Consells SAACU

PROPOSTES PER MILLORA
RENOVAR TÈRMICAMENT
L’HABITATGE
POSAR UN AÏLLAMENT TÈRMIC.
SUBSTITUIR LES FINESTRES I
BALCONERES. RENOVAR LA
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
Si el seu ediﬁci es va construir abans
de la dècada del vuitanta, molt probablement es va construir sense cap tipus
d’aïllament tèrmic. Aproximadament un
80% del parc d’ediﬁcis és susceptible
de rehabilitar-se amb criteris d’eﬁciència energètica.
Aquest és un dels problemes més habitual als ediﬁcis, la seva poca o nul·la
capacitat aïllant, la qual cosa provoca
unes pèssimes condicions de confort i el
malbaratament de la calefacció.
És per això que una de les accions
més rentables que podem realitzar al
nostre ediﬁci és incorporar un aïllament
tèrmic i substituir les ﬁnestres i balconeres. Millorar les característiques tèrmiques d’un ediﬁci, suposa una reducció,
en molts casos de ﬁns a un 50%, de la
despesa en calefacció.
Actualment el mercat ofereix multitud
de productes i sistemes per incorporar
un aïllament tèrmic a un ediﬁci existent.
Podem aïllar per l’exterior de l’ediﬁci,
per l’interior de l’habitatge i, si existeix,
per injecció d’escuma dins la cambra
d’aire de la façana. Els materials es
troben en forma de plaques, mantes o
escumes.
Per tal de reduir les despeses en fer
aquets tipus d’intervencions és recomanable aproﬁtar que s’han de fer obres
de rehabilitació a la façana o la coberta. Retalla el cost total, en gran part provocats per la instal·lació d’una bastida i
la ma d’obra.
RENOVAR LA INSTAL·LACIÓ DE
CALEFACCIÓ
Fer un bon ús de les instal·lacions de
climatització és especialment important.
La viabilitat d’una proposta no depèn
només de les pròpies característiques
de la proposta, sinó també, i més signiﬁcatiu, de l’ús que es faci dels sistemes de calefacció i/o refrigeració. És
imprescindible una participació activa i
responsable dels usuaris.

UÊ -Ê>ÊÃÌ>±>VÊÌiÊjÃÊ`iÊ£äÊ>ÞÃÊ
d’antiguitat és recomanable renovarla. Habitualment hi trobaren dos sistemes d’instal·lació: individual i collectiu.
UÊ >ÊÃÌ>±>VÊ`½ÕÊÃÃÌi>ÊV±iVÌÕÊ
redueix el cost de manteniment i els
costos d’instal·lació si es compara
amb la substitució de tots els elements de l’ediﬁci per separat.
UÊ ÊiÊV>ÃÊ`½ÕÊÃÃÌi>Ê`Û`Õ>ÊiÃÊ
recomana escollir calderes estanques o de modulació automàtica
amb quatre estrelles.
UÊ *iÊ µÕiÊ v>Ê >Ê Ài`iÌÊ Ê iÃÌ>ÛÊ iÃÊ
resultats son similars.
APROFITAMENT ACTIU I ÚS
RESPONSABLE
Perquè s’obtinguin els beneﬁcis energètics i de confort adequats, és important
una participació activa i responsable
dels usuaris.
Controlar l’entrada de la radiació
solar directa. Les persianes, gelosies,
lamel·les o tendals, ens permeten regular la temperatura a l’interior de l’habitatge, interposant-les o no segons les
necessitats. Són imprescindibles especialment a l’estiu, ja que eviten el sobreescalfament
Facilitar la ventilació natural ajuda

