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Resum 

L’alarma social que existeix últimament amb els problemes del canvi climàtic està propiciant 

un replantejament de l’ús dels recursos energètics. S’han començat a prendre mesures en tots 

els sectors de la societat actual, mitjançant protocols internacionals com el de Kyoto, o amb 

lleis i decrets a nivell nacional. 

Aquest projecte es centra en el sector domèstic. Analitzant els recursos necessaris dels 

habitatges d’avui en dia per tal de reduir-ne els consums. L’objectiu és mostrar les 

possibilitats que existeixen i situar-les en un cas concret. 

Per això es fa un anàlisi dels tipus d’instal·lacions i sistemes que podem trobar al mercat, 

destacant-ne els principals avantatges i inconvenients. S’agrupen segons la funcionalitat: 

electricitat, domòtica, fontaneria i sanejament, il·luminació, climatització, i neteja. 

També es repassa la normativa actual que marca les pautes a seguir, i obliga a la implantació 

d’algunes d’aquestes instal·lacions, segons l’ús de l’edifici. És el cas del Codi Tècnic de 

l’Edificació, Real Decret del 2006, així com la voluntat política a nivell autonòmic, 

mitjançant el Pla de l’Energia de Catalunya pels anys 2006-2015. 

Finalment, s’exemplifica la implantació en un edifici d’habitatges de nova construcció. Es fa 

una valoració sobre quins són els sistemes que millor s’adapten a l’edifici. Els objectius són 

reduir la despesa econòmica del propietari, complir la normativa, i donar un valor afegit sobre 

la competència. 

El resultat és la implantació de panells solars tèrmics pels sistemes d’aigua calenta sanitària i 

climatització dels habitatges. Panells solars tèrmics per a l’ampliació de temporada de piscina. 

Panells solars fotovoltaics per a la il·luminació d’espais comuns. I el reciclatge d’aigua 

provinent de dutxes i lavabos, així com el recull de l’aigua de la pluja, per a la posterior 

utilització com a aigua de neteja, de reg, o en inodors. 

Finalment es demostra energètica i econòmicament la viabilitat i la rendibilitat del projecte, 

tant pel comprador com pel promotor, mitjançant un pressupost i un estudi de l’estalvi 

econòmic segons les tendències de preus actuals de l’energia. 
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1. Glossari 

ACS: Aigua calenta sanitària. 

BASE: escenari del Pla de l’Energia 2006-2015 que contempla una evolució segons les 

tendències actuals. 

CTE: Codi Tècnic de l’Edificació. 

DB: Documents bàsics del CTE. 

HE: Exigències bàsiques del CTE. 

H.S.P.: Hora solar pic. Mitjana d’hores diàries amb una radiació solar de 1000 W/m2. 

IER: escenari del Pla de l’Energia 2006-2015 que contempla una evolució segons els 

objectius del propi pla. 

ITE: Instruccions tècniques complementàries del RITE. 

PLC: Power Line Comunication 

RITE: Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis. 

VEEI: Valor d’eficiència energètica de la instal·lació. 
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2. Prefaci 

L’alarma social que existeix últimament amb els problemes del canvi climàtic està propiciant 

un replantejament de l’ús dels recursos energètics. Tota activitat requereix un tipus d’energia. 

L’obtenció de matèries primeres, la transformació d’aquestes per l’obtenció de productes, la 

mobilitat pel territori, o l’habitabilitat dels espais en són exemples. 

La societat actual basa el 80% de la producció d’energia primària en combustibles fòssils 

(petroli, carbó i gas natural). D’aquí al 2030 es preveu un creixement del 60% de la demanda 

d’energia. Si bé es mantindran els percentatges de consum de combustibles fòssils, les 

reserves d’aquests estant provocant una forta pujada de preu. Tot plegat provoca una situació 

insostenible. Això fa que altres sistemes que fa uns anys semblaven econòmicament menys 

atractius,  ara resultin viables i rendibles. 

Però el debat no només s’obre en la decisió de com obtenir aquesta energia, sinó també en 

l’eficiència de l’ús que se’n fa. Obtenir el mateixos resultats amb menor quantitat de recursos 

és vital per a evitar l’esgotament dels mateixos. I, en termes pràctics, suposa una reducció de 

la despesa de l’usuari final. Principal preocupació després de la funcionalitat del producte. 

Si es pensa en el sector de l’automoció, la preocupació per l’eficiència dels vehicles va venir 

motivada per la crisi del petroli de 1973, amb forts i sobtats augments de preu. 

En el sector de la construcció, el fet d’incloure aïllaments exteriors més eficients, il·luminació 

de baix consum, o sistemes de recuperació d’aigua, es tradueixen en reduccions de factures 

del consumidor. 
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3. Introducció 

L’edificació suposa la base de la nostra societat. Tota activitat es realitza o requereix algun 

tipus de construcció. Però no es pot concebre un edifici tant  sols com una estructura amb uns 

tancaments i revestiments de fàbrica. Requereix d’un conjunt d’instal·lacions que facilitaran, 

condicionaran i milloraran l’ús que se’n faci. La decisió d’integrar aquests elements 

condiciona el producte des de les fases de disseny previ. 

Resulta incomprensible imaginar una vivenda que no disposi d’electricitat, aigua, sanejament, 

gas, o telecomunicacions, i els productes que se’n deriven. 

3.1. Objectius del projecte 

Donat el fet que els habitatges requereixen d’un conjunt d’instal·lacions, aquest projecte vol 

donar una visió global sobre la possibilitat d’integrar sistemes més eficients als 

convencionals. 

Es fa un repàs sobre la varietat existent en el mercat remarcant els avantatges que aporten, així 

com la normativa i el marc legal vigent.  

Un cop exposat, es vol justificar l’elecció i la viabilitat d’un conjunt de sistemes mitjançant 

l’aplicació a un edifici plurifamiliar de nova construcció. 

Aquest edifici s’ubica a Reus i consta de 6 plantes amb un total 44 habitatges repartits en dues 

escales. Cada escala té 4 vivendes per planta, excepte la sisena planta que conté 2 àtics. Hi ha 

2 soterranis de pàrquings, i zona verda amb piscina. 
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4. Recull de sistemes i solucions constructives 

Un dels problemes que poden sorgir a l’hora de dissenyar un edifici és el desconeixement dels 

diversos sistemes que actualment existeixen i, sobretot, els avantatges que realment aporten. 

El mercat actual ofereix un ventall de possibilitats relacionades amb cadascun del tipus 

d’instal·lacions. Amb l’ajut de la publicació [1], tot seguit es fa un recull d’aquestes tot 

esquematitzant-les en el seu àmbit d’actuació: 

• Electricitat 

• Domòtica 

• Fontaneria i sanejament 

• Il·luminació 

• Climatització 

• Neteja 

La informació sobre les característiques tècniques s’ha extret dels catàlegs i pàgines d’internet 

dels diversos fabricants. 

4.1. Electricitat 

4.1.1. Panells solars fotovoltaics 

Permeten l’obtenció d’energia elèctrica gràcies a la incidència de llum i radiació solar sobre 

les cèl·lules fotovoltaiques. Aquestes es basen en la unió de dos semiconductors formant un 

diode PN. Apareix un camp elèctric a la zona N on hi ha els electrons lliures, fins a la zona P 

on hi ha els forats. 

Les més utilitzades són les cèl·lules monocristal·lines de silici pur fos dopat amb bor, que 

proporcionen rendiments de fins al 20%. Tot i que tenen l’inconvenient de ser més cares que 

les policristal·lines amb una menor eficiència. També cal tenir en compte les cèl·lules d’arseni 

de gal·li que proporcionen un rendiment teòric de fins al 28% però que resulten molt cares 

degut a l’escassetat del material. 

Els panells solars més avançats proporcionen una potència d’uns 220W amb una superfície de 

1.25m2, a una radiació solar de 1000W/m2. L’hora solar pic (H.S.P.) es defineix com la 
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mitjana d’hores de sol amb una intensitat de 1000W/m2. A Espanya  aquest valor està 

comprès entre 2 hores a l’hivern i 4 hores a l’estiu.  

Els panell s’acostumen a posar a les cobertes o fins i tot a les façanes dels edificis, però si es 

combinen amb uns seguidors que els orientin amb el sol en tot moment, el total de radiació 

rebuda pot pujar considerablement. Tenen l’inconvenient d’augmentar la inversió. 

Existeix en el mercat un tipus de tela asfàltica que aïlla de l’aigua i no necessita cobrir-se que, 

a la vegada, porta incorporada un captador solar. Està pensada per cobertes de naus 

industrials. El rendiment és baix ja que la orientació i inclinació solar venen donades per la 

pròpia coberta. 

Avantatges: es tracta d’una energia il·limitada i gratuïta. No contamina. Les cèl·lules tenen 

una vida útil d’uns 30 anys (els fabricants arriben a garantir un 80% de la potència mínima 

nominal a 25 anys). També es tracta d’una solució pràcticament imprescindible en l’obtenció 

d’energia elèctrica en indrets on no arriba la xarxa (muntanya, camp, països 

subdesenvolupats...). 

Inconvenients: depèn del sol, de la latitud de la instal·lació i de la climatologia. Són 

necessàries grans superfícies de captació. És necessària una transformació de l’energia per a 

poder-la emmagatzemar. En nuclis urbans poden existir elements que facin ombra als panells, 

tot anul·lant-ne les propietats. 

 

Fig. 4.1. Instal·lació fotovoltaica del Poble Espanyol. Imatge de l'empresa Aiguasol. 
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4.1.2. Aerogeneradors 

Generador elèctric que transforma l’energia cinètica de l’aire per mitjà d’una hèlice. Aquesta 

envia un parell torsional a un multiplicador, format per engranatges, que adapta la velocitat 

per tal de poder sincronitzar la freqüència de l’electricitat amb la xarxa. S’obté corrent altern. 

Existeixen grans aerogeneradors de fins a 2.5MW de potència nominal i un rotor de 90m 

diàmetre. Aquests s’acostumen a agrupar en parcs eòlics per tal de generar elevades potències 

per tal de subministrar a la xarxa. 

Però també existeixen versions més reduïdes, des de 250W fins a 6000W, pensades per a un 

ús independent, tot i la possibilitat de connexió a la xarxa. El rotor té un diàmetre de 1.4m fins 

a 3.7m, i està fet de fibres de vidre i carboni. Arranquen a partir d’una velocitat del vent de 

3.5m/s, assolint la potència nominal als 12m/s. 

El seu ús més habitual, depenent de la potència, és el de telecomunicacions, refugis, 

enllumenat, senyals de trànsit, vivendes, bombes d’aigua, petites granges i petites indústries. 

Una instal·lació típica consta de l’aerogenerador, un regulador que controla la generació 

elèctrica i l’estat de la bateria, la bateria, i un inversor que transforma el corrent continu que 

s’ha emmagatzemat a la bateria en corrent altern a 230V apte per al consum. 

És recomanable combinar els aerogeneradors amb panells solars fotovoltaics per tal de 

garantir el subministrament en tota condició climatològica. 

Avantatges: es tracta d’una energia il·limitada i gratuïta. No tenen una vida útil definida. El 

manteniment és semestral. Obtenció d’energia elèctrica en llocs on la xarxa és inexistent. 

Inconvenients: depèn de les condicions climatològiques, necessita una velocitat mínima per 

funcionar i es frena automàticament a grans velocitats del vent com a mesura cautelar. La 

instal·lació en edificis urbans pot resultar ineficient si el flux d’aire es veu compromès per 

altres elements. Necessitat de transformar l’energia per tal d’emmagatzemar-la. 
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Fig. 4.2.  Aerogenerador Inclin 600, de l'empresa Bornay 

4.1.3. Power Line Comunication (PLC) 

Tecnologia basada en la transmissió de dades utilitzant com a infraestructura la xarxa 

elèctrica. Per mitjà d’aquest servei es pot oferir telefonia, internet, videoconferència... 

Hi ha dos tipus de PLC:  

• Power Line Outdoor Comunications (PLOC) que tracta la comunicació entre l’estació 

transformadora i la xarxa domèstica. 

• Power Line Indoor Comunications (PLIC) que es basa en la comunicació interna de la 

vivenda, tal com usa la domòtica.  

La comunicació entre l’estació transformadora i l’usuari final es realitza per la instal·lació 

elèctrica existent, mentre que a l’estació es connecta a la xarxa de telecomunicacions 

convencional. La senyal utilitzada per a transmetre dades és de 1.6 a 30MHz, fet que 

s’allunya molt de la freqüència de 50Hz de la xarxa minimitzant les interferències. 

La instal·lació consta d’un equip que comunica l’estació transformadora amb la xarxa de 

comunicacions. Un mòdem terminal i un equip de capçalera que s’ubica a l’entorn del 

comptador elèctric de la vivenda, que actua com a repetidor PLC. Finalment, un mòdem 

terminal que recull el senyal de qualsevol endoll. 

Avantatges: s’utilitza la infraestructura existent. Possibilitat de donar accés a internet en llocs 

geogràfics on no arriba la xarxa telefònica però sí l’elèctrica. Permet la supressió de la xarxa 
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de telecomunicacions. Capacitat de connexió a qualsevol endoll i de qualsevol 

electrodomèstic: televisors, ràdios, neveres... 

Inconvenients: algunes de les freqüències utilitzades poden interferir amb les freqüències de 

les forces de seguretat, o d’aviació civil; tot i que estan sortint models nous que pal·lien 

aquests símptomes. La rendibilitat d’aquests sistemes no està sempre assegurada. 

4.2. Domòtica 

Tecnologia dels anomenats “edificis intel·ligents”. Consisteix en automatitzar gran part dels 

elements d’un edifici o vivenda per tal de millorar-ne el confort, l’eficiència, la seguretat i les 

comunicacions. La Figura 4.3. en mostra un esquema. 

• Confort: permet la personalització de llums, tendals, reg, control d’electrodomèstics, 

programació d’ambients i tasques en funció de certs esdeveniments, integració del 

videoporter. 

• Eficiència: controla la climatització amb detecció de finestres obertes, límit temporal 

de trucades, ús d’energies renovables: solar, eòlica, geotèrmica. 

• Seguretat: detecció d’intrusió, simulació de presència, detecció de fuites d’aigua, gas, 

fums amb el corresponent tancament d’escomesa. Avís per telèfon de les possibles 

anomalies. Avís d’emergència mèdica 

• Comunicacions: integració de PLC, capacitat de control des de comandament a 

distància de tots els elements, capacitat de consulta i control dels paràmetres a través 

d’internet o del telèfon mòbil. 

La instal·lació consta d’alguns o tots els mòduls següents: font d’alimentació, entrades, 

sortides, visualitzador, pantalla TFT, receptor IR (infraroig), comandament IR, connexió a 

PC, internet, detector, electrovàlvula, interruptor, càmera, telefònic, reguladors 0-10V, 

dimmer, memòria, repetidor, adaptador, protecció de sobretensions, finalitzador de xarxa... 

Avantatges: les citades anteriorment respecte a confort, eficiència, seguretat i comunicació. 

Possibilitat de personalització de la instal·lació: s’instal·len els mòduls que el client necessita. 

Inconvenients: forta inversió inicial amb una rendibilitat qüestionable. 
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Fig. 4.3. Instal·lació domòtica del sistema VOX.2, de l'empresa Simon 

4.3. Fontaneria i sanejament 

4.3.1. Panells solars tèrmics 

Permeten l’obtenció d’energia tèrmica gràcies a la incidència de llum i radiació solar sobre les 

superfícies captadores. Aquestes es basen en la creació d’un efecte hivernacle a l’interior d’un 

vidre on es situa la superfície captadora. 

La radiació solar electromagnètica pot ser total o parcialment absorbida, una part pot ser 

reflectida i l’altra traspassa el cos en qüestió. Aquesta energia absorbida és la que provoca 

l’augment de temperatura i, conseqüentment, un augment de radiació del col·lector. 

