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Agència de 
l’Habitatge de 
Catalunya 

 
Agència pública del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
encarregada de desenvolupar i implementar les polítiques d’habitatge i gestionar el parc públic 
de la Generalitat  
 
Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge 
- Gestió del Parc d’Habitatges  

- 13,000 hab./25000 edificis/més de 400 projectes de rehabilitació 

- Ordenació de l’Edificació 
 
 
 



CASOS 
PRÀCTICS DE 
REHABILITACIÓ 
ENERGÈTICA 
D’EDIFICIS:        
CAN JOFRESA 
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Descripció del barri  El barri de Can Jofresa està situat a Terrassa. 
 Està format per 820 habitatges que pertanyen a 4 

tipologies de blocs diferents: 
 4 uts. de tipologia L1-5 (PB+4) de 10 habitatges 

per bloc amb un total de 40 habitatges. 
 4 uts. de tipologia L2-5 (PB+4) de 9 habitatges per 

bloc amb un total de 36 habitatges. 
 3 uts. de tipologia L3-5 (PB+4) de 8 habitatges per 

bloc amb un total de 24 habitatges. 
 12 uts. de tipologia T-15 (PB+15) de 60 habitatges 

per bloc amb un total de 720 habitatges. 
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Característiques de 
l’edifici 
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Habitatges per bloc 

Secció del parament 

Acabats de façana 

 Les actuacions de millora energètica s'han començat 
a realitzar al barri en els blocs torre de tipologia T-15 
degut a la seva morfologia. 
 

 Tots els blocs del barri de tipologia T-15 tenen la 
mateixa orientació. 
 

 Els blocs són de planta en forma d'H, de 15 plantes 
d'alçada i de 4 habitatges per replà. En total 60 
habitatges per bloc.  
 

 Els paraments de façana tenen un gruix aproximat de 
35 cm. formats per doble fulla, una interior d'envà de 
4cm. i una exterior de totxana de 14cm., aquestes 
resten separades per una cambra de 15cm d'amplada 
mitja.  
 

 El revestiment de façana és diferent depenent de la 
part del bloc on ens trobem, en els patis l'acabat és 
amb morter arrebossat i pintat, i a les façanes 
principals i laterals és d'obra vista combinada amb 
granulite. 



Objectiu de l’actuació 
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 L’actuació consisteix en aïllar totes les façanes que 
delimiten el bloc -exceptuant la caixa d’escala-,  per 
tal d'aconseguir una  millora en les condicions 
tèrmiques de l'edifici.   
 

 Les accions que s'han executat han estat el resultat 
d'extensos estudis previs realitzats “in situ” i 
confirmats a través del càlcul.  



Diagnosi previa a les 
actuacions 

 Termografies, per tal de constatar els ponts tèrmics, les 
infiltracions d’aire i conèixer la ubicació de l’estructura en 
la major exactitud possible, es van realitzar termografies 
abans de l’actuació. 
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Termografies 
 
Sensors temperatura 
interior i exterior 

 Sensors temperatura interior i exterior, es van utilitzar 
per confirmar les dades de transmitància del parament 
obtingudes per càlcul. 



Diagnosi previa a les 
actuacions 

 Recull de dades de tota la fusteria i elements d’ombra 
afegits. Es va entrar a cadascun dels habitatges per a 
poder fer un escandall del tipus de fusteria, vidre, tendals 
i teuladetes que en el transcurs dels anys els veïns s’han 
anat col·locant dependent de les seves necessitats. 
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Recull de dades fusteria i 
elements d’ombra afegits 



Actuacions de millora 
energètica en 
l'envolupant tèrmica 

 Les actuacions han consistit en la col.locació d'aïllament, que 
s'ha dut a terme de dues maneres diferents: 
 Aïllament mixt: SATE a la zona d'habitacions i sala d'estar,  

i injecció de perles de poliestirè expandit amb grafit a les 
zones humides. 

 Aïllament tot injectat amb perles de poliestirè amb grafit a 
tots els paraments. 

 La decisió de posar un sistema o un altre, ha respost a les 
circumstàncies socioeconòmiques del moment en que s'ha 
realitzat la intervenció. 

 
 

Aïllament injecció 

Aïllament SATE 
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Actuacions 
d’aïllament 
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Aïllament tipus SATE amb 
planxes d’EPS. 

 Abans de l'aplicació del sistema d'aïllament va ser 
necessari fer uns tractaments de sanejat i neteja dels 
paraments a aïllar. La preparació del suport va ser 
diferent depenent d'on ens trobavem, als llocs on hi havia 
granulite es va decapar, repicar i netejar, als llocs 
arrebossats i pintats es va repicar i netejar, i als llocs 
d'obra vista es va reparar si hi havia alguna peça 
trencada i es van netejar. 

 Seguidament  vam col.locar les plaques, en el nostre cas 
amb doble fixació química i mecànica. La fixació química 
es va fer amb morter adhesiu i la mecànica amb tacs de 
polipropilè de 115mm de llargària. Un cop col.locada la 
placa vam aplicar una primera ma de morter de resines, 
una malla de fibra de vidre i una segona capa de morter 
resines. L'acabat superficial es va fer amb estuc orgànic 
de color.  Els colors es van definir perquè imitessin els 
colors originals del bloc.  



Actuacions 
d’aïllament 
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Aïllament per injecció de 
perles de poliestirè 
expandit amb grafit. 

 L’aïllament es va realitzar mitjançant injecció de 
poliestirè expandit amb grafit i adhesiu a l’interior de la 
cambra d’aire d’amplada aproximada de 15 cm.  

 Previ a la injecció de les cambres, es van fer uns 
tapaments laterals de les caixes de persiana per evitar 
que les perles d’injecció s’escapessin pel seu interior. 
També es va aïllar la tapa per l’interior, es va fer amb el 
mateix material de poliestirè expandit amb grafit però 
en forma de placa en comptes de perles. 

 El procediment d’aplicació va consistir en injectar el 
producte dins la cambra a través d’uns orificis realitzats 
en el tancament. A la zona d'obra vista els orificis es 
van realitzar a les “llagues” del morter entre totxanes, 
per tal d'evitar un nou revestiment al parament, en 
canvi, als paraments de granulite i arrebossats per la 
seva naturalesa, sí va caldre refer l'acabat superficial. 



Certificació 
energètica de dos 
habitatges  

 Per tal de conèixer el comportament energètic del 
edifici, es va fer un mostreig i es van seleccionar dos 
pisos de condicions tèrmiques totalment oposats 15è 
1a i 1r 4a per analitzar-los amb el programa de 
certificació CE3X. Els resultats són els següents: 
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CE3X 
T1 – 1r 2a T1 – 15è 4a 



Conclusions 
 Una vegada fetes les dues versions d’aïllament en les 

torres de Can Jofresa, s’ha parlat amb els veïns i la 
percepció ha estat molt positiva degut a la millora en 
el confort tèrmic. En definitiva, han reduït els mesos 
d’ús de calefacció. 

 S’ha de pensar que les actuacions en habitatges 
ocupats suposa adaptar els sistema constructiu a les 
circumstàncies de cada veí. Això suposa modificar 
punts de llum, estenedors, mobiliari exterior, 
instal·lacions, etc. 

 Totes aquestes feines requereixen una bona 
planificació, un intens treball de camp per detectar 
modificacions realitzades pels usuaris com per 
exemple eliminació d’envans interiors per guanyar la 
superfície de la cambra, i un bon estudi i supervisió en 
quant a mesures de seguretat, ja que en la 
rehabilitació dels nostres barris conviuen els veïns 
amb les obres.  
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