a millorar el confort tèrmic interior a
l’estiu. Afavorir la ventilació creuada a
través d’obertures situades en façanes
oposades o en façanes i patis interiors,
redueix la temperatura i la humitat, i
incrementa la sensació de frescor dels
usuaris.
Cal assegurar una renovació d’aire
mínima. Per mantenir la qualitat de l’aire
dels espais interiors i evitar les condensacions superﬁcials per una humitat excessiva a l’ambient interior.
Interposar al pas de l’aire elements
que redueixin la humitat. Interposar
plantes o elements similars redueix la
humitat ambient i millora la sensació de
confort.
AJUTS A LA REHABILITACIÓ
Dins l’espai web del COAATT www.
apatgn.org, a l’apartat SERVEIS ALS PARTICULARS, es pot trobar informació actualitzada diàriament pel servei de documentació i biblioteca sobre totes les
subvencions en període obert de sollicitud
SAACU, Servei d’Atenció i Assessorament a Consumidors I Usuaris
Tel. 977.212.799 (ext.3)
saacu.apatgn.org . info@apatgn.org
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AR EL NOSTRE HABITATGE
AÏLLAR PER L’EXTERIOR DE LA FAÇANA

AVANTATGES
²S UN SISTEMA ESPECIALMENT ADAPTAT PER
les obres de rehabilitació de la façana
DEDIlCIS
s 0ERMET FER LA INTERVENCIØ SENSE MOLÒSties pels usuaris.
s !L MATEIX TEMPS QUE ES FA LA REHABILItació estètica es col·loca l’aïllament.
3APROlTA LA BASTIDA I ALTRES MITJANS
auxiliars.
s ²S RECOMANABLE EN ORIENTACIONS SUD O
sud-est, amb molta radiació solar, perQUÒ APROlTA LA CAPACITAT DEL TANCAMENT
PER REGULAR LENERGIA EMMAGATZEMADA
s .O ES REDUEIX LA SUPERFÓCIE INTERIOR DELS
habitatges.
s %L TEMPS DE RECUPERACIØ DE LES DESPEses és el més baix. Uns 10 anys.

AÏLLAR PER L’INTERIOR DE L’HABITATGE

INCONVENIENTS

AVANTATGES

INCONVENIENTS

s /BLIGA A UN ACORD DELS
PROPIETARIS DE LEDIlCI
s ²S NECESSARI CANVIAR
els escopidors i llindes, per adaptar-se a
l’augment del gruix de
la façana.
s 3HAN DE SUBSTITUIR LES
lNESTRES
s %S CONDICIONA LASPECte de la façana

Apropiat si hem de fer obres de
rehabilitació a l’habitatge.

s ,OBRA INTERFEREIX AMB ELS
usuaris de l’habitatge.
s %NS CONDICIONA LASPECTE
interior dels tancaments.
s %S REDUEIX LA SUPERFÓCIE
interior dels habitatges.
s 3HAN DE MODIlCAR LES
instal·lacions, interruptors i
radiadors
s %L TEMPS DE RECUPERACIØ ÏS
més llarg. Uns 15 anys

s !FAVOREIX LA SENSACIØ DE
confort a l’habitatge.
s ²S MÏS RECOMANABLE EN CLImes freds o façanes amb una
BAIXA INSOLACIØ .O SAPROlTA
la massa del tancament.
s .O ÏS NECESSARI UN ACORD
DELS PROPIETARIS DE LEDIlCI
Es pot aplicar individualment
a cada habitatge.
s .O ÏS NECESSARI CANVIAR ELS
ESCOPIDORS I LES lNESTRES
s .O REQUEREIX BASTIDA I ALTRES
MITJANS AUXILIARS
s ²S LA SOLUCIØ QUE OFEREIX UN
millor aïllament acústic.

