/m ²any % 

       

ACS 35,94 4,40 35,94 5,53 0,00 0,00 
Calefacció  780,51 95,60 613,82 94,47 166,69 604,70 
Total  816,45 100,00 649,76 100,00 166,69 604,70 

Taula 9.5 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
 

9.6 ANÀLISI TÈCNIC 
 

Indicadors  Calefacció  ACS Total  

    

Demanda [KWh/m ² any] 235,18 G   
Diferència situació Inicial 63,86 (21,4%)   

Energia primària [KWh/m ² any] 613,82 G 35,94 G 649,76 G 
Diferència situació Inicial 166,69 (21,4%) 0,00 (0,0%) 166,69 (20,4%) 

Emissions de CO 2 [KgCO2/m² any] 152,63 G 8,94 G 161,57 G 
Diferència situació Inicial 41,45 (21,4%) 0,00 (0,0%) 41,45 (20,4%) 

 

Taula 9.6 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
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10 CASA 8 A 

10.1 AUDITORIA ESTAT ACTUAL 
 
 

 IDENTIFICACIÓ DE L’HABITATGE 
 

Nom de l’edifici  Conjunt Residencial La Pleta de L’Aldosa 
Identificació  Casa 8 A 
Població i CP  AD400. La Massana 
Adreça  Carretera General 3 
Any d’autorització de construcció de l’edifici  13/01/1.993 
Referència cadastral  40110563 
Zona climàtica  ZC D3-E1 
Normativa vigent  NRE-AT-87 
 
 
 

 DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR 
 

Nom i Cognoms  Gerard GARCIA BASSAGANYA 
Passaport  8943 
Adreça  La Pleta de l’Aldosa, Local G 
Població i CP  AD400. La Massana 
e-mail  gerardgb@apabcn.cat 
Titulació habilitant segons normativa  Arquitectura Tècnica 
Procediment de qualificació energètica  CE3X v1.3 
 
 
 

 IMATGE, SITUACIÓ, PLÀNOL I SUPERFÍCIE ÚTIL 
     

Imatge  Situació  

 

 

 

 
SUPERFÍCIE ÚTIL:  95,77m² 

 
 
 



TFG: Auditoria Energètica de 3 Edificis Plurifamiliars    57                                           
 

 
 

 

 ENVOLUPANT  TÈRMICA 
     

 Tipus  Superfície  
[m²] 

Transmitància  
[W/m²K] 

Factor  
Solar 

     

Tancaments opacs:      
-F. Posterior Façana 24,48 0.47  
-F. L. Esquerra Façana 14,03 0,42  
-F. L. Dreta Façana 14,03 0,42  
-F. L. Esquerra Façana 5,10 0,47  
-Mitgera “Principal” Partició interior 18,36 0,53  
-Mitgera L. Dreta Partició interior 15,30 0,53  
-Forjat Sostre 96,03 1,03  
-Solera Terra 96,03 1,03  
     
     

Buits      
-f2 Buit 1,60 3,30 0,78 
-F2 Buit 4.32 3,30 0,78 
-P1 Buit 0.66 3,30 0,78 
-F3 Buit 2.47 3,30 0,78 

Taula 10.1 Característiques de l’envoltant tèrmica. Font d’informació: Elaboració pròpia 
 
 

 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
     

 Tipus  Potència  
Nominal 

[Kw] 

Rendiment  
[%] 

Tipus  
Energia 

 
     

Generació de Calefacció  
-Calefacció i ACS 

Caldera 24,00 72% Gas Propà 

     
     

Generació de refrigeració  - - - - 
     

Taula 10.2 Característiques de les instal·lacions tèrmiques. Font d’informació: Elaboració pròpia 
 
 

 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA:  CASA 8 A 
 

 

 
Emissions de CO2 

[KCO 2/m² any]  
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10.2 MESURES DE MILLORA 
 
-Millora 1 
 
Rehabilitació energètica de la FAÇANA LATERAL ESQUERRA i de la FAÇANA 
POSTERIOR, mitjançant insuflació des de l’interior, d’aïllament termoacústic de nòduls de 
llana mineral natural (LMN) sense lligants, Supafil 034 "KNAUF INSULATION", amb densitat 
35 Kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,034 W/mK, a l’interior de la càmera d’aire del tancament, 
de 50 mm de gruix mitjà. 
 