La longitud d’ona de la radiació solar està compresa entre els 0.3 i els 2.4 µm. Per aquesta 

longitud el vidre és transparent, tot i que hi haurà una part que reflectirà. Quan el col·lector 

s’escalfa, emet una radiació entre 4.5 i 7.2 µm. En aquesta longitud és quan el vidre és opac, 

augmentant la temperatura interior i produint-se l’efecte hivernacle. 
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El rendiment dels col·lectors depèn de la radiació total incident per unitat de superfície, de la 

superfície del captador, però sobretot de les temperatura mitjana de la placa i de la 

temperatura ambient. Assolint el màxim quan aquestes són iguals (un 80%). 

A la Figura 4.1 es mostren els principals tipus de col·lectors, que són: 

• De placa plana; on es produeix l’efecte hivernacle entre una coberta transparent, que 

pot ser de vidre o plàstic, i una placa que agrupa el conjunt de tubs absorbidors. 

• De buit; bateria de tubs dotats d’una doble coberta evolvent tancada hermèticament, 

aïllada de l’interior i de l’exterior, on s’ha creat el buit. La finalitat és la de reduir les 

pèrdues per convecció, augmentant així el rendiment respecte els de placa plana, a 

mesura que augmenta la diferència de temperatures entre el col·lector i l’ambient. Un 

inconvenient és que amb el temps l’efecte del buit es deteriora. Acostumen a ser més 

cars que els de placa plana, tot i que la proliferació de la producció i la implantació de 

noves empreses d’importació estan provocant una equiparació de preus. 

Per l’interior dels captadors recorre un fluid encarregat de transportar l’energia tèrmica. 

Aquest normalment és aigua mesclada amb anticongelant en un 20% com a mínim. Per tal 

d’evitar corrosions aquest tindrà un pH entre 5 i 12 amb poc contingut de sals solubles i calci. 

Aquest tipus d’instal·lació s’usa principalment per l’obtenció d’A.C.S. (Aigua Calenta 

Sanitària), i per a la climatització de locals i vivendes, o de piscines. En el cas d’A.C.S. la 

instal·lació precisa un intercanviador per transmetre l’energia a l’aigua. En els casos de 

climatització es pot usar el mateix fluid que recorre el col·lector per tal de climatitzar, inclús 

alguna instal·lació permet la circulació de la pròpia aigua de la piscina. La temperatura que 

s’obté acostuma a ser entre 45 i 60ºC per a A.C.S. i circuits de climatització, i entre 24 i 26ºC 

per a piscines. 

Avantatges: es tracta d’una energia il·limitada i gratuïta. No contamina. Es pot arribar a 

cobrir el 100% de les necessitats d’A.C.S. Si es combina amb una caldera d’alt rendiment 

l’estalvi econòmic d’explotació és considerable, cobrint tots les demandes i èpoques anuals. 

Algunes instal·lacions d’A.C.S. es poden amortitzar en un període de 5 a 7 anys. 

 

Inconvenients: depèn del sol, de la latitud de la instal·lació i de la climatologia. En el cas 

d’A.C.S. és necessari un acumulador per garantir el subministrament continu. En nuclis 

urbans poden existir elements que facin ombra als panells, tot anul·lant-ne les propietats. 
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Fig. 4.4. Col·lectors solars tèrmics. De buit, de l'empresa Wolss Sunrain. De placa plana, de l'empresa Ecoinova. 

4.3.2. Depuració d’aigües grises 

Depuració d’aigües procedents de lavabos, dutxes i banyeres (anomenades aigües grises); per 

a la seva posterior reutilització com a aigües per a omplir la cisterna dels vàters, aigües de reg, 

de neteja, o inclús per al funcionament de la rentadora. 

Això vol dir que la instal·lació consta de dos abastaments d’aigua i dos sanejaments 

diferenciats, a més del sistema de depuració. 

El sistema consta de tres càmeres, tal com es mostra a la Figura 4.5. Una de prèvia i una 

principal, on es produeixen els mecanismes de neteja, i una d’aigua clara, on s’acumula 

l’aigua depurada per a ser bombejada. Aquestes són les diverses etapes: 

• Prefiltració: les partícules de major grandària són filtrades prèviament. Una funció 

automàtica de neteja elimina els residus pel clavegueram conservant el filtre. 

• Neteja biològica en dues fases: en les càmeres prèvia i principal de reciclatge, els bio-

cultius desfan les impureses de l’aigua que, al cap de tres hores, es bombeja novament 

al sistema. 

• Absorció de sediments: el procés biològic de neteja genera sediments orgànic que són 

absorbits periòdicament i conduïts al clavegueram. 

• Eliminació de gèrmens i higienització mitjançant raigs ultraviolats: abans de ser 

dipositada a la càmera d’aigua clara, l’aigua passa per una làmpada ultraviolada que 

s’ocupa d’higienitzar-la. 
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Quan l’aigua depurada acumulada baixa d’un nivell determinat, s’activa automàticament el 

subministrament d’aigua corrent per a garantir la distribució als elements connectats al 

sistema. La qualitat de l’aigua resultant compleix els requisits de la directiva de la Unió 

Europea sobre aigües de bany. 

El sistema es pot personalitzar segons el volum de gestió. Existeixen sistemes de reciclatge 

des de 600l/dia per a vivendes unifamiliars, fins a 20000l/dia per a la central de servei públic 

de neteja urbana d’Hamburg. En aquesta última s’aprofita, a més, per a la neteja de vehicles, 

per omplir les màquines de neteja i, a l’hivern, per a la preparació de solucions salines contra 

la neu. S’assoleix un estalvi de 3000 m3 anuals. 

Avantatges: permet un estalvi d’aigua de fins al 50%, una família pot arribar a estalviar un 

mínim de 90000 litres anuals. Permet un important estalvi econòmic. Costos mínims 

d’instal·lació i manteniment. No s’han de canviar ni filtres, ni membranes, i el requeriment 

energètic és de l’ordre de 1.2kWh/m3. Funcionament totalment automàtic, amb autoneteja i 

autocomprobació. No emet olors i no produeix humitat exterior. Permet la integració de 

recollida d’aigua de pluja. 

Inconvenients: requereix un segon circuit de canonades. Es necessita un indret on instal·lar la 

planta de depuració, que dependrà del volum de gestió. S’ha d’avisar de l’existència d’aixetes 

de subministrament d’aigua no potable per al consum. 
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Fig. 4.5. Sistema de depuració del model AquaCycle®, de l'empresa Pontos® (Hansgrohe). 
 

4.3.3. Recollida d’aigües pluvials 

Conjunt de dipòsits que recullen els baixants d’aigua pluvial de la coberta de l’edifici per a la 

posterior utilització com a aigua de reg, com a aigües per a omplir la cisterna dels vàters, de 

neteja, o per al funcionament de la rentadora. I si es combina amb un sistema purificador, es 

pot utilitzar com a aigua potable per al consum. 

Existeixen solucions tant per a vivendes particulars com per a grans indústries. Des de 

dissenys compactes de 200 litres, fins a grans dipòsits de formigó adaptats a les necessitats. 

La instal·lació està formada per un filtre, un acumulador, i una unitat de control. A més de la 

xarxa de canonades que recull l’aigua i la xarxa que, posteriorment, la transporta per al seu 

subministrament. La unitat de control disposa d’un control electrònic mitjançant una vàlvula 

flotant, una bomba centrífuga, indicador del nivell d’aigua i canvi automàtic al sistema 

d’aigua potable. 

Els sistemes de purificació obtenen aigua potable i microbiològicament pura. No utilitza 

elements químics. Està composat per dos elements filtrants: 
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• Pre-filtre de carbó activat que reté les partícules en suspensió i l’òxid, així com el clor 

i altres elements químics. Elimina olors i sabors desagradables i redueix el contingut 

de metalls pesants com el plom. Té una durabilitat d’uns 12 mesos. 

• Filtre de ceràmica que reté partícules i tot tipus de bactèries i paràsits sense remoure 

els minerals importants de l’aigua. La durabilitat és de 2 a 3 anys. 

El manteniment consisteix en la revisió i neteja del filtre 2-4 vegades l’any, i la posada en 

marxa del sistema d’aigua potable un mínim de 2 vegades l’any. 

Avantatges: es tracta d’un recurs gratuït. El consum diari d’aigua potable es pot reduir en 

més de 50%. Proporciona major eficiència en el rentat, es pot estalviar el 50% de detergent. 

No produeix calcificacions. A nivell comunitari, produeix compensacions als claveguerams 

quan es produeixen volums de pluges anormals. 

Inconvenients: requereix la instal·lació d’un segon circuit de canonades. És necessari un 

espai per instal·lar els dipòsits d’acumulació. S’ha d’avisar de l’existència d’aixetes de 

subministrament d’aigua no potable per al consum. En èpoques de poques pluges s’ha de 

garantir la no acumulació de brossa o la intrusió d’animals al sistema. La rendibilitat en 

indrets d’escassa pluja és qüestionable. 

4.4. Il·luminació 

4.4.1. Fibra òptica 

Sistema de captació de la il·luminació solar per mitjà de panells situats a la coberta o a la 

façana de l’edifici i que la transporta fins a 15 metres de distància a través de cables de fibra 

òptica. Una vegada a l’interior de l’edifici, els cables es poden ramificar per obtenir diversos 

punts de llum a l’espai a il·luminar. 

El sistema està format per uns panells situats a l’exterior que concentren els raigs solars 

utilitzant una trama de lents que segueixen el moviment del sol. Darrera de cada lent es situa 

un capil·lar de fibra òptica de 0.75mm de diàmetre que recull la llum. Una cable format per 

dotzenes de capil·lars la transporta. Aquest destaca per una gran flexibilitat i dimensions 

reduïdes. Finalment un conjunt de lluminàries són els punts que permeten l’entrada del sol a 

l’habitació. A la Figura 4.6. se n’observa un esquema. 
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Els panells permeten la captació fins a 60º d’inclinació solar. Això permet un con de 120º que 

es tradueix en 8 hores de mitjana d’il·luminació solar. Quan a l’exterior hi ha una il·luminació 

normal de 100000 lux, a través d’un cable de 7m de llargada s’obtenen a l’interior a nivell de 

terra 4000 lux, amb un flux de 14000 lm. 

Avantatges: permet la il·luminació d’espais sense accés a la llum solar. Font d’energia 

gratuïta i il·limitada. Estalvi d’energia elèctrica (en un edifici comercial el consum d’energia 

elèctrica per il·luminació pot arribar al 50% del total). La llum solar permet una millor 

visibilitat, amb una percepció total dels colors i absència d’oscil·lacions. Conté la totalitat de 

freqüències de l’espectre visible, cosa que afavoreix el control corporal de cortisol i 

melatonina. 

Inconvenients: depèn del sol, de la latitud de la instal·lació i de la climatologia. L’eficiència 

és inversament proporcional a la llargada del cable de fibra òptica. No elimina la instal·lació 

d’il·luminació elèctrica convencional. Elevat cost de la fibra òptica. En nuclis urbans poden 

existir elements que facin ombra als panells, tot anul·lant-ne les propietats. 

 

Fig. 4.6. Esquema de distribució i lluminària de fibra òptica del sistema DeploSun®, de l' empresa Espacio Solar. 
 

4.4.2. Reflexions solars mitjançant miralls 

Es tracta d’utilitzar un conjunt de miralls correctament orientats per tal de reflectir la llum 

solar i il·luminar els espais desitjats. 

Podem distingir entre dos sistemes principals:  

• Il·luminació de patis interiors d’edificis: s’utilitzen un conjunt de reflectors fixes, 

convexes, d’alumini anoditzat, situats a la part superior dels patis. Les diverses 
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orientacions i la geometria específica permeten captar la llum solar durant tot el dia i 

al llarg de tot l’any, tot i que s’optimitzen per al sol de l’hivern. S’aconsegueix una 

il·luminació fins a 7 vegades superior a la normal. Es poden adaptar a qualsevol pati, 

tenen una instal·lació fàcil, i no requereixen manteniment. S’observa a la Figura 4.7. 

• Il·luminació d’espais interiors: conjunt de grans miralls que es mouen al llarg del dia 

per tal de reflectir la llum solar sempre a un punt fix. Des d’aquests punt i mitjançant 

la utilització d’un conjunt de reflectors secundaris repartits per l’edifici, s’aconsegueix 

transportar la llum fins als indrets desitjats. Un mirall d’1m de diàmetre proporciona 

800W d’energia lumínica. Cada metre quadrat de mirall substitueix 4kW d’energia 

elèctrica. 

Avantatges: permet la il·luminació d’espais sense accés a la llum solar. Font d’energia 

gratuïta i il·limitada. Estalvi d’energia elèctrica. Minimització de les deficiències lumíniques 

naturals dels pisos inferiors. Augment de l’habitabilitat d’espais. 

Inconvenients: depèn del sol, de la latitud de la instal·lació i de la climatologia. No elimina la 

instal·lació d’il·luminació elèctrica convencional. En nuclis urbans poden existir elements que 

facin ombra als reflectors, tot anul·lant-ne les propietats. S’ha de garantir la netedat de les 

superfícies reflectores. 

 

Fig. 4.7. Conjunt de miralls reflectors en un pati del sistema DeploSun®, de l'empresa Espacio Solar 
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4.5. Climatització 

4.5.1. Terra radiant 

Xarxa de canonades uniformement distribuïda i situada sota el paviment per on discórrer 

l’aigua que transporta l’energia tèrmica. La seva utilització habitual és la de calefacció tot i 

que també es pot fer servir com a sistema de refrigeració. 

Avantatges respecte als sistemes de calefacció habituals: 

Per l’interior del circuit hi circula aigua a una temperatura moderada de 35 a 45ºC, a 

diferència dels 70 a 90ºC que circula per radiadors. Això disminueix el salt tèrmic que ha 

d’assolir la caldera, disminuint notablement l’energia consumida. S’obté un estalvi d’un 20 a 

30% en vivendes, i fins al 60% en grans alçades. Aquest fet fa que siguin ideals a l’hora de 

combinar amb sistemes de captació solar tèrmica. 

Els sistemes habituals provoquen un corrent d’aire calent ascendent que va directament al 

sostre, on es refreda, provocant que la temperatura de confort a nivell de terra s’assoleixi molt 

més tard. S’evita l’escalfament innecessari de parets exteriors. 

La distribució de calor pel terra proporciona un gradient tèrmic corporal ideal, mantenint els 

peus calents i el cap fresc. S’eliminen els punts freds de la casa, tot eliminant els corrents 

d’aire interior. Absència d’elements visibles. 

El terra es troba a una temperatura de 25 a 30ºC, evitant problemes de circulació i formació de 

varius. S’eliminen les superfícies calentes exposades, que poden provocar cremades. El fet de 

treballar a baixa temperatura no resseca l’ambient ni les mucoses nassals. La baixa velocitat 

en què s’eleva l’aire no aixeca pols ni microorganismes. 

Pel fet que el circuit recorri el terra i no les parets, es redueixen les possibles avaries 

provocades per la interacció de les persones: forats de trepants, impactes amb els elements. 

Inconvenients: la mala distribució de les canonades en una habitació pot provocar problemes 

de gradients tèrmics i problemes corporals, amb un elevat cost de reparació.  La utilització de 

materials inadequats pel paviment pot provocar l’aixecament d’aquest. Existeixen més punts 

de risc de deteriorament degut a un major nombre de canonades. És necessari un regulador de 

cabal a cada habitació. 
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Fig. 4.8. Instal·lació de terra radiant, de l'empresa Uponor. 

4.5.2. Refrigeració per cicle d’absorció 

Refrigera mitjançant l’aportació d’energia tèrmica. Es basa en les reaccions físico-químiques 

entre un refrigerant i un absorbent. Normalment la capacitat que té el bromur de liti (LiBr) a 

absorbir aigua, que és la que actua com a refrigerant. El cicle és similar al de compressió 

convencional, on es substitueix el compressor per un absorbidor, una bomba i un generador 

tèrmic. A la Figura 4.9. s’esquematitza el cicle. 

