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RESUM DEL TREBALL 

Aquest treball parteix de la idea de rehabilitar un habitatge existent que porta uns anys tancat i sense 

utilitzar i que necessita una reforma per poder-hi entrar de nou a viure. De manera que en el marc del 

màster d’enginyeria en energia i concretament l’especialització d’energies renovables, decideixo aprofitar 

el treball de final de màster per estudiar si seria possible i quins resultats s’obtindrien si s’apliquen 

mesures d’eficiència energètica per reduir-ne la demanda i alhora instal· lacions que aprofitin energies 

renovables per tal que el consum de l’habitatge sigui totalment renovable. 

1. Estat de la situació 

En aquest marc de treball, el primer que es fa és realitzar un estudi de l’estat de la situació de l’habitatge. 

En aquest es descriu l’estat constructiu actual de la casa, les superfícies i la situació d’aquesta des del punt 

de vista de la normativa vigent, que sent un habitatge de finals de la dècada dels 70, en la majoria de 

punts que li serien d’aplicació avui en dia, no compleix i per tan caldrà que es rehabilitin. Alguns 

d’aquests punts que no compleixen són la protecció enfront de la humitat, la ventilació, el 

subministrament d’aigua, la protecció enfront del soroll, la instal· lació elèctrica... 

2. Procés de rehabilitació 

Un cop estudiat l’estat de la situació actual de l’habitatge es descriuen els canvis que es projecta realitzar 

per tal que aquest habitatge compleixi la normativa vigent, centrant-nos en els aspectes que tinguin 

relació amb l’energia i descrivint els canvis que es realitzaran en els punts que normativament no es 

consideren d’energia però que influeixen en aquest camp de manera indirecte. Aquests són la ventilació 

que es recalcularà per complir amb les exigències de salubritat del codi tècnic i que influirà en el càlcul de 

càrregues tèrmiques i la protecció enfront del soroll, que influirà en els aïllaments dels tancaments. 

També s’explica i es descriu com es pretén que quedi l’habitatge un cop acabada la rehabilitació, ja que a 

més dels canvis obligats per normativa es volen realitzar petites reformes per augmentar la superfície útil, 

aprofitar millor l’espai i fer l’habitatge més agradable. 
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3. Mesures d’eficiència energètica: 

En aquest punt ja es comencen a explicar les actuacions que s’estudien per millorar l’eficiència energètica 

de l’habitatge i de les seves instal· lacions. En primer lloc s’estudia l’estat de l’envoltant tèrmica de 

l’habitatge amb el programa informàtic Lider, constatant que en la situació actual no compleix els mínims 

de demanda energètica que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). De manera que s’estudien les 

actuacions necessàries de millora de la resistència tèrmica dels tancaments de l’habitatge, aplicant 

materials aïllants als murs, finestres amb marcs amb trencament de pont tèrmic i vidres dobles, portes 

noves... Un cop incorporades aquestes actuacions a l’edifici rehabilitat, s’estudia de nou amb el Lider si 

compleix les exigències de demanda del CTE i es confirma que es compleixen i es milloren amb escreix.  

Un cop projectats els tancaments per aconseguir un edifici amb una demanda energètica significativament 

més baixa es continua per millorar les instal· lacions tèrmiques. El primer que es fa és un càlcul de les 

càrregues tèrmiques de calefacció, ACS i refrigeració que hi hauria a l’edifici rehabilitat i a continuació 

s’analitzen les instal· lacions tèrmiques. Les actuals es basen en un sistema de calefacció per radiadors 

alimentat per una caldera de gasoil i un sistema d’ACS a partir d’un termo elèctric. Es decideix canviar 

aquestes instal· lacions per un sistema de calefacció per terra radiant, amb el que aconseguirem millor 

confort i que pel fet de treballar a més baixa temperatura també tindrà un rendiment més elevat i ens 

permetrà l’ús d’energia solar fototèrmica. El sistema d’ACS es basarà també en aquesta instal· lació 

d’energia solar que donarà suport al terra radiant. També es decideix introduir un sistema de refrigeració, 

tot i que les càrregues són molt baixes. Es basarà en un sistema d’una màquina d’expansió amb 

distribució de l’aire refrigerat mitjançant conductes. Es fa així perquè per la poca càrrega tèrmica de 

refrigeració que hi haurà, qualsevol instal· lació basada en multisplits té una potència molt major a la 

necessària, en canvi amb aquest sistema una sola màquina refrigerarà tot l’habitatge, ja que repartirà la 

seva potència per les diferents estances. La intenció és que aquesta màquina usi electricitat prevista de 

generar a partir de mòduls solars fotovoltaics, de manera que s’escull una màquina inverter, que en cas 

d’excedent elèctric a l’hivern, permetria aprofitar aquest per ajudar a escalfar l’habitatge. 