Tapat dels forats executats en el parament amb posterior segellat. 
 
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). 
 
 
-Millora 3 
 
Rehabilitació energètica de la PARET MITGERA, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
 
 
-Millora 4 
 
Rehabilitació energètica del FORJAT, amb demolició de paviment existent i càrrega manual 
d’enderrocs sobre camió o contenidor, mitjançant el sistema "KNAUF INSULATION" 
d’aïllament tèrmic, per la cara superior de la solera. 
 
Format per panell rígid de poliestirè extruït Polyfoam C4 LJ 1250, de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 600 x 1250 mm i 50 mm de gruix. Resistència a 
compressió ≥300 KPa. 
 
Barrera de vapor de film de polietilè de baixa densitat (LDPE) de 0,25 mm de gruix. 
 
Capa d’anivellació de 40 mm de gruix, amb morter auto anivellant de sulfat càlcic CA – C20 
– F4 segons UNE – EN 13813, abocat amb mescladora- bombejadora. 
 
Paviment laminat de lamel·les de 1.200 x 190 mm, de classe 23; domèstic intens, amb 
resistència a l’abrasió AC3, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, emboetat 
sense cola, tipus “clic”. 
 
Col·locat sobre làmines d’escuma de polietilè d’alta densitat de 3 mm de gruix. 
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-Millora 5 
 
Rehabilitació energètica d’aïllament termoacústic des de l’interior en el FORJAT, mitjançant 
la col·locació de panell de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit. 
 
Panell Plus (TP 138) “KNAUF INSULATION” de 50 mm de gruix, recolzat directament sobre 
el fals sostre continu, suspès llis (12,5+27+27), amb placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 
1200 / longitud /12,5 / vora afinada, fixada a mestres separades 1.000 mm entre eixos i 
suspeses del sostre o element suport mitjançant penjants combinats. 
 
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). 
 
 
-Millora 6 
 
Rehabilitació energètica de tancaments de BUITS DE FAÇANA, mitjançant el desmuntatge 
de l’envidrament existent en la fusteria exterior. 
 
Format per envidrament de doble fulla de vidre 4+CA+4 mm, fixat sobre fusteria, amb 
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 
 
Substitució per doble envidrament LOW.S “CONTROL GLASS ACÚSTIC I SOLAR, LOW.S 
4/10/6 Templa.like de 20 mm de gruix total, amb falques i segellat continu per l’exterior i 
perfil continu per l’interior. 
 
 
-Millora 7 
 
Rehabilitació energètica d’edifici mitjançant la col·locació, en substitució d’equip existent, 
d’ESTUFA DE PELLETS, potència tèrmica nominal de 4,7 a 12,2 Kw, rendiment 92%, volum 
de calefacció calculat amb un requisit de 40 W/m³, 300 m³, revestiment d’acer color 
antracita, sistema de ventilació forçada controlada electrònicament amb alimentació d’un 
sistema de calefacció per radiadors i d’A.C.S. amb comandament a distància. 
 
 
-Millora 8 
 
Rehabilitació energètica de FAÇANES mitjançant insuflació des de l’exterior, d’aïllament 
termoacústic de nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, Suparil 034 “KNAUF 
INSULATION”, amb densitat 35 Kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), a l’interior de la 
cambra d’aire del tancament, de 50 mm de gruix mitjà; tapat dels forats executats en el 
parament. 
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10.3 PRESSUPOST DE REPARACIÓ  
 
Pressupost elaborat a partir de la base de dades del programa Cype “Estudi de rehabilitació 
energètica d’edificis”, versió-2015.k. 
El Cost de cada partida és la suma del cost de la Mà d’obra, Maquinària, Materials, Resta 
d’obra, Mitjans auxiliars i Costos indirectes. 
L’import total de la Rehabilitació Energètica  es presenta sense IVA. 
 

 

UNT. 
 

 

DESCRIPTIU 
 

 

QUANT. 
 