En l’aplicació de l’energia solar aquest és aigua calenta. Els tipus de col·lectors òptims són els 

plans selectius, els de concentració, o els de buit. Poden funcionar amb temperatures a partir 

de 80ºC, i assoleixen un rendiment COP (coefficient of performance, fred produït / energia 

consumida) de 0.6-0.7 . 

Existeixen aparells al mercat que mitjançant plaques solars i caldera de suport, poden assolir 

un COP de 0.8-1.4 depenent de la temperatura de treball (80-120ºC). La potència refrigerant 

per terra radiant (18-20ºC) és de 4.2-9.5kW; mentre que per a un aparell d’impulsió d’aire (7-

12ºC) és de 2.5-6.7kW. El consum elèctric és de 1.2kW. 

Avantatges: es redueix considerablement l’energia elèctrica consumida, ja que no es disposa 

de compressor. Es pot combinar amb la instal·lació de plaques solars tèrmiques. La major 

demanda de refrigeració acostuma a coincidir amb els moments del dia i les èpoques amb la 

major incidència de la radiació solar. Possibilitat d’integració amb el sistema de terra radiant. 

Inconvenients: es requereixen temperatures elevades. Possible necessitat de caldera de 

suport. Rendiment inferior al cicle de compressió (COP de 3-5.5). 
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Fig. 4.9. Cicle d’absorció per a refrigeració mitjançant aigua calenta, de l'empresa Rotartica. 

4.5.3. Geotèrmia 

La geotèrmia és l’estudi dels fenòmens tèrmics que tenen lloc a l’interior de la terra. Aquest 

sistema aprofita la capacitat del sòl de mantenir-se a temperatura pràcticament constant durant 

tot l’any, uns 17ºC a 30m de profunditat. Així doncs, el sòl s’utilitza com a intercanviador de 

calor. 

L’eficiència d’una bomba de calor ve determinada pel salt tèrmic que ha d’assolir. A l’hivern 

és molt més eficient assolir els 22ºC de confort des de 17ºC del sòl, que no pas dels 10ºC o 

menys que està l’aire. A l’estiu és més notori, ja que assolir els 25ºC de confort des dels 17ºC, 

temperatura inferior, té un cost energètic molt menor que dels 30-40ºC exteriors. 

Es pot usar per a calefacció, aire condicionat, o per a l’obtenció d’aigua calenta. L’estalvi 

econòmic pot arribar al 75% respecte a sistemes de climatització convencionals. 

El sistema consta d’un circuit frigorífic amb un conjunt enterrat de canonades de polietilè 

d’alta resistència i durabilitat en llaç tancat.  Tal com s’observa a la Figura 4.10. es poden 

col·locar horitzontalment entre 1 i 2m sota terra, i serà necessària una superfície 1-1.5 vegades 

la que es vol escalfar. Si es col·loquen verticalment la superfície necessària serà menor, però 

seran necessaris pous entre 30 i 100m de profunditat. També existeix la possibilitat d’utilitzar 

les aigües freàtiques com a intercanviador. En aquest cas disposarem de canonades en llaç 

obert, i el retorn es farà a la mateixa capa freàtica. 

Avantatges: es tracta d’una energia il·limitada i gratuïta. Permet un estalvi econòmic de fins 

al 75%, fet que permet amortitzar el sistema ràpidament, de 4 a 8 anys. Possibilitat 
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d’utilització com a sistema de refrigeració. Es pot instal·lar en un habitatge construït adaptant 

el sistema de calefacció existent. El fet de no disposar de torre de refrigeració elimina els 

possibles problemes de legionel·losi. La durabilitat arriba als 50 anys. La bomba de calor es 

pot ubicar en un recinte interior, disminuint l’envelliment i eliminant elements en façanes. No 

requereix cap manteniment especial. 

Inconvenients: gran inversió inicial degut als costos de perforació. Necessitat d’un espai 

exterior on ubicar la xarxa de canonades. Necessitat de preveure la posterior plantació 

d’arbres i plantes. Existeixen més punts de risc de deteriorament degut a un major nombre de 

canonades. 

 

Fig. 4.10. Esquema de distribució de geotèrmia del sistema Geopack, de l'empresa Geotèrmica. 

4.5.4. Biomassa 

El concepte de biomassa comprèn tot tipus de matèria orgànica tant de tipus vegetal com 

animal. Està formada per llenya, arbustos, residus forestals, residus agrícoles, residus 

d’indústries de fusta, papereres i agroalimentàries, residus d’explotacions agroramaderes, i 

residus sòlids urbans entre d’altres. Es tracta de donar una sortida a aquests residus. La 

biomassa es pot utilitzar com a combustible. Cremant-la o transformant-la en biogàs o 

biocombustibles. 

Ambientalment, el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió és el mateix que es va 

absorbir durant el creixement, en el cas de la matèria orgànica vegetal, o el de les plantes que 

es van ingerir, en el cas de la matèria orgànica animal. Així doncs es tracta d’un cicle 

sostenible. El seu consum substitueix el de combustibles fòssils. Elimina residus i disminueix 

el risc d’incendis i l’acumulació de deixalles. 
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Els pellets són residus forestals i d’indústries de fusta triturats, assecats i premsats en forma 

de petits cilindres de pocs mil·límetres de diàmetre. Són nets i de fàcil maneig. El seu preu és 

baix (0.15€/kg de fàbrica). Els podem observar a la Figura 4.11. 

En el mercat existeixen estufes i calderes de pellets. Degut a la mida reduïda del combustible, 

aquestes es poden programar a una temperatura determinada gràcies a un alimentador 

automàtic. S’aconsegueix un rendiment molt superior al les de llenya, redueixen la generació 

de fums i permeten escalfar aigua. Es pot aconseguir un estalvi de fins el 40% comparat amb 

una caldera de gas-oil, a igual confort. Aproximadament, s’ha de calcular que en un dia 

ennuvolat d’hivern un xalet consumeix uns 20kg de pellets. 

Avantatges: estalvi econòmic respecte a altres combustibles. La integració estètica de les 

estufes és molt bona. Capacitat d’automatització de l’encesa i l’alimentació. Les emissions 

són mínimes gràcies als sistemes de recirculació d’aire. 

Inconvenients: es necessita més espai per acumular el combustible. La qualitat dels pellets 

pot variar molt depenent de la fusta base. Això també pot provocar incidències als sistemes de 

retroalimentació. És necessari la neteja dels vidres de les estufes (les decoratives) amb 

freqüència. 

 

Fig. 4.11. Caldera de pellets de l'empresa Herz. Conjunt de pellets, combustible de biomassa. 

4.5.5. Climatització mitjançant cablejat elèctric 

Obtenció d’energia tèrmica mitjançant el pas d’intensitat de corrent per un cable elèctric, per 

efecte Joule. Les aplicacions són múltiples. Com a sistema de climatització es col·loca sota el 

paviment per aconseguir un terra radiant, similar al de canonades d’aigua calenta. 

El cable elèctric va repartit en una malla que es desenrotlla, es talla i s’estén per tota la 

superfície a escalfar. La densitat de potència va des dels 80W/m2 en superfícies de fusta sobre 
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bigues, fins als 150W/m2 sobre formigó cobert amb rajoles. A sota d’aquesta malla es col·loca 

una capa reflectora per tal de minimitzar les pèrdues pel forjat. 

El cable utilitzat és un conductor de doble pantalla amb un aïllament de Teflon® i un 

recobriment de PVC de 90ºC de temperatura màxima. Es col·loca una sonda tèrmica al centre 

de l’habitació a nivell de terra, i un termòstat a la paret. Aquest és totalment programable i 

disposa d’un regulador adaptatiu, que preveu el temps necessari per assolir la temperatura, 

evitant sobreescalfaments. El sistema funciona a 230V. Permet la instal·lació d’un mòdul per 

tal de controlar la climatització per internet, amb facilitat, útil en segones residències. 

Orientativament, per tal de climatitzar totalment un pis d’uns 100m2 s’ha de tenir en compte 

una instal·lació elèctrica d’uns 6kW. 

Avantatges respecte els terres radiants hidrònims: destaca l’alta eficiència del sistema i la 

rapidesa de resposta, que evita excessos de consum. Eliminació de gradients tèrmics 

horitzontals, el cable escalfa per igual en tota la seva longitud. Independència d’un sistema 

central de generació tèrmica, i de les diverses habitacions o zones a climatitzar. Eliminació 

total de la instal·lació de gas, si es combina amb una cuina elèctrica. Menor necessitat 

d’alçada del circuit. 

Inconvenients: contractació elèctrica més elevada. Recomanació de tarifació nocturna per 

evitar excessos econòmics. En cas de combinació amb panells solars, menor eficiència dels 

fotovoltaics respecte als tèrmics, usats en terres radiants hidrònims. 

El cablejat elèctric com a font tèrmica s’utilitza en altres aplicacions. 

• En canonades, teulades, baixants i canaleres..., per tal d’evitar gelades, obstruccions i 

riscos, especialment en serveis de seguretat, com sistemes contra incendis. 

• En terrasses, rampes, escales, ponts, camins..., per tal d’evitar accidents a les persones 

i facilitar-ne la circulació. 

• En dipòsits de combustibles o aigua, per tal d’evitar gelades. 

• Per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària (ACS). Permet eliminar circuits de retorn i 

mantenir la temperatura al deixar de circular l’aigua. 

• També disposa de múltiples aplicacions a la indústria i a sistemes de refrigeració. 
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4.5.6. Calderes de condensació 

Calderes de gas que aprofiten l’energia latent del vapor d’aigua dels fums, produït a la 

combustió, per a escalfar el circuit de retorn de la calefacció prèviament a l’entrada al 

cremador. 

En una caldera convencional el vapor d’aigua expulsat a l’atmosfera es troba a una 

temperatura entre 150 i 180ºC. Es tracta de refredar-los fins a la temperatura de condensació, 

al voltant dels 55ºC. Per tant, és necessari garantir que la temperatura de l’aigua del retorn 

sigui inferior als 50ºC. S’adapta perfectament a les característiques dels terres radiants, tot i 

que també es pot fer servir en radiadors. 

Tal com diuen els fabricants, aquestes calderes aconsegueixen un rendiment fins el 109%. Cal 

esmentar que aquest valor es dóna respecte el poder calorífic inferior (PCI), que no té en 

compte l’energia de condensació de l’aigua i que està al voltant d’un 11%. Respecte al poder 

calorífic superior (PCS), que té en compte aquesta energia, és naturalment inferior al 100%. 

Així doncs s’aconsegueix un augment d’un 15% respecte les calderes modernes de baixa 

temperatura, i fins a un 40% respecte a instal·lacions antigues. A la Figura 4.12 s’observa 

Rendiment estacional segons la càrrega, per a diverses calderes. 

Degut a components dels combustibles utilitzats, l’aigua condensada en aquest tipus de 

calderes acostuma a assolir valor àcids de pH. Especialment agressiva en el cas del gas-oil, 

que conté sofre, l’aparició d’òxids de sofre en la combustió. La condensació de l’aigua en 

combinació amb aquest provoca àcid sulfúric i sulfurós, que corrouria els elements metàl·lics. 

Així doncs és necessari l’ús de materials resistents a l’agressió química, com ara acers 

inoxidable d’alt aliatge. L’ús de gas-oil en baix contingut de sofre ajuda en aquesta reducció. 

Es considera que l’aigua condensada generada en vivendes unifamiliars es dissolt 

suficientment amb l’aigua residual. En calderes superiors a 200kW (casos de centralització 

d’edificis), s’ha d’avaluar la necessitat de neutralitzar el pH de l’aigua mitjançant un granulat 

d’hidrolita de magnesi. En el cas de calderes de gas-oil, aquesta neutralització és, en qualsevol 

cas, necessària. 

Avantatges: increment substancial del rendiment respecte a les calderes convencionals, amb 

l’estalvi econòmic corresponent. Temperatures de treball inferiors. Integració en instal·lacions 
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amb panells solars. Facilitat d’adaptació a instal·lacions existents. Encara que degut a les 

condicions de l’entorn no condensin, mantenen una alta rendibilitat. 

Inconvenients: inversió inicial més elevada. Necessitat d’un conducte de PVC per a 

l’eliminació de l’aigua condensada. 

 

Fig. 4.12. Rendiment estacional de diverses calderes, segons la càrrega de la caldera.  De l'empresa Viessmann. 

4.6. Neteja 

4.6.1. Aspiració centralitzada 

Es tracta d’ubicar una unitat central d’aspiració fora de l’àrea de desenvolupament de la vida 

d’un habitatge. Mitjançant canonades situades en terres, parets i envans, es reparteixen un 

seguit de preses per les habitacions on es connectarà la mànega amb el terminal d’aspiració, 

tal com s’observa a la Figura 4.13. 

El problema principal dels aparells convencionals és que la pols que no ha retingut el filtre 

d’aire és expulsada a l’interior de l’habitatge. Això provoca que l’aire contingui partícules en 

suspensió, augmentant símptomes com ara les al·lèrgies. 

La central d’aspiració normalment es situa al garatge, traster o safareig; i disposa de potències 

de 1200 – 2400W amb cabals de 190 – 300m3/h. Les canonades són de PVC i tenen un 

diàmetre d’uns 50mm. La mànega aspiradora té una longitud entre 7 i 9 metres, fet que suposa 
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que en un habitatge d’uns 100m2 siguin necessaris un màxim de 3 preses de connexió. A més, 

s’instal·la una presa tipus recollidor a la cuina, per tal d’agilitzar la neteja diària d’aquesta 

amb una escombra. Un cop escombrat, es situa la brossa davant de l’obertura de la presa i 

mitjançant un botó s’acciona el sistema. 

Avantatges: augment de la qualitat de l’aire de l’interior de l’habitatge. Eliminació del soroll 

relacionat amb el motor de l’aparell. Comoditat d’ús en no haver d’arrossegar un aparell pesat 

per l’habitatge, i absència de cops contra els diversos elements. Potències d’aspiració 

generalment més elevades. 

Inconvenients: inversió més elevada. Es recomana realitzar la instal·lació en obra nova o 

reformes integrals. 

 

Fig. 4.13. Esquema de distribució de l’aspiració centralitzada. De l'empresa Sach. 
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5. Normativa 

Tot seguit es sintetitzen els punts important de les normatives de l’estat sobre la construcció 

d’edificis i les instal·lacions tèrmiques. També es repassa el Pla de l’Energia de la Generalitat 

de Catalunya. Cadascun s’ha basat en el propi text, recollit respectivament a la bibliografia. 

5.1. Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

[2] Real Decret 314/2006, de 17 de març. («BOE» núm. 74, de 28 de març de 2006). 

El CTE és el marc normatiu pel que es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de 

complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per a satisfer els requisits bàsics de 

seguretat i habitabilitat, en desenvolupament d’allò previst en la disposició addicional segona 

de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

El CTE estableix aquestes exigències bàsiques per a cadascun dels requisits bàsics de: 

• Seguretat estructural 

• Seguretat en cas d’incendi 

• Seguretat d’ús 

• Higiene, salut i protecció del medi ambient 

• Protecció contra el soroll 

• Estalvi d’energia i aïllament tèrmic 

Establerts en l’article 3 de la LOE, i proporciona procediment que permeten acreditar el seu 

compliment amb suficients garanties tècniques. 

El CTE neix amb l’anhel de reunir, posar el dia i establir lligams de tot el conjunt de les 

Normes Bàsiques de l’Edificació (NBE) que feien referència als diversos camps d’aquest 

món, i que s’havien anat aprovant des de l’any 1977 sense una coordinació entre elles. Això 

ha suposat l’anulació de les velles normes, a les que fa una referència directe, i la revisió i 

adaptació dels reglaments tècnics relacionats amb aquestes. Així es donen casos com el 

Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (RBT), revisat a fons i aprovat el 2003, que ha de 

ser sotmès a una nova revisió per a la seva adaptació al CTE. 