Per acabar, amb l’objectiu de millorar la vessant elèctrica de l’eficiència energètica es decideix estudiar 

una instal· lació elèctrica per l’habitatge basada en càrregues de baix consum i electrodomèstics d’alta 

eficiència. Això adquirirà molta importància, ja que influirà en el dimensionament de la instal· lació solar 

fotovoltaica i permetrà una disminució de la demanda fins a un 59% (tenint en compte l’ús d’una cuina 

elèctrica, que es descartarà quan es fa el dimensionament de la instal· lació solar fotovoltaica, per no poder 

donar-hi cobertura). 

4. Energies renovables 

El quart punt del treball és la implantació d’energia solar fotovoltaica, fototèrmica i biomassa. Com ja 

s’ha dit, la solar fototèrmica donarà servei a l’ACS i a la calefacció per terra radiant. Amb l’objectiu 

d’aconseguir la màxima contribució solar a aquestes instal· lacions s’estudia la millor inclinació i 

orientació de les plaques, arribant a la conclusió que per poder extreure el màxim aprofitament de 

l’energia solar tèrmica a l’hivern (quan realment es té demanda de calefacció i arriba menys energia solar) 
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la millor orientació és la sud i la inclinació de 50º. Això comportarà problemes en l’estructura de suport 

dels panells, ja que la teulada on s’instal· laran té aigües vessants a oest i aquestes plaques treballaran 

horitzontalment mirant a sud, amb la conseqüència que l’estructura haurà de suportar el vent dominant de 

nord (tramuntana). Malgrat això, es conclou que es podran instal· lar sis panells amb els quals 

s’aconseguiria que el 100% de la demanda d’ACS es cobreixi amb energia solar fototèrmica. Tot i així, 

per augmentar rendiments de les plaques es decideix que a l’hivern la instal· lació treballi a 45ºC (a l’estiu 

treballarà a 60ºC ja que hi haurà més radiació i no hi haurà demanda de calefacció. De fet, s’haurà de 

dissipar energia calorífica per aquest període), aprofitant aquest calor per l’ACS i el terra radiant que 

treballarà a 45ºC. L’energia tèrmica que falta per arribar als 60ºC de consigna de l’ACS la donarà una 

caldera de biomassa (alimentada per pellets). Aquesta caldera serà només de 10 kW, ja que amb les 

millores en l’envoltant tèrmica de l’habitatge no farà falta més. A partir d’aquestes dues instal· lacions el 

100% de l’energia necessària per la calefacció i l’ACS provindrà de fonts renovables. 

Pel que fa a la instal· lació solar fotovoltaica, es pretén que aquesta permeti donar cobertura a totes les 

càrregues sense necessitat d’estar connectats a la xarxa elèctrica. Es decideix fer-ho així degut a que els 

últims canvis en la legislació elèctrica eliminen el règim de primes a les renovables i pretén crear un 

impost en cas de connexió a la xarxa. En aquest context s’estudia, igual que amb les plaques solars 

tèrmiques, la millor inclinació i orientació dels mòduls fotovoltaics. En aquest cas, tot i que no és la 

posició en que s’aprofita millor la radiació solar, es decideix que es col· locaran amb la pendent de la 

teulada (en aquest cas la d’aigües vessant a est), mirant a est i amb una inclinació de 13º. S’escull aquesta 

opció perquè no es tenen problemes d’ombres entre files de plaques i per tant se’n poden instal· lar més 

que si es posen orientades a sud. De manera que tot i no aprofitar tant la radiació, amb el major 

aprofitament de l’espai, globalment es generarà més. Aquest aspecte encarirà la instal· lació, però si es vol 

treballar en autoconsum, és necessari.  