 

COST 
 

 

IMPORT 
 

     

Tancaments verticals: addició d'aïllament tèrmic     
m² Rehabilitació energètica F.L.E. (MILLORA 1) 41,51 28,63 1.188,43 
m² Rehabilitació energètica MG. (MILLORA 3) 33,66 34,77 1.170,36 
m² Rehabilitació energètica Mf. (MILLORA 8) 22,38 31,37 702,06 

Tancaments horitzontals: addició d'aïllament tèrmic     
m² Rehabilitació energètica Solera. (MILLORA 4) 96,03 57,50 5.521,73 
m² Rehabilitació energètica Forjat. (MILLORA 5) 96,03 38,99 3.744,21 

Tancaments de buits de façana     
m² Rehabilitació energètica Buits. (MILLORA 6) 9,07 116,76 1.059,01 

Instal·lacions     
Ut Estufa de pellets. (MILLORA 7) 1 4.030,04 4.030,04 

     

Rehabilitació Energètica    17.415,84 
Taula 10.3 Pressupost de reparació. Font d’informació: Cype 

10.4 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:  CASA 8 A 
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10.5 PERÍODE D’AMORTITZACIÓ 
 
S'ha utilitzat el Valor Actualitzat Net (VAN) com a criteri dinàmic de valoració d'inversions, 
amb la finalitat de determinar un termini de recuperació més ajustat a la realitat. 
Aquest criteri es basa en la determinació dels estalvis futurs, a partir de la variació del valor 
dels diners en el temps i de tots els fluxos de caixa generats pel projecte.  
El seu resultat ve expressat per la diferència entre aquests estalvis futurs i el cost net de la 
inversió. 
Els estalvis futurs actualitzats s'han determinat tenint en compte l'increment del preu de 
l'energia i la taxa de descompte, mitjançant l'actualització dels fluxos de caixa de la inversió. 
 

VAN = Estalvis futurs actualitzats - Cost net de la inversió 
 

Increment anual previst del preu de l'energia 10,80% 
Taxa d'inflació prevista (IPC) 1,20% 
Tipus d'interès (Euribor + 0%) 0,60% 
Tipus d'interès bancari 4,50% 

 
 

Mesures de 
Millora 

Cost de  
la inversió 

(€) 

Reducció anual de la 
factura energètica 

(€) 

Període d’amortització 
(anys) 
VAN 

    

Casa 8 A 17.415,84 564,71 18,4 
Taula 10.4 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 

 
 

Estalvi energètic anual  

Consum de 
les 

instal·lacions  

Consum inicial  Consum final  Diferència  
KWh/m²any 

Reducció 
anual  

factura 
energètica 

(€) 

KWh/m ²any % KWh/m ²any % 

       

ACS 27,90 8,71 24,93 11,95 2,97 . 
Calefacció  292,30 91,29 183,69 88,05 114,21 564,71 
Total  320,20 100,00 208,62 100,00 117,18 564,71 

Taula 10.5 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
 

10.6 ANÀLISI TÈCNIC 
 

Indicadors  Calefacció  ACS Total  

    

Demanda [KWh/m ² any] 142,48 E   
Diferència situació Inicial 66,47 (31,8%)   

Energia primària [KWh/m ² any] 178,09 E 24,93 G 208,63 E 
Diferència situació Inicial 114,21 (39,1%) 2,97  (10,6%) 111,57 (34,48%) 

Emissions de CO 2 [KgCO2/m² any] 0,00 A 0,00 A 1,39 A 
Diferència situació Inicial 59,04 (100,0%) 5,64  (100,0%) 63,28 (97,9%) 

 

Taula 10.6 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
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11 CASA 8 B 

11.1 AUDITORIA ESTAT ACTUAL 
 
 

 IDENTIFICACIÓ DE L’HABITATGE 
 

Nom de l’edifici  Conjunt Residencial La Pleta de L’Aldosa 
Identificació  Casa 8 B 
Població i CP AD400. La Massana 
Adreça  Carretera General 3 
Any d’autorització de construcció de l’edifici  13/01/1.993 
Referència cadastral  40110563 
Zona climàtica  ZC D3-E1 
Normativa vigent  NRE-AT-87 
 
 
 

 DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR 
 

Nom i Cognoms  Gerard GARCIA BASSAGANYA 
Passaport  8943 
Adreça  La Pleta de l’Aldosa, Local G 
Població i CP  AD400. La Massana 
e-mail  gerardgb@apabcn.cat 
Titulació habilitant segons normativa  Arquitectura Tècnica 
Procediment de qualificació energètica  CE3X v1.3 
 