Els objectius són millorar la qualitat de l’edificació, i promoure la innovació i la sostenibilitat. 
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L’àmbit d’aplicació són totes les edificacions públiques i privades el projecte de les quals 

necessiti la llicència d’autorització legalment exigible. S’aplicarà a les obres d’edificació de 

nova construcció i a les rehabilitacions estructurals, funcionals o de modificació de 

superfícies, així com en rehabilitacions integrals. 

Tal com mostra la Figura 5.1., s’ordena en dos parts: la primera conté els requisits generals 

d’aplicació del CTE i les exigències bàsiques que han de complir els edificis. La segona està 

formada pels Documents Bàsics (DB), per al compliment de les exigències bàsiques del CTE. 

 

Fig. 5.1. Esquema del Codi Tècnic de l'Edificació. 
 

Els Documents Bàsics contenen la caracterització de les exigències bàsiques i la seva 

quantificació mitjançant nivells i valors límit. També contenen procediments per acreditar el 

compliment de les exigències bàsiques, mètodes de verificació, referència a instruccions, 

reglaments o altres normes tècniques, i control de materials, mètodes d’assaig i dades o 

procediments de càlcul, a tenir en compte en la redacció del projecte. 

El DB HE Estalvi d’energia té com a objectius aconseguir un ús racional de l’energia 

necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum i 

aconseguir que una part d’aquest procedeixi de fonts d’energia renovable. 
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5.1.1. DB HE1: Limitació de la demanda energètica 

Es defineixen les característiques de l’evolvent o pell de l’edifici per tal de limitar la demanda 

energètica per aconseguir el benestar tèrmic. Es té en compte el clima de la localitat, l’ús de 

l’edifici, el règim d’estiu i d’hivern, així com les característiques d’aïllament i inèrcia, 

permeabilitat a l’aire i l’exposició solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació 

amb el tractament dels ponts tèrmics. 

S’estableixen 12 zones climàtiques en el territori que s’identifiquen mitjançant una lletra, per 

a la divisió d’hivern, i d’un número, per a la divisió d’estiu. Es classifiquen els espais en 

habitables i no habitables. Els primers, en funció de la quantitat de calor dissipada al seu 

interior en baixa i alta càrrega interna i, segons l’excés d’humitat interior en diverses classes 

d’higrometria. 

L’evolvent tèrmica de l’edifici es defineix com el conjunt de tancaments que limiten els 

espais habitables. Es limiten les transmitàncies tèrmiques de murs de façana, cobertes, terres, 

tancaments en contacte amb el terreny, forats, mitjaneres, i factors solars modificats de forats i 

lluernes. 

Hi ha dos procediments de verificació. L’opció simplificada compara els valors obtinguts en 

el càlcul amb les limitacions dels paràmetres característics dels tancaments i particions 

interiors. L’opció general avalua la demanda energètica mitjançant la comparació amb un 

edifici de referència que defineix la pròpia opció. 

5.1.2. DB HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el 

benestar tèrmic dels seus ocupant, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips. 

Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en Edificis (RITE), i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici. 

5.1.3. DB HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus 

usuaris i a la vegada eficaç energèticament disposant d’un sistema de control que permeti 
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ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 

l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions. 

L’àmbit d’aplicació són les il·luminacions interiors d’edificis de nova construcció; 

rehabilitació d’edificis existents amb una superfície útil superior a 1000m2, on es renovi més 

del 25% de la superfície il·luminada; i reformes de locals comercials i edificis d’ús 

administratiu on es renovi la instal·lació d’il·luminació. També s’exclouen un seguit de casos, 

entre els quals els interiors de les vivendes. 

Es defineix un valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) que ve determinat per la 

potència lumínica total instal·lada, la superfície a il·luminar, i la il·luminància mitjana 

horitzontal. Se’n limiten els valors segons dos tipus de zones: 

• Grup 1: zones o espais on el criteri de disseny i imatge que es vol transmetre a l’usuari 

amb la il·luminació, queda a un segon pla davant de criteris com el confort visual, la 

seguretat i l’eficiència energètica. En aquestes el VEEI té un valor més baix respecte 

al grup 2 i són, per exemple, sales de diagnòstic, pavellons d’exposició i fires, aules i 

laboratoris, habitacions d’hospital, magatzems, arxius, sales tècniques, aparcaments, 

espais esportius... 

• Grup 2: zones o espais on el criteri de disseny i imatge que es vol transmetre a l’usuari 

amb la il·luminació, destaquen davant dels criteris d’eficiència energètica. En aquestes 

el VEEI té un valor superior al grup 1 i són, per exemple, estacions de transport, 

supermercats i grans superfícies, biblioteques, museus, centres comercials, hostaleria i 

restauració, sales d’actes i auditoris... 

La documentació ha d’incloure, junt amb els càlculs, valors com l’índex del local, el número 

de punts de llum, el factor de manteniment, la il·luminància mitjana horitzontal, l’índex 

d’enlluernament unificat, els índex de rendiment de color de les làmpades, el VEEI, i les 

potències dels conjunts làmpada més equip auxiliar. 

S’especifica que les zones tindran un sistema d’encesa i apagada manual, sense que s’acceptin 

els quadres elèctrics com a únic sistema de control. També s’instal·laran sistemes 

d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il·luminació en funció d’aquesta. 
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5.1.4. DB HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

En els edificis amb previsió de demanda d’aigua calenta sanitària o de climatització de piscina 

coberta, una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades d’aquesta demanda es 

cobrirà mitjançant la incorporació en els mateixos de sistemes de captació, emmagatzematge i 

utilització d’energia solar de baixa temperatura adequada a la radiació solar global del seu 

emplaçament i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici. Els valors derivats d’aquesta 

exigència bàsica tindran la consideració de mínims, tot admetent valors que puguin establir 

les administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les 

característiques pròpies de la seva localització i àmbit territorial. 

S’aplica als edificis de nova construcció i rehabilitació d’edificis existents de qualsevol ús en 

els que existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària i climatització de piscina coberta. La 

contribució solar mínima es pot disminuir justificadament en alguns casos com quan es 

cobreixin les necessitats mitjançant altres energies renovables o processos de cogeneració; 

quan el compliment suposi sobrepassar els criteris de càlcul que marca la legislació; quan la 

ubicació de l’edifici no tingui accés suficient al sol per barreres externes... Tot i que en alguns 

d’aquests casos s’haurà de justificar una mesura alternativa que produeixi l’estalvi energètic 

tèrmic o la reducció d’emissions de diòxid de carboni equivalents a les que s’obtindrien 

mitjançant la corresponent instal·lació solar. 

Es divideix el territori en cinc zones climàtiques segons la radiació solar rebuda. El 

percentatge de contribució solar mínima ve donat en unes taules en funció de la zona 

climàtica, de la demanda diària d’aigua calenta de l’edifici, i del tipus de font energètica de 

suport; augmentant a les zones amb més radiació, amb més demanda i en fonts de suport del 

tipus efecte Joule, davant del gas natural, propà, gas-oil i d’altres. En qualsevol cas el màxim 

exigit és d’un 70%. 

En el cas de sobrepassar un mes el 110%, o més de tres mesos seguits el 100% de la demanda, 

s’adoptaran sistemes de dissipació d’excedents, es taparan parcialment els captadors o es 

buidaran parcialment, o es desviaran els excedents energètics a altres aplicacions existents. 

Es limiten les pèrdues degudes a la orientació i la inclinació del sistema generador i a les 

possibles ombres sobre aquest. Se n’exigeix l’avaluació i es defineix el procediment per al 
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càlcul. Es considera que la orientació òptima és el sud, i la inclinació òptima depèn del 

període d’utilització: 

• demanda constant anual: la latitud geogràfica 

• demanda preferent d’hivern: la latitud geogràfica + 10º 

• demanda preferent d’estiu: la latitud geogràfica - 10º 

Es defineixen els valors de demanda diària per persona segons el tipus d’edifici: vivendes 

unifamiliars, plurifamiliars, hospitals, hotels, escoles... 

S’especifiquen les condicions generals de la instal·lació com ara la definició, els components 

que la integren, els requeriments, els fluids de treball, la protecció contra gelades i 

sobreescalfaments, resistència a la pressió... També es donen els criteris generals de càlcul per 

al dimensionament i pel sistema de captació, connexions, suports, acumuladors, 

intercanviadors, circuits hidràulics, i la resta de components.  

Es donen un conjunt de requeriments per a cadascun dels components i s’estableix un pla de 

vigilància i manteniment. 

5.1.5. DB HE 5: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

S’incorporaran sistemes de captació i transformació d’energia solar a energia elèctrica per 

procediments fotovoltaics per a ús propi o subministrament a la xarxa. Els valors derivats 

d’aquesta exigència bàsica tindran la consideració de mínims, tot admetent valors que puguin 

establir les administracions competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les 

característiques pròpies de la seva localització i àmbit territorial. 

L’àmbit d’aplicació es defineix segons el tipus d’ús i un límit d’aplicació. Així tenim 

hipermercats a partir de 5000m2 construïts, naus d’emmagatzematge a partir dels 10000m2 

construïts, hotels amb més de 100 places... Com en el cas de l’energia tèrmica, es defineixen 

uns casos en els que es podrà disminuir o suprimir la potència elèctrica mínima establerta, 

amb la conseqüent mesura alternativa. 

Es divideix el territori en cinc zones climàtiques segons la radiació solar rebuda. La potència 

pic a instal·lar  depèn d’uns coeficient definits segons el tipus d’ús de l’edifici, d’un coeficient 
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definit segons la zona climàtica, i de la superfície construïda de l’edifici. Tot i això, s’exigeix 

un mínim de 6.25 kWp de potència a instal·lar, i un inversor d’un mínim de 5kW de potència. 

Es limiten les pèrdues degudes a la orientació i la inclinació del sistema generador i a les 

possibles ombres sobre aquest. Se n’exigeix l’avaluació i es defineix el procediment per al 

càlcul. 

S’especifiquen les condicions generals de la instal·lació com ara la definició i els components 

que la integren. També es donen els criteris generals de càlcul per al dimensionament i pel 

sistema de captació, inversor, proteccions i elements de seguretat. S’estableix un pla de 

vigilància i manteniment. 

 

5.2. Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis (RITE) 

[3] Real Decret 1751/1998, de 31 de juliol. («BOE» núm. 186, de 5 d’agost de 1998). 

Aquest Reglament i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITE, tenen per 

objectiu establir les condicions que han de complir les instal·lacions tèrmiques dels edificis, 

destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiènic a través de les instal·lacions de 

calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, amb l’objectiu de aconseguir un ús racional 

de l’energia que consumeixen, per consideracions tant econòmiques com de protecció al medi 

ambient, i tenint en compte alhora els altres requisits essencials que han de complir-se als 

edificis, i tot això durant un període de vida econòmicament raonable. 

Aquest Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries s’aplicaran a les 

instal·lacions tèrmiques no industrials dels edificis de nova planta o en les reformes dels 

existents. 

Es crea divuit anys després de l’aprovació del Reglament d’Instal·lacions de Calefacció, 

Climatització i Aigua Calenta Sanitària, Real Decret 1618/1980 de 4 de juliol, amb la voluntat 

de donar continuïtat al foment de l’ús racional de l’energia en aquest tipus d’instal·lacions. 

L’experiència adquirida, els avenços tecnològics en el camp, el desenvolupament de les 

autonomies, i l’entrada a la Comunitat Europea feien necessari un nou reglament. 
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Es fa necessari tenir en compte directives referents als productes de construcció, al rendiment 

de les calderes noves d’aigua calenta alimentades amb combustibles líquids i gasosos, i a la 

limitació de les emissions de diòxid de carboni mitjançant la millora de l’eficiència 

energètica. Degut a aquesta última, s’estableixen mesures relatives a la facturació de les 

despeses de la climatització proporcionalment al consum real, i un programa d’inspeccions 

periòdiques de calderes amb més de 15kW de potència. 

Els objectius de les instal·lacions són: 

• Obtenir un benestar tèrmic i higiènic adequat que permeti el desenvolupament de les 

activitats humanes. 

• Seguretat en tots els àmbits: tèrmics, incendi, pressió, combustibles, elèctric... 

• Tenir en compte que la demanda energètica depèn en gran part de factor com la 

qualitat tèrmica de l’evolvent, la distribució d’espais, les càrregues tèrmiques, el 

disseny dels subsistemes de la instal·lació..., i dels criteris d’explotació com és la 

ocupació i el manteniment. 

• L’eficiència energètica depèn del rendiment de tots els equips de la instal·lació, i de la 

utilització d’energies residuals o gratuïtes. 

• Fomentar un manteniment adequat per tal de garantir el rendiment inicial de les 

instal·lacions al llarg del temps. 

• La protecció dels medi ambient com a conseqüència de l’ús racional de l’energia. 

El document es basa en un conjunt d’Instruccions Tècniques complementàries ITE que tracten 

sobre les generalitats, el disseny, el càlcul, els equips i materials, el muntatge, les posades en 

marxa, la documentació, el manteniment, les instal·lacions individuals, les instal·lacions 

específiques (sistemes de captació solar), instal·ladors i manteniment. 
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5.3. Pla de l’energia 2006 – 2015 de la Generalitat de 
Catalunya 

[4] El 2004 la Generalitat de Catalunya va redactar el Pla de l’energia previst per als anys 

2006 a 2015. Aquest ha vingut motivat per temes com són la redefinició la política energètica 

catalana, la necessitat de donar més protagonisme a variables ambientals, l’incompliment dels 

objectius del pla anterior, els condicionants europeus i mundials com el protocol de Kyoto, o 

el preu del petroli. 

El pla estratègic s’estructura en dos horitzons temporals. Una prospectiva a l’any 2030, i el 

propi pla del 2015. Es desenvolupa en quatre àmbits: 

• Estratègia de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica. 

• Pla de promoció de les fonts energètiques renovables. 

• Pla de desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries. 

• Pla de suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica. 

La dependència mundial dels combustibles fòssils arriba al 85% de l’energia primària. Al 

ritme actual de producció es calcula que les reserves provades del petroli són de 40 anys, del 

gas natural de 65, i del carbó d’uns 200 anys. Es preveu un augment de les emissions 

mundials de gasos causants de l’efecte hivernacle del 60% respecte a les actuals, a l’any 2030. 

Catalunya representa un u per mil de la població mundial i el 2.7 per mil del consum energètic 

mundial. Aporta el 18.8% al PIB espanyol, el 15.8% de la població, amb només un 6.3% del 

territori. La situació com a país industrial, densament poblat, que actua d’interconnexió amb 

Europa, i amb gran afluència de turisme, provoca que la producció potencial amb tecnologies 

renovables sigui reduïda en referència al consum. 

El model de societat actual provoca un augment de despesa energètica a les activitats. Fins i 

tot el consum d’energia s’utilitza com a signe indicador del desenvolupament. La bona 

activitat econòmica dels últims anys ha situat Catalunya en un nivell de consum igual a la 

mitjana europea, de 3.9 tep/habitant (tep, tones equivalents de petroli), i lleugerament superior 

a l’estat espanyol, de 3.24 tep/habitant. 

El pla marca i compara dos escenaris. L’escenari BASE que segueix la tendència actual de 

creixement. I l’escenari IER que inclou els objectius d’aquest Pla de l’energia. Tal com 
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mostra la Figura 5.2., es vol obtenir un estalvi del 10.6% (IER) respecte a la tendència 

(BASE) en la intensitat energètica (consum d’energia final / PIB). O sigui, d’una previsió de 

consum a l’any 2015 de 20105 ktep es vol reduir en 2138 ktep/any, un 20.9% del qual 

d’energia elèctrica. 

 

Fig. 5.2. Distribució del consum final d’energia per fonts, en els dos escenaris considerats. 

5.3.1. Sectors de consum 

Es proposen accions específiques que ataquen els aspectes prioritaris de cadascun dels sectors 

consumidors: 

• Indústria: acceleració de canvis tecnològics i assessorament energètic integral. 

