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1. DADES DE L’EDIFICI

Identi f icació  de   l ’edi f ic i

tipus de via: nom de la via:     número: 

codi postal: districte: població: Barcelona 

referència cadastral:    any de construcció: 

Dades  de   la  propietat

règim jurídic de la propietat:   comunitat de propietaris   únic propietari   altres: 

titular: NIF/CIF: 

adreça:

codi postal: població: província:

telèfon: e‐mail:

representant: NIF/CIF:

adreça:

codi postal: població: província:

telèfon: e‐mail:

Dades  del  tècnic

nom:    NIF/CIF:

titulació:    col∙legi professional: núm. col∙legiat:

adreça:

codi postal:    població: província:

telèfon: e‐mail:

Dades  generals  de   l ’edif ic i  

T ipo log i a    d ’ed i f i c a c i ó 

  aïllada    en filera/adossada      entre mitgeres    altres    edifici que forma part d’un conjunt (1) 

Envo l ven t   t è rm i ca  de l s  pa rament s  ve r t i c a l s

Façanes a carrer, núm.:  Façanes a pati d’illa, núm.:  Mitgeres a l’exterior, núm.:

Patis de parcel∙la, núm.:  en cas que hi hagi patis, aquests estan coberts    si     no  

Supe r f í c i e s  d ’ú s  hab i t a t ge :  

Sup. útil habitable:  en base a:  Número de plantes:  Superfície de coberta: 

Pro tecc i ó  a rqu i t e c tòn i ca  

  Sense protecció arquitectònica    Amb protecció arquitectònica  Tipus de protecció: 

Elements protegits:    Tot l’edifici   Façanes   Cobertes   Altres: 

Dades  energètiques  anuals  de  l ’edif ic i ( 2 )   

Demanda  energè t i ca   i n i c i a l   Qua l i f i ca c i ó  energè t i ca   i n i c i a l  

Demanda de calefacció inicial:   kWh/m2  Qualificació E. Energia primària, inicial :    kWh/m2 

Demanda de refrigeració inicial:  kWh/m2  Qualificació E. Emissions de CO2, inicial :  kgCO2/m2 

Notes:   (1) Per exemple: una escala dins un bloc lineal 

(2) Extret de les dades de la qualificació energètica de l’edifici 
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2. IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE L’ENVOLVENT OBJECTE DE LA INTERVENCIÓ

Façanes  
Tipologia:   Superfície: 

(m2): 

Tipus d’intervenció  Després de la intervenció energètica, els valors 
de millora: 

patologia  energètica 

part massissa 

obertures 

part massissa 

obertures 

part massissa 

obertures 

Pat i s  de  pa rce l . l a  
Tipologia:   Superfície 

 (m2): 

Tipus d’intervenció  Després de la intervenció energètica, els valors 
de millora: 

patologia  energètica 

part massissa  

obertures  

part massissa 

obertures  

Mitge re s  
Tipologia:  Superfície  

(m2): 

Tipus d’intervenció  Després de la intervenció energètica, els valors 
de millora: 

patologia  energètica 

   

   

Cober te s  
Tipologia:  Superfície  

(m2): 

Tipus d’intervenció Després de la intervenció energètica, els valors de 
millora : 

patologia  energètica 

El tècnic DECLARA responsablement la veracitat de la informació.    
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Annex  I  

Identi f icació  de   l ’edi f ic i

tipus de via: nom de la via:     número: 

codi postal: districte: província: 

referència cadastral:    any de construcció: 

Just i f icac ió  de  mil lores  de   l ’envolvent  que  no  assole ixen  els  requer iments  de  mil lora    
i  ef ic iència  energèt ica   i  sostenib i l i tat  determinats  pel  Consorc i  de   l ’Habitatge    
de  Barcelona  

El tècnic DECLARA responsablement la veracitat de la informació.    
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