 
 

 IMATGE, SITUACIÓ, PLÀNOL I SUPERFÍCIE ÚTIL 
     

Imatge  Situació  

 

 

 

 
SUPERFÍCIE ÚTIL:  91,46m² 
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 ENVOLUPANT  TÈRMICA 
     

 Tipus  Superfície  
[m²] 

Transmitància  
[W/m²K] 

Factor  
Solar 

     

Tancaments opacs:      
-Coberta Coberta 95,89 0,52  
-F. L. E Façana 29,84 0,47  
-F. L. D Façana 24,74 0,47  
-Mitgera D Partició interior 10,20 0,53  
-Mitgera Principal Partició interior 18,36 0,53  
-F. Posterior Façana 24,74 0,47  
-Forjat Partició interior 95,89 1,03  
     
     

Buits      
-P1 Buit 0.66 3,30 0,78 
-F2 Buit 4,31 3,30 0,78 
-f2 Buit 1,61 3,30 0,78 
-F3 Buit 2,47 3,30 0,78 

Taula 11.1 Característiques de l’envoltant tèrmica. Font d’informació: Elaboració pròpia 
 
 
 

 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
     

 Tipus  Potència  
Nominal 

[Kw] 

Rendiment  
[%] 

Tipus  
Energia 

 
     

Generació de Calefacció      
-Calefacció i ACS Caldera estàndard 24,00 72,20 Gas Propà 
     
     

Generació de refrigeració  - - - - 
     

Taula 11.2 Característiques de les instal·lacions tèrmiques. Font d’informació: Elaboració pròpia 
 
 

4.6 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA:  CASA 8 B 
 

 

 
Emissions de CO2 

[KgCO 2/m² any]  
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11.2 MESURES DE MILLORA 
 
-Millora 1 
 
Rehabilitació energètica de la FAÇANA PRINCIPAL, mitjançant insuflació des de l’interior, 
d’aïllament termoacústic de nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, Supafil 034 
"KNAUF INSULATION", amb densitat 35 Kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,034 W/mK, a 
l’interior de la càmera d’aire del tancament, de 50 mm de gruix mitjà. 
 
Tapat dels forats executats en el parament amb posterior segellat. 
 
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). 
 
 
-Millora 3 
 
Rehabilitació energètica de la PARET MITGERA, mitjançant el sistema Polyfoam Revocos 
“KANUF INSULATION” d’aïllament termoacústic i extradossat directe des de l’interior dels 
habitatges. 
 
Format per panell lleuger de llana de fusta Heraklinth C de 600 x 2000 mm i 15 mm, fixat 
mecànicament al parament en particions interiors i per l’interior del  tancament vertical.  
 
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, Standard 
“KNAUF” enganxades directament a la superfície de l’aïllament amb adhesiu acrílic. 
 
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). 
 
 
-Millora 5 
 
Rehabilitació energètica d’aïllament termoacústic des de l’interior en el FORJAT, mitjançant 
la col·locació de panell de llana mineral natural (LMN) semirígid, no revestit. 
 
Panell Plus (TP 138) “KNAUF INSULATION” de 50 mm de gruix, recolzat directament sobre 
el fals sostre continu, suspès llis (12,5+27+27), amb placa de guix laminat A / UNE-EN 520 – 
1200 / longitud /12,5 / vora afinada, fixada a mestres separades 1.000 mm entre eixos i 
suspeses del sostre o element suport mitjançant penjants combinats. 
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TFG: Auditoria Energètica de 3 Edificis Plurifamiliars    65                                           
 

 
 

 

-Millora 6 
 
Rehabilitació energètica de tancaments de BUITS DE FAÇANA, mitjançant el desmuntatge 
de l’envidrament existent en la fusteria exterior. 
 
Format per envidrament de doble fulla de vidre 4+CA+4 mm, fixat sobre fusteria, amb 
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 
 
Substitució per doble envidrament LOW.S “CONTROL GLASS ACÚSTIC I SOLAR, LOW.S 
4/10/6 Templa.like de 20 mm de gruix total, amb falques i segellat continu per l’exterior i 
perfil continu per l’interior. 
 