• Transport: eficiència energètica en els plans de mobilitat, promoció de carburants 

alternatius, ús eficient dels vehicles, i desenvolupament dels transport públic. 

• Serveis: modernització de la normativa aplicable en el consum energètic. 

• Domèstic: millora de l’eficiència de l’equipament domèstic, reducció de 

sobreconsums, i millora d’ús i manteniment de les instal·lacions 

• Primari: reforç de la generació centralitzada amb generació distribuïda i xarxa 

suficientment mallada. 
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5.3.2. Infraestructures 

En el tema d’infraestructures incideix sobre cada tipus de font energètica. 

• Construcció entre 5 i 8 nous grups de cicle combinat. 

• Entre 2000 i 4500MW en centrals de règim especial (parcs eòlics, plantes de reducció 

de residus, cogeneració...) 

• Valoració del tancament de les centrals nuclears. Tot i que la gestió dels residus, el 

cost elevadíssim de les centrals no tenen solució previsible. A més, la necessitat de 

construir 10 grups de cicle combinat addicionals per a suplir aquesta energia, 

suposaria una cost molt elevat i un increment d’un 10% d’emissions de CO2. La 

pèrdua de pes d’aquesta activitat en la producció d’energia podria suposar l’inici de 

tancament a l’any 2022. 

• Línia elèctrica entre l’estat espanyol i francès per garantir el subministrament a les 

comarques gironines i les necessitats d’alimentació del TAV. 

• Equilibri entre l’aportació de gas natural liquat i el gas natural mitjançant gasoductes 

internacionals. 

5.3.3. Energies renovables 

En quant a les energies renovables l’objectiu és de multiplicar per quatre el consum arribant 

als 2949 ktep l’any 2015. Tot i l’important creixement del consum d’energia primària, es 

preveu arribar al 9.5% de participació d’energies renovables. 

Es preveu un augment del 24% de generació d’energia elèctrica d’aquestes fonts. Els 

biocombustibles representaran el 28.6% del consum d’energies renovables, gràcies sobretot al 

biodièsel que es preveu que substitueixi el 18% de consum de gas-oil d’automoció. El conjunt 

biomassa i biogàs representarà el 17.4% de les energies renovables. L’energia eòlica un 

25.7%. Un 17.9% de fonts hidroelèctriques. Arribar a 100MW d’energia solar fotovoltaica, un 

creixement del 4400%. I arribar als 1250000m2 d’energia solar tèrmica. 
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Taula 5.1. Evolució del consum d’energies renovables en l’escenari IER. 

5.3.4. Inversions 

Les inversions previstes en el període 2006-2015 són de 9955.6 M€, corresponent als recursos 

necessaris per al compliment de l’escenari IER del Pla de l’energia. A la Taula 5.2. es detallen 

les partides a on van destinades. 

 

Taula 5.2. Inversions previstes pel Pla de l'Energia. 
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5.3.5. Sector domèstic 

El sector domèstic o residencial no és un sector productiu, sinó consumidor. El ciutadà vol 

gaudir d’unes condicions de confort i fa servir un conjunt d’estris per facilitar la seva vida 

quotidiana. 

Una família catalana tipus viu actualment en un habitatge d’uns 90m2, la componen tres 

membres, té una potència elèctrica contractada de 5.5kW i la seva despesa energètica anual és 

d’uns 13600 kWh. Un família de quatre membre gasta un 10% més. Sense comptar els 

possibles automòbils, el cost anual d’energia oscil·la entre 600 i 1200€. 

La despesa energètica a la llar es relaciona directament amb l’increment del nivell de vida 

dels ciutadans. Aquesta s’ha acostat a la mitjana europea, sense arribar-hi. Però també 

influeixen altres factors com el creixement demogràfic per la immigració i l’increment de 

l’esperança de vida, i els canvis en l’estructura familiar, que degut a l’entorn econòmic, 

cultural i social que no facilita la família nombrosa, i augmenta la població que viu sola, en 

parella, o només amb un fill. 

Això provoca un creixement del nombre d’habitatges, amb el conseqüent augment energètic. 

Hi ha 3.4 milions d’abonats. Més d’un 80% són habitatges principals, i un 10% són segones 

residències. Per tant, el consum d’un habitatge és pràcticament menyspreable davant el total 

del consum, i tothom és responsable d’una part. 

El consum d’energia final del sector domèstic representa un 15% del consum d’energia final a 

Catalunya, experimentant últimament un increment anual d’un 3%. A la figura 5.3. s’observa 

la distribució del consum d’energia del sector domèstic segons els usos i les formes d’energia. 
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Fig. 5.3. Consum d’energia en el sector domèstic per usos i per formes d’energia. 
  

Els canvis de d’hàbits dels catalans ha tingut una incidència directa en el consum. Els hàbits 

alimentaris de menjar fora o preparat, i una cuina ràpida i d’elaboració simple, ha fet habituals 

els aparells microones, els forns elèctrics i les cuines vitroceràmiques. L’elevat preu de 

l’habitatge urbà ha provocat una migració cap a l’exterior de les ciutats, on creixen els barris 

d’habitatges unifamiliars, que ocupen grans extensions de terreny i consumeixen sis vegades 

més recursos del municipi que un barri urbanitzat en blocs de pisos. 

S’han establert un conjunt d’accions estratègiques: 

5.3.5.1. Millora del comportament energètic dels habitatges 

A banda dels hàbits de consum del ciutadà, el factor que més contribueix a la despesa 

energètica és el disseny de l’habitatge. Una millora de l’aïllament tèrmic d’un edifici en 

construcció entre un 20 i un 30%, permet una amortització en el termini aproximat d’un any 

en estalvi energètic. 

Cal promoure una arquitectura més racional que tingui en compte: 

• la millor ubicació, forma i orientació de l’edifici, 

• les característiques dels seus tancaments, 

• els sistemes d’enllumenat i de ventilació natural, 

• els materials durables i revaloritzables, 

• les tècniques de construcció energèticament eficients 
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5.3.5.2. Introducció d’equips eficients de climatització 

L’ús cada cop més generalitzat de calderes de gas centralitzades que substitueixen les estufes 

elèctriques o de butà provoca que, tot i ser més eficients, s’escalfa tot l’habitatge i no només 

una habitació, incrementant fins al doble el consum. Així ha augmentat l’ús de gas natural, tot 

i que el consum elèctric s’ha mantingut, compensat per l’increment de sistemes d’aire 

condicionat elèctrics. 

Promoure instal·lacions col·lectives de distribució de calor o fred, que afavoreixen l’ús 

d’energies renovables com la biomassa o calors residuals d’indústries o instal·lacions de 

cogeneració. 

Es important establir mecanismes financers favorables a la inversió, com ara incentius per a la 

compra o adquisició d’equips eficients, mitjançant rebaixes fiscals, cànons, préstecs finalistes, 

etc. 

5.3.5.3. Introducció d’equips eficients d’enllumenat 

Es tracta d’una despesa energètica comuna a tot el sector residencial i, per tant, una prioritat 

estratègica.  

Donar un impuls a tecnologies eficients que ja són al mercat i fomentar-ne la introducció a 

gran escala. També potenciar el disseny que permeti un aprofitament de la il·luminació 

natural. 

5.3.5.4. Introducció d’aparells domèstics energèticament eficients 

Actualment existeixen limitacions per accedir als aparells o equipaments energèticament més 

eficients, ja que s’acostumen a trobar dins de la gamma més alta del mercat, suposant un 

augment de la inversió inicial. 

Mitjançant mesures normatives o fiscals s’ha d’aconseguir que tot el ventall de productes del 

mercat superin un grau mínim d’eficiència, afavorint-ne la producció en massa i, per tant, la 

disminució del cost. 

També s’han de impulsos per a la renovació dels antics aparells, per d’altres energèticament 

més eficients. 
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5.3.5.5. Promoció d’un ús intel·ligent de l’energia a la llar 

Probablement és l’objectiu més important i més difícil. Aconseguir canviar la manera de fer i 

de pensar del ciutadà i que sigui conscient de la importància de l’ús racional. Intentar trencar 

el lligam consum i felicitat és un procés lent. 

S’aconseguiria mitjançant guies d’orientació sobre l’ús, promoció i formació energètica entre 

els professionals de l’arquitectura, campanyes de sensibilització, estudis de tarifes i preus que 

indueixin a l’estalvi, etc. 

5.4. Ajuts i subvencions 

Tot seguit es mostren els punts important de les subvencions que donen la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Reus. La informació està extreta del propi text publicat a la 

pàgina web de la Generalitat, i a l’edicte de l’Ajuntament recollit a la bibliografia. 

5.4.1. Pla de renovació d’electrodomèstics 2007 

L’Institut Català de l’Energia habilita una línia de subvenció per a la substitució 

d’electrodomèstics per altres més eficients. La campanya està destinada a promocionar els 

electrodomèstics de la classe A o superior. Són objecte de subvenció: 

• Frigorífics, figorífic-congelador i congelador amb classificació energètica A, A+ i 

A++; 

• Rentadores amb classificació energètica A i eficàcia de rentat A; 

• Rentavaixelles amb classificació energètica A i eficàcia de rentat A ó B; 

• Rentadores i rentavaixelles bitèrmiques 

L’atorgament de les ajudes està regulat mitjançant l’Ordre ECF/278/2007, de 17 de juliol. 

L’ajut serà d’un 25% del cost de l’electrodomèstic fins un màxim de 85 euros. És condició 

indispensable que l’aparell substituït sigui eliminat del mercat i es certificarà en l’imprès de 

sol·licitud. Si l’aparell comprat es retorna, no es tindrà dret a l’ajut. 
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El beneficiari de l’ajut cal que sigui un particular, i serà l’encarregat de tramitar la sol·licitud. 

Caldrà tramitar una sol·licitud diferent per cada electrodomèstic canviat.  Cal presentar la 

factura de compra. 

La sol·licitud de l’ajut es pot realitzar a través d’internet i a través del 012. Es pot consultar 

l’estat de la sol·licitud a través d’internet. 

5.4.2. Actuacions en matèria d’energies renovables 

L'ICAEN habilita una línia de subvencions per a realitzar actuacions en matèria d’energies 

renovables. L’atorgament de les ajudes està regulat mitjançant l’Ordre ECF/209/2007, de 23 

de maig. La dotació màxima que es destina als ajuts objecte d’aquesta Ordre per al 2007 és de 

5,103,024€. 

a) Instal·lacions d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics (producció i 
distribució de calor i/o fred) que valorin la biomassa mitjançant processos termoquímics 
(combustió, gasificació o piròlisi). No s’hi inclouen les instal·lacions de valoració energètica 
de la biomassa a partir de processos biològics o bioquímics. 

b) Instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar tèrmica mitjançant captadors solars tèrmics 
per a qualsevol tipus d’aplicació amb aprofitament tèrmic: aigua calenta sanitària, calefacció, 
escalfament de piscines, climatització, calor de processos industrials... 

c) Instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar fotovoltaica de forma autònoma. 

d) Instal·lacions de producció i aprofitament energètic del biogàs  

Observacions: 

La quantia màxima dels ajuts per als diferents àmbits d’actuació serà la següent: 

a) Per a instal·lacions de biomassa llenyosa: la quantia màxima serà del 50% del cost elegible, 

excepte en el cas de les empreses privades que serà del 30%. 

b) Per a instal·lacions d’energia solar tèrmica, la quantia màxima de la subvenció resulta 

d’aplicar el percentatge d’ajuda màxima sobre el cost de referència que correspongui a la 

instal·lació sol·licitant: 
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Instal·lacions amb sistemes prefabricats: sistemes indirectes d’energia solar per 

escalfament d’un fluid a partir de la captació de la radiació solar, bé sigui com a sistema 

compacte o com a sistema partit. Consisteix en un sistema integrat o bé en un conjunt i una 

configuració uniforme de components. Es produeix sota condicions que es presumeixen 

uniformes i s’ofereix a la venda com a equips complerts i a punt perquè es puguin instal·lar, 

amb un sol nom comercial. Els captadors solars tindran un coeficient de pèrdues inferior a 9 

W/(m2 ºC). Se’n descarten els equips directes. En el cas d’aquests sistemes s’hi aplicarà el 

37% sobre el cost de referència, que és de 1.160 euros/kW (812 euros/m2) per a aquest tipus 

de sistemes. 

Instal·lacions per elements: sistemes d’energia solar per escalfament d’un fluid a partir de la 

captació de la radiació solar mitjançant captadors solars destinats a aplicacions tèrmiques. El 

coeficient global de pèrdues d’aquests captadors ha de ser inferior a 9 W/(m2 ºC). En el cas 

d’aquests sistemes s’hi aplicarà el 37% sobre el cost de referència, que és de 1.160 euros/kW 

(812 euros/m2) per a sistemes de fins a 14 kW (20 m2) i de 1.015 euros/kW (710,5 euros/m2) 

per a sistemes de més de 14 kW (20 m2). 

Aplicacions especials: aplicacions de refrigeració o altres aplicacions amb temperatura de 

disseny superior a 60 ºC, que superin rendiments del 40%, per a (tm- ta)=60 ºC i I=800 W/m2 

sobre la corba quadràtica d’homologació. En el cas d’aquests sistemes s’hi aplicarà el 37% 

sobre el cost de referència, que és 1.450 euros/kW (1.015 euros/m2). 

Projectes innovadors: es consideren projectes innovadors els que compleixin els criteris 

definits en l’apartat d’energia solar tèrmica del Pla d’energies renovables 2005-2010 aprovat 

pel Consell de Ministres de l'Estat el 26 d’agost de 2005. En el cas d’aquests sistemes s’hi 

aplicarà el 37% sobre el cost de referència, que serà el resultat d’augmentar fins a un 50% 

més dels costos de referència definits anteriorment. 

Es considera la relació 0,7 kW/m2 de superfície homologada. 

c) Per a instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllada: com a màxim el 22% del cost de 

referència. Es prendrà com a cost de referència, una inversió màxima per unitat de potència 

elèctrica instal·lada de 12,00 euros/Wp per a instal3lacions amb acumulació i de 9,00 

euros/Wp per a instal·lacions sense acumulació. 
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d) En el cas d’instal·lacions de biogàs, la subvenció màxima per a tot tipus de sol·licitant serà 

del 25% del cost elegible de la instal·lació. En cap cas la quantia de les subvencions atorgades 

no podrà superar el 40%. 

Qui ho pot sol·licitar: 

• famílies i comunitats de propietaris (biomassa llenyosa, solar tèrmica i solar 

fotovoltaica),  

• empreses privades (biomassa llenyosa, solar tèrmica, solar fotovoltaica i biogàs), 

• ISFL -institucions sense finalitat de lucre- (biomassa llenyosa, solar tèrmica i solar 

fotovoltaica) 

• corporacions locals (biomassa llenyosa i solar tèrmica). 

5.4.3. Actuacions en matèria d’estalvi i eficiència energètica en règim reglat 

L’ICAEN habilita una línia de subvencions per a realitzar actuacions en matèria d’estalvi i 

eficiència energètica (10 actuacions). L’atorgament de les ajudes està regulat mitjançant 

l’Ordre ECF/206/2007, de 17 de maig. La dotació màxima que es destina als ajuts objecte 

d’aquesta Ordre per al 2007 és de 12,940,200€. 

a) Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat d’edificis públics i 

privats existents. Cada actuació podrà rebre un màxim del 35% del cost elegible o 

inversió subvencionable. El tipus adjudicat dependrà de la relació inversió/estalvi 

energètic assolida en el projecte. 

b) Incorporació de tecnologies energèticament eficients en l’equipament tèrmic dels 

edificis existents. Se subvencionarà un màxim del 20% del cost elegible del projecte. 