AÏLLAR A LA CAMBRA D’AIRE
FINESTRES I BALCONERES

AVANTATGES

INCONVENIENTS

Poc recomanable en obres de
rehabilitació.
s !FAVOREIX LA SENSACIØ DE CONFORT
a l’habitatge.
s ²S MÏS RECOMANABLE EN CLIMES
freds o façanes amb una baixa
INSOLACIØ .O SAPROlTA LA MASsa del tancament.
s 3I SAPLICA DES DE LINTERIOR
no és necessari un acord dels
PROPIETARIS DE LEDIlCI %S POT
aplicar individualment a cada
habitatge.
s .O ÏS NECESSARI CANVIAR ELS
ESCOPIDORS I LES lNESTRES
s 3I SAPLICA DES DE LINTERIOR
no requereix bastida i altres
MITJANS AUXILIARS

s ¾BVIAMENT LA FAÎANA HA DE
tenir cambra d’aire.
s .O ÏS RECOMANABLE PER A
l’execució d’obres de rehabilitació si no es pot garantir
la continuïtat de la cambra
d’aire.
s ,ES INTERRUPCIONS EN lNESTRES
i pilars s’han de resoldre amb
un altre sistema.
s 3HAN DE MODIlCAR LES
instal·lacions, interruptors i
radiadors
s 0ER DAÕLLAMENT PODER REALITZAR
LA INJECCIØ DE LESCUMA ÏS
necessari que el full exterior
sigui resistent.
s .ECESSITA DUNA SUPERVISIØ
acurada del tancament, el proCÏS DINJECCIØ I EL GUIX lNAL

CARACTERÍSTIQUES
s ,ES lNESTRES JUGUEN UN PAPER FONAMENTAL EN EL FUNCIONAMENT
tèrmic i de confort dels habitatges
s ,ES lNESTRES SØN ELEMENTS DE CAPTACIØ SOLAR DIRECTA DE VENtilació i de llum natural.
s 0ERSIANES GELOSIES LAMELqLES O TENDALS ACTUEN COM A PROTECCIONS SOLARS AJUDEN A CONTROLAR LENTRADA DE LA RADIACIØ SOLAR
directa i la temperatura a l’interior de l’habitatge
1 Marc amb trencament de pont tèrmic
2 Els vidres com a mínim del tipus doble amb cambra d’aire de 4/12/4 mm
 ,ES FUSTERIES HAN DE TENIR EL MARCATGE #%
4 Si és fusta hauran de ser de fusta de procedència controLADA O BÏ AMB MARCATGES 0%&# O &3#
5 Els forats pel pas de cintes i manubris han de tenir algun
tipus de segellat del pas de l’aire.

LA SALUT DEL TEU HABITATGE, EN MANS DE TÈCNICS COL·LEGIATS
Per què, el teu tècnic de capçalera? Perquè
l’aparellador, arquitecte tècnic o enginyer
d’ediﬁcació és el tècnic més proper, especialista
en construcció, que et donarà resposta a qualsevol
qüestió relacionada amb el teu ediﬁci o habitatge.

n
n

n
n
n

l’Aparellador,
el teu tècnic
de capçalera

n

n
n
n

n
n

Informes tècnics

Un certiﬁcat d’habitabilitat
Un Test de l’Ediﬁci (ITE), per sol·licitar una
subvenció
Un peritatge o taxació
Donar d’alta una activitat
Assessorament en qualitat i seguretat a les
obres
El Llibre d’ús i manteniment del vostre ediﬁci

SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT
A CONSUMIDORS I USUARIS

EN BONES MANS: Contacteu amb el
SAACU per comptar amb els serveis de
TÈCNICS COL·LEGIATS que són garantia
de responsabilitat professional i seguretat
jurídica. Servei gratuït.

Si al vostre ediﬁci o habitatge:

n

Cèdules d’habitabilitat

SAACU

Si necessiteu:

Li cal una rehabilitació
Penseu fer-hi obres
La façana no està en condicions
Hi ha esquerdes, humitats o deﬁciències
Cal posar-hi un ascensor
Teniu problemes d’accessibilitat
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Ajuts i Subvencions

Tel. 977 212 799 (ext. 3)
a/e: info@apatgn.org
saacu.apatgn.org
www.apatgn.org

Inspeccions Tècniques
d’Ediﬁcis (ITE)