De les opcions d’usar mòduls de silici monocristal·lí, policristal· lí o de capa fina, s’escull l’opció del 

policristal· lí per ser el que té millor relació entre producció i preu dels analitzats. Es dimensiona la 

instal· lació amb 15 mòduls de 250 Wp i eliminant la cuina de les càrregues elèctriques s’aconsegueix que 

l’energia generada doni cobertura a tota la demanda. Per aconseguir-ho es dimensiona un sistema 

d’acumulació per tenir una autonomia d’uns 10 dies i tenir garantia de subministrament tot i no estar 

connectats a la xarxa. El fet de dimensionar la instal· lació per donar cobertura el mes més desfavorable 

com és el desembre, fa que a l’estiu es disposi d’un elevat excedent, amb el qual es donarà energia per 

utilitzar la refrigeració i probablement permeti que gràcies a l’acumulació d’aquest excedent al final sí 

que es pugui fer servir una cuina elèctrica durant tot l’any. 

5. Mesures d’eficiència energètica 

Un cop dimensionades les instal· lacions de generació d’energia tèrmica i elèctrica a partir de fonts 

renovables com la solar i la biomassa s’estima l’estalvi energètic que es tindrà comparat amb les 

instal· lacions actuals (caldera de gasoil i termo elèctric). Aquesta comparativa es realitza suposant les 

millores en l’envoltant i la ventilació projectades, ja que el càlcul de càrregues tèrmiques de l’habitatge 

s’ha fet tenint en compte aquestes reformes. 
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S’estima que implementant la instal· lació solar fototèrmica i la caldera de biomassa, el consum d’energia 

primària passarà dels 27440 kWh/any que tindríem amb la caldera de gasoil i el termo elèctric als 1110 

kWh/any. Pel que fa a les emissions, es passarà d’emetre 7150 kg de CO2 l’any a emissions de zero. 

Per l’electricitat es valora la demanda abans d’implementar la mesura d’instal· lar càrregues de baix 

consum i alta eficiència i la incorporació de la instal· lació solar fotovoltaica per donar-hi cobertura. Amb 

la mesura de disminuir la demanda s’aconsegueix que aquesta passi de 6570 kWh/any (calculada a partir 

del consum mig de les factures elèctriques) a 1710 kWh/any (sense tenir en compte el consum de la cuina 

elèctrica). De manera que es passa d’un consum d’energia primària equivalent de 17100 kWh/any 

(suposant que es consumeix de la xarxa) a 7065 kWh/any. Cobrint els 1710 kWh/any amb la instal· lació 

solar fotovoltaica el consum d’energia primària passa a zero. Pel que fa a les emissions, es passa de 4265 

kg de CO2 l’any a 1760 amb la reforma de les càrregues elèctriques i a zero si aquesta demanda es 

cobreix amb solar fotovoltaica. 

Finalment es realitza un estudi, amb el programa Calener VYP, de la qualificació energètica de 

l’habitatge. Aquest estudi demostra que amb les instal· lacions actuals, tot i suposar que es realitzen les 

reformes de l’envoltant tèrmica i ventilació, l’habitatge tan sols aconsegueix una etiqueta de E. Amb la 

implementació de les instal· lacions solars i la caldera de biomassa s’aconseguiria una etiqueta de màxima 

qualificació energètica, de A. 

6. Estudi de viabilitat econòmica 

Per acabar el treball es fa un estudi de la viabilitat econòmica d’implementar aquestes instal· lacions 

d’energia solar fotovoltaica, fototèrmica i biomassa. 

Comparant el cost d’inversió de les instal· lacions tèrmiques (solar fototèrmica i caldera de biomassa) i el 

consum en pellets anual respecte el consum actual que tindríem en gasoil i electricitat (suposant que es 

reforma l’envoltant tèrmica i la ventilació), s’arriba a la conclusió que la implementació d’aquestes dues 

tecnologies serien viables. En uns 13 o 14 anys es recuperaria la inversió (sense suposar l’IPC, 

l’increment del preu de l’energia, la taxa unitaria de descompte...). 

Pel que fa a la instal· lació solar fotovoltaica, comparant el cost d’inversió amb l’estalvi que suposaria en 

energia elèctrica de la xarxa (suposant que es realitzen les actuació per disminuir del consum elèctric de 

l’habitatge) surt que el retorn de la inversió trigaria uns 27 anys (això sense tenir en compte taxes 

unitàries de descompte, increments anuals del preu de l’electricitat... amb els que sortirien uns 31 anys), 

de manera que en el marc actual seria una instal· lació no viable econòmicament. 

 