El tipus adjudicat dependrà de la relació inversió/estalvi energètic assolida en el 

projecte.  

c) Millora de l’eficiència energètica en l’aportació de calor en edificis de nova 

construcció. Se subvencionarà un màxim del 20% del cost elegible del projecte. El 

tipus adjudicat dependrà de la relació inversió/estalvi energètic assolida en el projecte.  

d) Estudis i elaboració de documentació tècnica i legal en matèria d’externalització de la 

propietat o de gestió d’instal·lacions energètiques cap a empreses de serveis 
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energètics. En aquest àmbit, se subvencionarà fins al 75% dels costos d’estudis i 

elaboració de documents legals (honoraris professionals) per a externalitzar 

instal·lacions noves o existents cap a empreses de serveis energètics. El valor net 

màxim de l’ajut vindrà determinat per l’abast de l’operació i el consum energètic del 

sistema a externalitzar.  

e) Auditories energètiques a la indústria catalana. En aquest marc, cada actuació podrà 

rebre un màxim del 75% del cost elegible de l’estudi segons la profunditat, l’extensió i 

l’adequació de l’estudi realitzat. El valor net màxim de l’ajut a una auditoria 

energètica dependrà de l’abast de l’auditoria i del consum energètic del sistema 

industrial a auditar. 

Les limitacions màximes atorgables segons el consum en teps de les empreses es 

detalla a la Taula 5.3.:  

Consum energia final energètica en teps/any per establiment on es 

realitzarà l’auditoria energètica 
Valor màxim net atorgable en euros 

>60.000 22.500 

>40.000 - 60.000 18.000 

>20.000 - 40.000 15.000 

>10.000 - 20.000 12.750 

>6.000 - 10.000 10.500 

<4.000 7.500 

Taula 5.3. Limitacions màximes atorgables segons el consum en teps de les empreses. Factor de conversió 
(1 tep = 11.620 kWh) 
 

Les empreses amb un consum igual o inferior a 500 teps tindran un valor màxim 

atorgable de 2.000 euros. 

f) Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat públic existent. 

Cada actuació podrà rebre el 35% del cost elegible o inversió subvencionable. El tipus 

adjudicat dependrà de la relació inversió/estalvi energètic assolida en el projecte. 

g) Renovació d’equips auxiliars consumidors o transformadors d’energia per equips d’alt 

rendiment a la indústria. Se subvencionarà un màxim del 30% del cost elegible. El 

tipus adjudicat dependrà de la relació inversió/estalvi energètic assolida en el projecte 

i del compliment dels requisits especificats en l’annex 5 de l’Ordre. 

h) Auditories energètiques a plantes de cogeneració. En aquest àmbit, cada actuació 

podrà rebre un màxim del 75% del cost, segons la profunditat, l’extensió i l’adequació 
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de l’estudi realitzat. El valor net màxim de l’ajut a una auditoria energètica a una 

planta de cogeneració vindrà determinat per l’abast de l’auditoria i la potència de la 

planta o secció a auditar. 

i) Estudis de viabilitat de plantes de cogeneració. En aquest àmbit, cada actuació podrà 

rebre un màxim del 75% del cost, segons la profunditat, l’extensió i l’adequació de 

l’estudi realitzat. El valor màxim net de l’ajut a un estudi de viabilitat per a una planta 

de cogeneració vindrà determinat per l’abast de l’estudi, amb un màxim absolut 

d'11.250 euros. 

j) Cogeneracions d’alta eficiència en el sector terciari. Cada actuació podrà rebre fins el 

10% del cost elegible. El valor net màxim de l’ajut vindrà determinat per l’abast i el 

consum energètic del sistema. 

5.4.4. Ajuntament de Reus 

[5] En compliment d’allò que disposa l’article 124.2 del Decret 179/95, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals i vist que el Ple de l’ajuntament en data 1 

de juny de 2001 ha aprovat les bases que han de regir la concessió se subvencions per a la 

promoció de l’ús de l’energia solar tèrmica i fotovoltaica, es publiquen als efectes adients. 

Podran ser beneficiaris de la subvenció les persones físiques o jurídiques, de naturalesa 

pública o privada, per a l’execució d’instal·lacions efectuades durant l’any en curs. En 

qualsevol cas, els possibles beneficiaris hauran d’estar al corrent del pagament d’arbitris, 

exaccions i altres obligacions tributàries municipals. 

En el cas d’habitatges de nova construcció i estant en vigor el Codi Tècnic de l’Edificiació, 

que obliga a la instal·lació de captadors tèrmics, queden fora de subvenció. No és el cas de 

l’energia fotovoltaica. 

L’import de la subvenció serà el següent: 

• Captador solar tèrmic: 1.5 a 2.0m2 ; acumulador > 100 litres ; 480.81€ 

• Captador solar tèrmic > 2.0m2 ; 210.35€/m2  

• Captador solar fotovoltaic ; 4.21€/Wp ; subvenció màxima 1803.04€ 

 



Minimització dels requeriments energètics dels habitatges 
 

Pàg. 56

 



Minimització dels requeriments energètics dels habitatges  
 

  

Pàg. 57

6. Cas pràctic: aplicació de sistemes a un edifici 

Aquest apartat fa una valoració global dels sistemes que s’han vist prèviament, avaluant-ne la 

instal·lació en un edifici de nova construcció dins el context actual del món immobiliari. 

S’explica cada instal·lació, així com els seus components principals, i es justifica la seva 

elecció envers altres tipus d’instal·lacions similars. 

Els càlculs i els plànols referents a aquest cas particular es troben en els annexes del present 

projecte degut a l’extensió dels mateixos. 

6.1. Descripció de l’edifici 

Es tracta d’un edifici de nova construcció a la ciutat de Reus. Concretament al solar del carrer 

del Romaní cantonada amb el carrer de l’Argentera. Es tracta d’un indret no gaire lluny del 

centre neuràlgic de la ciutat, i molt ben comunicat amb les infraestructures viàries a l’exterior. 

També es troba al costat de les piscines municipals i del Parc del Capellans, fet que li dóna un 

valor afegit. 

 

Fig. 6.1. Fotos aèries de la ubicació de l’edifici a la ciutat de Reus. Fotos de Google Earth. 
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En concret es preveu construir un total de 44 habitatges distribuïts en dues escales. L’edifici té 

6 plantes més coberta. A cada escala hi ha 4 pisos per replà de la primera a la cinquena planta. 

A la sisena s’ubiquen 2 àtics de grans dimensions. 

A més hi ha dues plantes soterrani amb la funció de pàrking. A l’exterior es pot gaudir d’una 

zona verda comunitària amb piscina. 

Dins del solar, l’edifici es situa en l’orientació nord sud per tal de què tots els habitatges 

tinguin incidència solar directe en algun moment del dia. Té quatre façanes, no té mitjaneres. 

La piscina s’ubica al sud de l’edifici per evitar ombres per part d’aquest. 

El Solar fa 68x35m, mentre l’edifici mesura 50x25m. Els pisos oscil·len entre els 103m2  i els 

125m2 construïts, tot i que els àtics tenen 195 m2. La piscina té 100m2 (12.5x8m) amb una 

profunditat mitjana de 1.5m. 

6.2. Situació actual del mercat immobiliari 

Ja fa mesos que corre l’alarma de la crisi actual dins del sector. La cosa és clara. No es venen 

pisos i, segurament, el pitjor encara ha d’arribar. La tant anomenada bombolla immobiliària 

sembla que, com a mínim, s’ha estabilitzat i fins i tot estaria començant a desinflar-se. 

L’augment de preu exponencial que ha sofert els últims anys ha provocat que del 2003 al 

2006 s’hagi duplicat el preu del m2 construït a totes les grans ciutats. Els motius són 

múltiples, entre els quals: 

• La bonança econòmica ha provocat una gran demanda. 

• L’atracció d’inversors d’altres sectors que buscaven una alta i ràpida rendibilització de 

les inversions. 

• La proliferació de particulars que posaven el pis a la venda sense el consell d’un agent 

immobiliari. 

• Però sobretot l’encariment del preu dels solars, que ha passat de suposar un 10% del 

preu final de l’edifici fa 20 anys, a un 60% actualment. 

• Conseqüentment s’han fet cada vegada pisos més petits. 

A banda del preu, la crisi ha vingut motivada per altres factors com: 
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• La crisi hipotecària d’Estats Units ha provocat una desconfiança generalitzada per part 

de bancs i caixes, que limiten molt el lliurament d’hipoteques, crèdits i préstecs. 

• Hi ha una part de compradors potencials que, tenint coneixement de la crisi, esperen 

una baixada dels preus actuals per comprar. 

• Una altra part de compradors potencials no s’arrisquen a comprar un pis nou si no 

s’asseguren la venda de l’antic. 

Tot això provoca que els promotors vulguin donar un valor afegit als seus productes per tal 

d’atraure els pocs compradors que queden. S’han buscat solucions com incloure pàrkings, 

trasters, terrasses de la part alta de l’edifici, i fins i tot cotxes en el preu de l’habitatge.  

Una altra aposta pot ser la dotació d’instal·lacions renovables que assegurin uns costos 

d’utilització més baixos. Es tracta d’una solució arriscada, però que pot cridar fins i tot a la 

gent menys conscienciada, si s’assegura una inversió inicial similar a la competència.  

6.3. Elecció dels sistemes 

Després de tot l’anàlisi anterior, es fa necessari avaluar en conjunt els avantatges i els 

inconvenients per tal de determinar l’elecció final d’instal·lacions. S’arriba a diverses 

conclusions inicials a tenir en compte: 

• L’edifici requereix necessàriament unes escomeses d’aigua, electricitat, 

telecomunicacions i, possiblement, de gas. 

• Els habitatges requereixen, a més, subministraments d’aigua freda i calenta, 

climatització, i un bon aïllament exterior. 

• El Codi Tècnic HE4 obliga a la instal·lació de plaques solars tèrmiques per al 

subministrament d’aigua calenta sanitària. 

• En els sistemes que funcionen mitjançant electricitat, és necessari tenir en compte el 

rendiment de l’obtenció d’aquesta per part de les empreses subministradores, que es 

basa en un 80% en energies fòssils. 

• La poca implantació de sistemes sostenibles fa que es premiï mitjançant subvencions 

les iniciatives actuals. Es preveu que amb la generalització del mercat, aquestes 

desapareguin. 

• Un preu competitiu i una funcionalitat dels elements pot decantar la balança de 

compradors a favor del promotor en qüestió, davant de la competència. 
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6.3.1. Panells solars tèrmics per a ACS i climatització per terra radiant: 
calefacció. Combinat amb calderes d’alt rendiment. 

Així doncs, s’ha optat per integrar en un sol sistema la producció d’aigua calenta sanitària i la 

calefacció dels habitatges. Es realitza mitjançant un acumulador comú que integra les fonts 

calorífiques dels panells solars tèrmics i d’una caldera de condensació d’alt rendiment, com a 

suport. 

Els panells solars són del tipus placa plana vidriada. S’han descartat els de tipus buit per 

resultar menys econòmics amb el mateix resultat. Són més indicats per a climes més freds. 

S’ha escollit el terra radiant com a mètode de calefacció, per la perfecte integració amb els 

panells solars referent a la temperatura d’utilització i a la gratuïtat de la font, pels beneficis 

descrits en el seu apartat, i per la major eficiència respecte als radiadors convencionals. 

La necessitat d’un element de suport tèrmic s’ha decantat per la utilització d’una caldera de 

gas de condensació. L’excel·lent rendiment d’aquestes i l’existència de subministrament de 

gas l’afavoreix davant d’altres tipus de fonts tèrmiques. 

S’ha descartat la instal·lació de geotèrmia per la forta inversió inicial que suposa i la 

necessitat d’espai lliure per a la implantació, fet que la fa més indicada per a vivendes 

unifamiliars. 

La biomassa requereix espai per a la caldera, que és de grans dimensions, i sobretot per a 

l’emmagatzematge dels pellets o combustible, ja que no hi ha un subministrament continu 

com el gas o l’electricitat. També és més indicada per a vivendes unifamiliars. 

El terra radiant per cablejat elèctric s’ha descartat degut al tipus de font energètica que 

necessita, però sobretot per la disposició d’aigua calenta provinent dels panell solars tèrmics 

obligats. 

6.3.2. Panells solars tèrmics per a climatització de piscina. 

Es tracta bàsicament d’un reclam comercial. L’existència de zones verdes amb piscines 

comunitàries s’aprecia molt, tant per fer més amena la calor dels mesos d’estiu, com pels 

múltiples beneficis de la gimnàstica aquàtica pel cos humà. La possibilitat de disposar d’un 
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espai de joc per la canalla relativament segur també és de gran apreci. Per tant, la possibilitat 

d’ampliació de la temporada d’ús és molt ben rebuda pels usuaris. 

El RITE en l’apartat ITE 10.2 prohibeix expressament la climatització de piscines descobertes 

mitjançant energies convencionals, deixant a elecció del promotor la possibilitat d’alimentar-

les mitjançant energies renovables. És per això que s’ha optat per instal·lar panells solars 

tèrmics a tal finalitat, de manera similar als habitatges. 

A més, els panells poden proporcionar una zona d’ombra similar a un rafal dins de la zona 

verda de l’edifici. 

6.3.3. Panells solars fotovoltaics per a il·luminació pública: fanals, escales, 
pàrquings. 

La necessitat d’il·luminar les zones públiques de l’edifici provoca un augment de la despesa 

comunitària. Per a escales i pàrquings es necessita una il·luminació mínima permanent més 

una altra de suport a decisió de l’usuari. En el cas de les escales com a mesura de seguretat, i 

en els pàrquings al llarg de tot el dia. Per altra banda, per tal de fer funcional la zona verda en 

horaris nocturns són necessaris un nombre determinat de fanals públics. 

La voluntat de reduir aquestes despeses comunitàries i l’existència de subvencions fan viable 

la instal·lació de panells solar fotovoltaics amb les corresponents bateries d’acumulació.  

S’ha de preveure la possibilitat d’alimentació a través de la xarxa elèctrica convencional com 

a suport en cas d’absència prolongada de radiació solar. 

S’ha descartat la possibilitat d’instal·lar aerogeneradors per les dimensions d’aquest, per 

l’impacte visual que té en haver-lo de col·locar més alt que l’edifici interferint amb l’alçada 

reguladora, i perquè els corrents d’aire a l’interior de les ciutats són inestables. 

6.3.4. Depuració d’aigües grises 

L’escassetat de pluges, els climes cada vegada més càlids i la poca cultura d’aprofitament dels 

recursos hídrics del subsòl d’aquest país està provocant una reducció de les reserves d’aigua 

disponibles. La preocupació política és cada vegada més gran, tot i que la conscienciació de la 

ciutadania moltes vegades és escassa.  
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Tot i les campanyes informatives, una de les mesures més efectives per pal·liar aquesta 

situació és l’augment de la factura de l’usuari a través de cànon de l’aigua. I es preveu un fort 

augment si la situació empitjora. 

Tot i que encara no hi ha una llei estatal al respecte, sí que existeixen, o estan en preparació, 

algunes ordenances municipals que obliguen a la instal·lació de depuradores d’aigua als 

edificis per tal de poder reutilitzar-la amb altres finalitats. Tot i que sembla que està en 

preparació, no és el cas de Reus.  

Així encara, s’ha volgut dotar l’edifici d’aquest tipus d’instal·lació, ja que és a Catalunya on 

la factura és més cara a nivell estatal, i on es preveuen les pujades més importants. A més, pel 

fet de tractar-se d’un edifici multifamiliar, la inversió per habitatge resulta molt més 

econòmica que en una vivenda unifamiliar. 

6.3.5. Captació d’aigua de pluja 

La pluviometria d’una ciutat com Reus no és gaire destacada. Es situa lleugerament per sota 

de la mitjana catalana. 

A priori, si la considerem una instal·lació aïllada, no sembla una inversió gaire rendible. Però 

si considerem que la depuradora d’aigües grises admet la possibilitat d’integració i tractament 

del sistema de recollida d’aigües pluvials, la inversió suplementària es redueix a un conjunt de 

dipòsits, i a la canalització de l’aigua fins a aquests. 