-Millora 7 
 
Rehabilitació energètica d’edifici mitjançant la col·locació, en substitució d’equip existent, 
d’ESTUFA DE PELLETS, potència tèrmica nominal de 4,7 a 12,2 Kw, rendiment 92%, volum 
de calefacció calculat amb un requisit de 40 W/m³, 300 m³, revestiment d’acer color 
antracita, sistema de ventilació forçada controlada electrònicament amb alimentació d’un 
sistema de calefacció per radiadors i d’A.C.S. amb comandament a distància. 
 
-Millora 8 
 
Rehabilitació energètica de FAÇANES mitjançant insuflació des de l’exterior, d’aïllament 
termoacústic de nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, Suparil 034 “KNAUF 
INSULATION”, amb densitat 35 Kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), a l’interior de la 
cambra d’aire del tancament, de 50 mm de gruix mitjà; tapat dels forats executats en el 
parament. 
 

11.3 PRESSUPOST DE REPARACIÓ  
 
Pressupost elaborat a partir de la base de dades del programa Cype “Estudi de rehabilitació 
energètica d’edificis”, versió-2015.k. 
El Cost de cada partida és la suma del cost de la Mà d’obra, Maquinària, Materials, Resta 
d’obra, Mitjans auxiliars i Costos indirectes. 
L’import total de la Rehabilitació Energètica  es presenta sense IVA. 
 

 

UNT. 
 

 

DESCRIPTIU 
 

 

QUANT. 
 

 

COST 
 

 

IMPORT 
 

     
Tancaments verticals: addició d'aïllament tèrmic     

m² Rehabilitació energètica FP. (MILLORA 1) 70,26 28,63 2.011,54 
m² Rehabilitació energètica MG. (MILLORA 3) 28,56 34,77 993,03 
m² Rehabilitació energètica Mf. (MILLORA 8) 22,38 31,37 702,06 

Tancaments horitzontals: addició d'aïllament tèrmic     
m² Rehabilitació energètica Forjat. (MILLORA 5) 95,89 38,99 3.738,75 

Tancaments de buits de façana     
m² Rehabilitació energètica Buits. (MILLORA 6) 9,05 116,76 1.056,68 

Instal·lacions     
Ut Estufa de pellets. (MILLORA 7) 1 4.030,04 4.030,04 

     
Rehabilitació Energètica    12.532,10 

Taula 11.3 Pressupost de reparació. Font d’informació: Cype 
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11.4 QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 
 
 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:  CASA 8 B 
 

 
Taula 11.4 Qualificació energètica. Dades extretes del programa CE3X: Elaboració pròpia 

 

11.5 PERÍODE D’AMORTITZACIÓ 
 
S'ha utilitzat el Valor Actualitzat Net (VAN) com a criteri dinàmic de valoració d'inversions, 
amb la finalitat de determinar un termini de recuperació més ajustat a la realitat. 
Aquest criteri es basa en la determinació dels estalvis futurs, a partir de la variació del valor 
dels diners en el temps i de tots els fluxos de caixa generats pel projecte.  
El seu resultat ve expressat per la diferència entre aquests estalvis futurs i el cost net de la 
inversió. 
Els estalvis futurs actualitzats s'han determinat tenint en compte l'increment del preu de 
l'energia i la taxa de descompte, mitjançant l'actualització dels fluxos de caixa de la inversió. 
 

VAN = Estalvis futurs actualitzats - Cost net de la inversió 
 

Increment anual previst del preu de l'energia 10,80% 
Taxa d'inflació prevista (IPC) 1,20% 
Tipus d'interès (Euribor + 0%) 0,60% 
Tipus d'interès bancari 4,50% 
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Mesures de 
Millora 

Cost de  
la inversió 

(€) 

Reducció anual de la 
factura energètica 

(€) 

Període d’amortització 
(anys) 
VAN 

    
Casa 8 B 12.532,10 735,63 13,8 

Taula 11.5 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
 
 

Estalvi energètic anual  

Consum de 
les 

instal·lacions  

Consum inicial  Consum final  Diferència  
KWh/m²any 

Reducció 
anual  

factura 
energètica 

(€) 