Qualsevol edifici ja disposa de la recollida d’aigües de la coberta amb els baixants 

corresponents. I pel fet d’integrar la depuradora, ja es disposa de bomba i canonades per al 

subministrament d’aquesta aigua. 
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6.4. Descripció i instal·lació dels sistemes 

A continuació es descriuen els elements de les instal·lacions, així com la ubicació que tindran 

en l’edifici. Es remet als annexes en referència als càlculs de les superfícies de captació solar. 

La radiació solar s’ha extret de l’Atlas de radiació solar de Catalunya [6] que publica la 

Generalitat cada any, agafant la ciutat de Tarragona com a referència per la proximitat amb 

Reus (13 km). Els càlculs s’han basat en les pautes que marquen les publicacions [7] i [8] per 

a instal·lacions tèrmiques i fotovoltaiques respectivament. 

6.4.1. Panells solars tèrmics per a ACS i climatització per terra radiant: 
calefacció. Combinat amb calderes d’alt rendiment. 

El sistema a instal·lar es basa en una captació solar conjunta per a tot l’edifici amb 

acumuladors individuals per cada habitatge. 

Es realitza mitjançant un circuit tancat, impulsat per una bomba, que recórrer els panells 

solars i després es diversifica paral·lelament als diferents intercanviadors, situats en els 

acumuladors de cada habitatge. 

6.4.1.1. Dades inicials 

Es tenen 40 habitatges de 4 habitacions i 4 àtics de 5 habitacions cadascun. 

El Codi Tècnic HE4 posa un seguit de condicions: 

• Reus es troba en la zona climàtica IV. 

• En edificis multifamiliars el càlcul de la demanda d’aigua a 60º és de 22 l/pers. 

• Els habitatges amb 4 i 5 dormitoris es computen 6 i 7 persones respectivament. 

• Per tant, la demanda d’aigua diària és de 5896 litres, i això suposa una contribució 

mínima del 65% per a la zona climàtica IV. 

• Si es vol una temperatura final d’acumulació de 45º, i considerant una temperatura 

mitjana de la xarxa d’aigua segons AREMSA (Aigües de Reus Empresa Municipal) de 

15ºC, el càlcul de la demanda energètica es farà per a un consum de 8844 litres. 

Això es tradueix en una demanda de 1106MJ d’energia diària. 
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 Les marques comercials d’aquest tipus de sistema són moltes i amb molta diversitat de 

components. En concret s’han fet els càlculs amb panells de la casa Megasun®, model ST-

2500 amb absorbidor selectiu de titani, amb 2.31m2 de superfície neta. 

6.4.1.2. Sistema de captació 

La demanda d’aigua calenta sanitària es manté pràcticament constant al llarg de l’any. No és 

el cas de la demanda de calefacció, que es concentra als mesos d’hivern. Com que 

l’alimentació tèrmica és la mateixa per a les dues instal·lacions, s’ha volgut potenciar la 

radiació solar de l’hivern. Així doncs els panells solars es situaran a una inclinació de 60º, en 

direcció sud. Tot i així es garantirà el 65% de suport tèrmic el mes de desembre. 

Segons els càlculs de l’annex A.1. són necessaris 57.5m2 de captació. Això suposa un total de 

25 panells. Aquests es disposaran a la teulada amb el mínim impacte visual i sense interferir 

amb els panells fotovoltaics. 

Es connectaran 7 grups de 3 panells en sèrie (màxim permès pel Codi Tècnic) i 2 grups de 2 

panells en sèrie. Cada grup es connectarà en paral·lel amb els altres. 

6.4.1.3. Sistema d’intercanvi, acumulació i suport energètic 

El RITE en la ITE 10.1.3.2. ens defineix els volums màxim i mínim dels col·lectors segons el 

consum mitjà diari d’ACS dels mesos d’estiu. Així s’ha triat un acumulador de 150 litres per 

a cada habitatge. 

Aquest integra l’intercanviador provinent del circuit solar a la part baixa, on hi ha 

l’alimentació d’aigua freda. També conté l’intercanviador del terra radiant a la part alta, zona 

calenta. Tant el circuit d’aigua calenta sanitària com de calefacció passen immediatament cap 

a la caldera de condensació, de gas. Aquesta és electrònica i instantània. Si la temperatura no 

és suficient, se n’encarrega de donar el suport tèrmic necessari per a assolir-la. 

6.4.1.4. Circuit hidràulic 

Les canonades seran de coure. L’aïllament ha de tenir un coeficient de conductivitat tèrmica 

de 0.04W/mºC a 20ºC. Serà d’espuma elastomèrica i els gruixos d’aïllament seran de 20mm 

en trams interiors i de 30mm en trams exteriors, on es protegirà del sol. 
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El fluid caloportador serà d’un 27% de propilenglicol i un 73% d’aigua, en pes. El cabal de 

circulació serà de 55 l/h. La bomba de circulació serà centrífuga i ha de vèncer la pèrdua de 

càrrega del circuit. Aquests es determinen en 13 m.c.d.a. (metres de columna d’aigua). 

Com que es tracta d’un circuit tancat exposat a variacions de pressió i temperatura, es fa 

necessari l’ús d’un vas d’expansió tancat. Segons el RITE en la ITE 02.8.4, és necessari un 

vas de 50 litres. 

S’instal·laran purgadors d’aire en tots els punts alts relatius del circuit. Es situaran vàlvules 

d’equilibrat en les derivacions als diversos grups de panells, així com en el retorn de les 

derivacions individuals. També s’instal·larà una vàlvula de seguretat de 7bar, pressió que 

marca el fabricant dels panells; així com un vàlvula antiretorn. Es repartiran vàlvules de pas a 

les entrades i sortides dels grups de panells, de la bomba, de les derivacions individuals, i a 

cada acumulador. Una vàlvula by-pass a cada acumulador. 

Serà  necessari un grup de càrrega del circuit, per tal de posar la instal·lació en funcionament. 

Termòmetres, manòmetre, i un termòstat diferencial per tal de regular la bomba. Aquest 

prendrà les temperatures dels panells i dels baixants. Segons el RITE en la ITE 10.1.5 la 

bomba no pot està engegada amb una diferència inferior a 2ºC, i no pot està parada amb una 

diferència superior a 7ºC. 

S’instal·larà un sistema dissipador d’energia per evitar deterioraments del circuit en el cas que 

no el consum sigui inferior a l’energia produïda pel sistema de captació. El més usual és 

derivar el circuit a un radiador amb ventilació forçada. 

6.4.2. Panells solars tèrmics per a climatització de piscina. 

La principal diferència entre un sistema solar per habitatges i un per a piscines és que es tracta 

d’un circuit obert, on l’acumulador és la pròpia piscina i el fluid caloportador és la pròpia 

aigua. A més, la bomba utilitzada per a la filtració de la piscina serveix per a la circulació 

d’aigua a través dels captadors. Això es tradueix en un estalvi de components. 

Per tal d’estalviar energia, es cobrirà la piscina amb una manta tèrmica duran les hores que no 

s’utilitzi. S’ha calculat que l’ús de la piscina serà de 14.4 hores (12 hores + 20%) diàries. 
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6.4.2.1. Dades inicials 

Es tracta d’una piscina de 1.25x8m amb una superfície total de 100m2. La profunditat mitjana 

és de 1.5m.  

Segons les recomanacions del CTE s’ha establert que la temperatura màxima que assolirà la 

piscina és de 24ºC.  

Pel fet de que la piscina es consideri un sistema d’acumulació obert i sense aïllament exigeix 

que es tinguin en compte altres factors. Com que es tracta d’una piscina descoberta, es té una 

aportació de calor mitjançant la radiació solar. Segons el RITE apartat 10.2.2 el càlcul de la 

potència tèrmica necessària per a escalfar l’aigua de la piscina tindrà en compte un seguit de 

pèrdues.  

• Pèrdues per evaporació d’aigua 

• Pèrdues per convecció de la superfície de l’aigua 

• Pèrdues per radiació de la superfície de l’aigua 

• Pèrdues per conducció a través de les parets i el terra de la piscina 

• Pèrdues per la renovació d’aigua 

Les marques comercials d’aquest tipus de sistema són moltes i amb molta diversitat de 

components. En concret s’han fet els càlculs amb panells de la casa Megasun®, model ST-

2500 amb absorbidor selectiu de titani, amb 2.31m2 de superfície neta. 

6.4.2.2. Sistema de captació 

Les piscines descobertes tenen un ús majoritàriament en els mesos d’estiu. Per optimitzar la 

captació en aquestes condicions es situaran els panells amb una inclinació de 30º. L’orientació 

es manté a sud. 

Segons els càlculs de l’annex A.2. s’instal·laran 80.85m2 de captació. Això suposa un total de 

35 panells. Aquests es disposaran a la mateixa zona verda en suports a 3m d’alçada per tal 

d’evitar tota mena de contacte involuntari amb els usuaris. 

Es connectaran tots en paral·lel ja que la temperatura final a assolir no és molt elevada.  

 



Minimització dels requeriments energètics dels habitatges  
 

  

Pàg. 67

6.4.2.3. Circuit hidràulic 

La bomba ha de ser capaç de vèncer una pèrdua de càrrega de 50mm.c.d.a per un cabal de 65 

l/h i serà la que s’usarà per a la filtració de la piscina. Es programarà per funcionar durant les 

hores de sol. Pel fet de tractar-se d’un circuit obert no són necessàries vàlvules de tall, de 

seguretat, antiretorn, aixetes de buidat, ni vasos d’expansió. Sí que és necessari instal·lar un 

purgador a la part més alta del circuit, ja que aquest es buidarà per gravetat cada dia a l’aturar-

se la bomba. 

6.4.3. Panells solars fotovoltaics per a il·luminació pública: fanals, escales, 
pàrquings. 

L’objectiu és alimentar part dels dispositius d’il·luminació de les zones comunes. Escales i 

zona verda en horari nocturn, i pàrquing durant tot el dia. Es realitza mitjançant plaques 

fotovoltaiques que carreguen un acumulador o bateria. Aquesta alimenta els diversos punts de 

llum quan hi ha demanda. 

Per tal de disminuir el consum energètic i, per tant, el dimensionament de la instal·lació, s’ha 

optat per fer servir leds d’alta potència lumínica a les escales i al pàrquing. Aquests arriben a 

fluxos de 240lm (lumen) a potències de 1.1W. Lumínicament 3 d’aquests leds equivalen a un 

fluorescent de 15W. A banda d’això, tenen l’avantatge que es poden distribuir uniformement 

al llarg de l’estança, evitant concentracions de zones fosques. 

Independentment s’instal·larà un sistema d’il·luminació a voluntat de l’usuari per tal de cobrir 

les exigències del Codi Tècnic SU4 referents a la il·luminació de seguretat de les zones de 

pas. 

Les marques comercials d’aquest tipus de sistema són moltes i amb molta diversitat de 

components. En concret s’han fet els càlculs amb panells policristal·lins de la casa Atersa®, 

model A-222P amb 222W de potència màxima. 

6.4.3.1. Dades inicials 

Es tenen dues escales amb 9 replans a cada una, on s’ubicarà un grup de 4 leds a cada replà. 

Al pàrquing es repartiran un total de 20 grups de 4 leds entre els dos soterranis. A la zona 

verda es repartiran 6 fanals que utilitzaran làmpades de vapor de sodi de 18W.  
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6.4.3.2. Sistema de captació 

Les necessitats d’il·luminació augmenten en les èpoques de tardor – hivern. És per aquest fet 

que s’ha optat per instal·lar les plaques amb un inclinació de 60º per optimitzar-ne la radiació. 

La orientació és a sud. 

Es fan servir panells policristal·lins 

Segons els càlculs de l’annex A.3. són necessaris 12 panells de captació. Aquests es 

disposaran a la teulada de l’edifici sense interferir amb els panells tèrmics. 

6.4.3.3. Sistema d’acumulació 

S’ha dimensionat per tenir una autonomia de 7 dies, en el cas de no haver-hi radiació solar 

suficient. Per la bona relació qualitat preu s’utilitzaran acumuladors de Plom + Antimoni, que 

tenen una profunditat de descàrrega d’un 70%. 

Segons els càlculs és necessari un acumulador de 12V amb una capacitat de 3581 Ah. Per tant 

es disposaran 7 bateries en paral·lel que suporten 525Ah cadascuna. 

6.4.3.4. Sistema de regulació i adaptació de corrent 

La funció del regulador és la de protegir als acumulador o bateries contra les sobrecàrregues. 

Evita que una bateria totalment carregada continuï rebent càrrega del panell solar. També 

evita descàrregues profundes d’aquestes. 

Aquest ha de poder suportar la intensitat màxima dels panells solars, que és de 89.28A. 

Escollirem un model que suporti 100A a 12V. 

No és necessari l’ús d’un convertidor de corrent per a l’alimentació ja que s’utilitzen leds i 

làmpades que funcionen a 12V, la mateixa tensió de la bateria. 

6.4.4. Depuració d’aigües grises 

S’ha optat per comprar una màquina d’un fabricant que es dedica exclusivament a aquest 

tipus d’instal·lacions. Es tracta de la casa Pontos®, divisió del grup Hansgrohe®, amb el 

sistema AquaCycle®. Requereix un manteniment mínim. Tal com mostra l’esquema de la 

Figura 6.2., el sistema permet l’aprofitament de les aigües procedents de la dutxa i de la pica 
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dels banys, per a fer-les servir posteriorment en vàters, neteja domèstica o reg. També permet 

la integració de sistemes de captació d’aigües pluvials. No permet la depuració d’aigua 

procedent de la pica de la cuina. 

La màquina s’instal·la en una habitació habilitada per a tal, al segon soterrani. Aquesta aigua 

depurada es bombeja altre vegada per utilitzar en cisternes de vàters i en un una aixeta situada 

als rentadors, per al reg de plantes i la neteja domèstica. Aquesta es marcarà amb un cartell 

“aigua no potable”.  

El fabricant estima les necessitats d’inodors i de neteja en 30 i 6 l/pers·dia respectivament. Si 

contem una ocupació mitjana de 3 persones per habitatge, obtenim que les necessitats de 

depuració són de 4752 l/dia. Per tant, s’instal·larà el producte AquaCycle® 4500, que permet 

una depuració de 4500 l/dia. El potencial d’estalvi és de 1642m3 d’aigua anuals. 

La pròpia depuradora té una escomesa d’aigua pel cas que la demanda sigui més gran que la 

capacitat de depuració. Per cada pis es tenen dos tipus de baixants d’aigües (grises i negres), i 

dos tipus de muntants d’aigua (potable i depurada). 

 

Fig. 6.2. Esquema de la instal·lació de depuració d’aigua amb el sistema AquaCycle®, de l’empresa Pontos® 
(Hansgrohe). 

6.4.5. Captació d’aigua de pluja 

Es tracta de conduir l’aigua de la pluja que es capta a la coberta mitjançant els baixants, 

existents en qualsevol edifici, fins a uns dipòsits per tal que es pugui fer servir posteriorment. 
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El fet que el sistema de depuració d’aigua AquaCycle® pugui integrar aquests dipòsits és 

especialment atractiu, ja que estalviem en components com la bomba d’impulsió o el conjunt 

de canonades d’alimentació. 

Es calculen uns 400m2 de teulada. Si tenim en compte que els dies que plou no s’acostuma a 

sobrepassar els 40 l/m2, vol dir que necessitem uns dipòsits al voltant dels 16000 litres de 

capacitat. 

S’ha decidit instal·lar 3 dipòsits de la casa Schütz® model Aquablock rotacional amb una 

capacitat de 5200 litres/dipòsit. La capacitat total serà de 15600 litres. 

A l’entrada dels dipòsits es situarà un filtre connectat a un desaigua que permetrà l’eliminació 

dels sòlids de mida gran i de l’aigua sobrant en cas d’omplir completament els dipòsits. S’han 

escollit un model funcional de la casa Graf®. 
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7. Diagrama de Gantt 
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8. Pressupost 

A la Taula 7.1. s’enumeren les partides de cadascuna de les instal·lacions. Es considera que 

aquest pressupost forma part del pressupost general de tot l’edifici que ha d’analitzar el 

promotor. Es valora en un 4% del total. És per això que es fa èmfasi en els elements 

essencials, però s’agrupen els que formen part d’un subconjunt. 

S’ha de tenir en compte que s’han exclòs partides o elements que existirien igualment a 

l’edifici sense les instal·lacions escollides, amb una disposició similar. Aquests poden ser els 

fanals de la zona verda, les calderes de gas instantànies, els baixants de les teulades, alguns 

dels baixants dels habitatges, els circuits de calefacció, etc. 

També és necessari tenir en compte que pel fet de tractar-se d’habitatges de nova construcció, 

la instal·lació dels diversos elements és molt més senzilla ja que s’integren amb la construcció 

de tot l’edifici. Forats, regates, conduccions, etc., es fan al mateix temps que les habituals en 

una obra. A més es disposa d’una grua per al transport. Això redueix l’import en  hores de 

treball. 

Pressupost 
     

Instal·lació solar tèrmica edifici 
     
Partida Concepte Nº Preu Total 

1 Col·lector solar Megasun ST-2500 2,31m2 útils 25 700 17500
2 Suport 2 col·lectors teulada 2 160 320
3 Suport 3 col·lectors teulada 7 200 1400
4 Regulador solar 1 240 240
5 Vas d’expansió 1 150 150
6 Bomba de circulació 1 700 700
7 Interacumulador ACS i Terra Radiant de 150 l 44 750 33000
8 Control diferencial 44 130 5720
9 Circuit hidràulic 1 21000 21000

10 Quadre i connexions elèctriques 1 600 600
11 Vàlvules d’equilibrat 1 4200 4200
12 Radiador amb ventilació forçada 1 400 400
13 Fluid caloportador 1 700 700
14 Instal·lació 1 7000 7000
15 Posada en marxa 1 900 900
16 Projecte: memòria i càlculs 1 900 900

Total    94.730 €
     

Instal·lació solar tèrmica piscina 
     
Partida Concepte Nº Preu Total 

1 Col·lector solar Megasun ST-2500 2,31m2 útils 35 700 24500
2 Perfils de muntatge 5 col·lectors 7 80 560
3 Regulador solar 1 240 240
4 Bomba de circulació 1 1000 1000
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5 Circuit hidràulic 1 400 400
6 Quadre i connexions elèctriques 1 400 400
7 Instal·lació 1 1000 1000
8 Posada en marxa 1 200 200
9 Projecte: memòria i càlculs 1 300 300

Total    28.600 €
     

Instal·lació solar fotovoltaica 
     
Partida Concepte Nº Preu Total 

1 Col·lector solar fotovoltaic Atersa A-222P 12 1100 13200
2 Suport 3 col·lectors teulada 4 200 800
3 Bateria 525Ah 7 280 1960
4 Regulador 1 140 140
5 Grup 4 leds alta potència lumínica 38 35 1330
6 Cablejat 1 300 300
7 Instal·lació 1 400 400
8 Projecte: memòria i càlculs 1 500 500

Total    18.630 €
     

Depuració i recollida d’aigua 
     
Partida Concepte Nº Preu Total 

1 Pontos AquaCycle 4500 1 28500 28500
2 Dipòsit Schütz Aquablock 5200 l 3 1500 4500
3 Instal·lació i posada en marxa 1 3500 3500
4 Canonades suplementàries 1 3000 3000

Total    39.500 €
     
     

Resum   
     
Partida Concepte Preu   

1 Instal·lació solar tèrmica edifici 94730   
2 Instal·lació solar tèrmica piscina 28600   
3 Instal·lació solar fotovoltaica 18630   
4 Depuració i recollida d’aigua 39500   

Total  181.460 €   

 
Taula 8.1. Pressupost de les instal·lacions 
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9. Balanç energètic i econòmic  

Els motius de la implantació d’aquests sistemes són pricipalment el compliment amb el Codi 

Tècnic, donar un valor afegit als habitatges per facilitar les vendes, i fomentar l’estalvi 

d’energia i aigua.  

Tot això té evidentment uns costos afegits, que algú ha d’assumir. Sigui el propi promotor que 

dota els habitatges de més prestacions que la competència, tot mantenint-ne els preus; o siguin 

els compradors que veuen repercutit el preu en el pis.  

L’anàlisi es basa en els conceptes exposats en el llibre [9] que apareix a la bibliografia. El cost 

total d’una inversió ha de tenir en compte els anys de pagament, els interessos bancaris, i les 

inflacions de preus. Es basa en una sèrie geomètrica de fluxos d’efectiu que s’origina quan 

augmenta o disminueix la magnitud del flux d’efectiu en un percentatge fix d’un període al 

següent. Tot seguit se’n mostra l’equació (Eq. 8.1.). Així tenim per a un pagament anual A: 
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A: valor de pagament anual 

P: valor present actual de tota la sèrie de pagament 

d: canvi percentual en la magnitud del flux (inflacions) 

i: interès bancari 

n: anys de pagament 

A partir d’aquí l’anàlisi econòmic es realitza segons el criteri del cost del cicle de vida. 

Aquest es basa en la suma de totes les despeses associades al sistema energètic al llarg de tota 

la seva vida en valor monetari actual. Com es veu a l’equació (Eq. 8.2.), aquest criteri l’estalvi 

solar és el resultat de comparar el cost energètic d’una instal·lació convencional amb el cost 

energètic d’una instal·lació solar. Així tenim: 

(Eq. 8.2.) 
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Es té un estalvi de gas, electricitat i aigua. Es preveu que el manteniment i l’assegurança 

suposen un 1.5% del cost inicial. L’energia paràsita és el consum que necessiten les 

instal·lacions per funcionar. Les subvencions són el resultat d’aplicar els punts 5.4.2 c), i 5.4.3 

d’aquest mateix treball corresponents als ajuts per part de la Generalitat de Catalunya i de 

l’Ajuntament de Reus, respectivament. 

A la Taula 8.1. es resumeixen les aportacions i els consums paràsits del diferents sistemes. 

Tot i l’aportació energètica de la instal·lació de la piscina, aquesta no es té en compte pel fet 

de no ésser imprescindible. 

Estalvi de recursos 
     
  Estalvi energètic [kWh] Aportació Paràsit Net 

1 Instal·lació solar tèrmica edifici 96568,58 600 95968,58 
2 Instal·lació solar tèrmica piscina  300 -300,00 
3 Instal·lació solar fotovoltaica 1426,13   1426,13 
4 Depuració d’aigua   2263 -2263,00 

Total  97994,70 3163,00 94831,70 
     
  Estalvi d’aigua [m3]     

4 Depuració aigua 1642   
5 Recollida aigua 150   

Total  1792   

 
Taula 9.1. Aportacions i consums paràsits de les instal·lacions. 
 

Segons el cànon de l’aigua, en el preu de la mateixa s’estableixen tres trams segons el 

consum. S’ha considerat que l’estalvi d’aigua aconseguit es tradueix en una reducció de 

factura de la zona alta. La Taula 8.2. mostra el cost, segons una previsió percentual, que 

suposaria l’aigua estalviada. Es divideix en un 10, 50 i 40%, per als trams 1, 2 i 3 

respectivament. 

Percentatge d’estalvi d’aigua 
   
Estalvi consum [m3] Preu [€] Percentatge 
1r tram (1 - 10 m3) 0,3474 0,1
2n tram (10 - 18 m3) 0,7358 0,5
3r tram (>18 m3) 1,8395 0,4
Preu ponderat 1,13844 1

 
Taula 9.2. Cost percentual que suposaria l’aigua estalviada. 
 

Cal tenir en compte que les inflacions dels combustibles estan molt per damunt de l’índex de 

preus de consum (IPC). El gas va pujar 8.5 i 19.0% els anys 2005 i 2006 respectivament 
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segons fonts de l’Institut Nacional d’Estadística. S’ha previst un 10% fix anual. Les 

previsions preveuen fortes pujades i segurament aquest valor sigui superior, multiplicant 

l’estalvi aconseguit. Els valors d’inflacions, interessos i preus són els actuals. La Taula 8.3. 

mostra l’estalvi econòmic que s’assoleix en 25 anys, previsió de vida de la instal·lació . 

Estalvi econòmic 
     
Cost inicial 181460    
Temps de vida (n) [anys] 25    
Temps retorn préstec (m) [anys] 25    
Increment preu del diner (IPC) 0,03  P(m,0,ipc) 17,41
Interès bancari de préstec (i) 0,045  P(m,0,i) 14,83
Inflació preu del gas (ig) 0,1  P(n,ig,ipc) 59,64
Inflació preu de l’electricitat (ie) 0,05  P(n,ie,ipc) 30,87
Inflació preu de l’aigua (ia) 0,035  P(n,ia,ipc) 25,74
Preu gas [€/kWh] 0,041    
Preu electricitat [€/kWh] 0,095    
Preu aigua [m3] 1,138    
     
Concepte Preu [€]    
Estalvi gas 236128,59    
Estalvi electricitat 4181,94    
Estalvi aigua 52511,35    
Pagament préstec 213093,15    
Manteniment i assegurança 40360,90    
Energia paràsita 9275,10    
Subvenció Generalitat 7033,00    
Subvenció Ajuntament 1803,00    
Estalvi Econòmic 38928,73    

 
Taula 9.3. Estalvi econòmic en els 25 de la instal·lació. 
 

A dia d’avui es té un superàvit de 38929 € per la inversió i funcionament de la instal·lació 

durant els pròxims 25 anys. Aquest fet la fa viable econòmicament per als compradors, en el 

cas que tot el preu inicial es repercutís sobre ells. 

En el cas que el promotor no repercuteixi els preus com argument de venda, a la Taula 8.3. 

s’indiquen els costos a assumir per a cadascun dels 44 pisos (es dóna un preu mitjà). Es 

mostren els casos límit de màxim i mínim. 

Costos assumibles pel promotor 
   
Costos d’implantació Inicial [€] Préstec [€] 
Instal·lació 181460 213093,15
Repercussió per pis 4124,09 4843,03
Preu pis 300000 300000
Percentatge 1,374 1,614

 
Taula 9.4. Costos en el cas que el promotor assumís la inversió. 
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Cal tenir en compte que el preu de la instal·lació s’integra amb el préstec de construcció de tot 

l’edifici. Els interessos són similars, però normalment l’import total del préstec disminueix 

progressivament en abonar l’import de les vendes formalitzades.  

El resultat és una repercussió d’un 1.5% del preu de venda de cada pis. És una xifra 

perfectament assumible, si tenim en compte els marges de benefici que es volen obtenir. 
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10. Impacte ambiental  

Tot el treball està enfocat a disminuir els requeriments energètics del habitatges. En concret es 

disminueix la demanda de gas, d’electricitat i d’aigua. Això es tradueix en un augment dels 

recursos naturals i una disminució de les emissions contaminants.  

Segons el departament de medi ambient de l’UPC [10], el consum d’un kWh d’energia 

provinent de gas equival a una emissió de 0.200 kg de CO2. Si el consum és d’un kWh 

d’energia elèctrica l’equivalència és de 0.545 kg de CO2. A la Taula 9.1. es mostra l’estalvi de 

recursos aconseguit. 

Estalvi de recursos 
     

  Estalvi energètic [kWh] Aportació Paràsit Net 

1 Instal·lació solar tèrmica edifici 96568,58 600 95968,58 
2 Instal·lació solar tèrmica piscina  300 -300,00 
3 Instal·lació solar fotovoltaica 1426,13   1426,13 

4 Depuració d’aigua   2263 -2263,00 

Total  97994,70 3163,00 94831,70 

     
  Estalvi emissions [kg CO2] Aportació Paràsit Net 

1 Instal·lació solar tèrmica edifici 19313,72 327 18986,72 
2 Instal·lació solar tèrmica piscina  163,5 -163,50 
3 Instal·lació solar fotovoltaica 777,24   777,24 

4 Depuració d’aigua   1233,335 -1233,34 

Total  20090,96 1723,84 18367,12 

     
  Estalvi d’aigua [m3]     

4 Depuració aigua 1642   

5 Recollida aigua 150   

Total  1792   

 
Taula 10.1. Estalvi anual de recursos energètics, d’emissions i d’aigua assolit per les instal·lacions. 
 

Anualment s’estalvia la producció de 94831 kWh d’energia que es tradueix en un estalvi de 

18367 kg de CO2 en emissions. Es deixen de consumir 1792 m3 d’aigua. 

Cal assegurar-se que les bateries elèctriques que no siguin operatives reben el tractament 

adequat de descontaminació. El líquid caloportador necessita ésser tractat en una depuradora. 
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Conclusions 

La preocupació social sobre el canvi climàtic existeix. Una mostra és el ressò mediàtic que 

últimament promouen a títol personal personatges polítics, actors o periodistes a nivell 

mundial. 

La voluntat política també existeix. La preparació de plans estratègics, l’enduriment de 

normatives i la obligatorietat d’implantació d’instal·lacions sostenibles demostren que 

s’intenta donar un gir a la situació actual. 

El problema ve donat principalment per la cultura d’aquest país. La consciència de la 

problemàtica pot existir. Però si la traducció passa per una ampliació de la inversió econòmica 

la consciència es perd fàcilment. A vegades, tot i demostrar la rendibilitat del projecte a llarg 

termini.  

Un comprador no vol veure incrementar l’elevat preu d’un habitatge, que li suposarà el 

pagament d’un hipoteca durant 40 anys. I un promotor no vol tenir uns preus més elevats que 

la competència per un habitatge de característiques similars, on l’estalvi econòmic derivat no 

recaurà sobre ell. Per aquest motiu és fonamental la impulsió d’aquests sistemes per part de 

l’administració. 

En aquest projecte s’ha demostrat que la oferta del mercat és àmplia. La proliferació 

d’empreses del sector és enorme. Una mostra la tenim en la fira Construmat, on aquest 

col·lectiu ocupava tot el pavelló 1 del recinte de Gran Via. 

També s’ha vist que la rendibilitat energètica i econòmica d’aquests sistemes és un fet, tan 

dels que són d’implantació obligatòria, com dels d’iniciativa pròpia per part del promotor, i 

escollint temes tan diversos com l’energia tèrmica, l’energia elèctrica, i el consum d’aigua. En 

concret en 25 de funcionament s’estalvien uns 39.000€, basant-se amb els preus i la inflació 

actual. Una inflació superior dels carburants engrandiria la xifra. Anualment l’estalvi 

energètic és de 94.831 kWh i 1792m3 d’aigua.  

 Però tot això pot no implicar directament una millora global, si el hàbits quotidians dels 

usuaris no canvien. El sistema de climatització més eficient del mercat es pot veure inutilitzat 

per la deixadesa de finestres exteriors obertes. I les aixetes amb reducció de cabal d’aigua no 

eviten que s’omplin banyeres cada dia. Per tant, és necessària una consciència global i total. 

 



Minimització dels requeriments energètics dels habitatges 
 

Pàg. 82

 



Minimització dels requeriments energètics dels habitatges  
 

  

Pàg. 83

Agraïments  

Vull donar gràcies especialment a la gent d’Unifamiliar Sant Jordi S.A. de Reus. Perquè des 

de la seva experiència he vist directament la perspectiva del promotor en aquest sector. M’han 

transmès les reaccions dels compradors en la situació de crisi actual, i m’ha permès entendre 

quins eren els requeriments i objectius que havia d’assegurar aquest projecte. Així com 

proporcionar-me informació tècnica i econòmica del món de l’habitatge. 

També donar moltes gràcies a la meva família, sense el suport i paciència de la qual no hauria 

arribat fins aquí. Als amics i amigues de tot arreu, especialment el Quim, el Sergi, i el Pau, 

inseparables en tota la època universitària. I, evidentment, a l’Emilio Hernández per acceptar 

portar la tutoria d’aquest projecte. 

Moltes gràcies! 
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