KWh/m ²any % KWh/m ²any % 

       
ACS 28,31 7,20 25,30 7,85 3,01 - 
Calefacció  364,76 92,80 296,80 92,15 67,96 735,63 
Total  393,07 100,00 322,10 100,00 70,97 735,63 

Taula 11.6 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
 

11.6 ANÀLISI TÈCNIC 
 

 
Indicadors  Calefacció  ACS Total  

    
Demanda [KWh/m ² any] 237,44 G   
Diferència situació Inicial 23,31 (8,9%)   

    
Energia primària [KWh/m ² any] 296,80 E 25,30 G 322,10 E 

Diferència situació Inicial 67,96 (18,6%) 3,01  (10,6%) 70,97  (18,1%) 
    

Emissions de CO 2 [KgCO2/m² any] 0,00 A 0,00 A 0,00 A 
Diferència situació Inicial 73,67 (100,0%) 5,72  (100,0%) 79,39  (100,0%) 

 

Taula 11.7 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 
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12 QUADRE RESUM 
 
Casa 
Local  

Superfície  Qualificació 
Energètica 

Inicial 

Cost 
Rehabilitació 

Qualificació 
Energètica 

Final 

Període 
Amortització 

Nº m² KgCO 2/m² any € KgCO 2/m² any  anys  
           
10 A 61,95  98,76 G  9.294,16  76,79 F  13,8  
10 B 105,87  73,80 E  8.430,07  69,53 E  24,6  
9 A 105,32  71,42 E  10.043,68  57,43 E  15,0  
9 B 52,18  104,42 G  5.435,03  96,50 E  19,3  
8 Bis 35,16  280,78 G  7.917,73  24,81 C  17,0  
8 L 70,91  203,02 G  10.301,67  161,57 G  13,9  
8 A 95,77  64,67 E  17.415,84  1,39 A  18,4  
8 B 91,46  79,39 F  12.532,10  0,00 A  13,8  

 

Taula 12.1 Dades obtingudes del programa Cype, “Estudi de Rehabilitació Energètica d’Edificis” 

13 CONCLUSIONS 
 
A continuació es realitzarà la síntesi de les diferents observacions que es poden extreure del 
treball realitzat: 
 
De l’estudi fet de les transmitàncies dels diferents materials, es poden veure les preferències 
pel que fa a  les actuacions de rehabilitació: 
 
-Portes: 3,50 W/m² ºK, Finestres: 2,60 W/m² ºK,  
-Soleres: 1,19 W/m² ºK, Forjats: 1,03 W/m² ºK,  
-Mitgeres: 0,53 W/m² ºK, Cobertes: 0,52 W/m² ºK, , Façanes: 0,47 W/m² ºK,  
-Façanes cases 8 A i 8 B: 0,42 W/m² ºK,  
 
De l’auditoria energètica inicial i segons qualificacions obtingudes dels diferents habitatges o 
local, es pot extreure que la situació geogràfica del Conjunt Residencial “La Pleta de 
l’Aldosa” a una cota sobre el nivell del mar de 1.350 m, penalitza la seva qualificació i que 
malgrat les millores efectuades a l’envoltant, la millora de la seva qualificació és poc 
apreciable. 
 
En canvi en els habitatges on a part de les millores en el seu envoltant, se n’han efectuat 
també en les seves instal·lacions, la millora pel que fa a la qualificació energètica es notable, 
apreciant-se clarament en els habitatges, 8 Bis, 8 A i 8 B. 
 
Amb els costos totals de rehabilitació energètica dels 3 edificis; 81.370,28€ i segons els m² 
de superfície útil del edificis del Conjunt Residencial; 618,62 m², s’obté una repercussió mitja 
de cost de rehabilitació de 131,54 €/m². 
 
Es pot concloure dient que les obres de millora tenen un període mig d’amortització de 16,9 
anys, tenint en compte l'increment del preu de l'energia i la taxa de descompte, mitjançant 
l'actualització dels fluxos de caixa de la inversió. 
 
Els preus associats tinguts en compte han estat: 
 
Gas Propà: 0,081 €/Kwh 
Biomassa: 0,100 €/Kwh 
Electricitat: 0,159 €/Kwh 
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