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Resum 
El present projecte tracta en transformar una vivenda 
unifamiliar convencional en una casa més ecològica. Per 
fer-ho s’han adoptat tres mesures. 
La primera és instal·lar un sistema de captació d’energia 
solar tèrmica: s’han analitzat les necessitats energètiques 
d’ACS i calefacció, i un cop realitzat aquets anàlisis s’ha 
procedit a fer el disseny de la instal·lació (tant el sistema de 
captació, com els circuits primari i secundari), tenint en 
compte de que aprofitarem l’excedent energètic a l’estiu 
per escalfar la piscina. 
La segona mesura que s’ha pres ha estat instal·lar un 
sistema de reciclatge d’aigües grises, on s’ha avaluat la 
quantitat d’aigua de que es disposa i s’ha dissenyat el 
sistema de captació i subministrament. L’aigua seria 
aprofitada per al subministrament als inodors, el reg de la 
gespa, la neteja exterior de la casa i dels vehicles familiars. 
La tercera i última mesura pressa ha estat instal·lar un 
sistema d’aprofitament d’aigües pluvials, on s’ha realitzat 
un estudi de l’aigua de la que es disposa, i s’ha dissenyat el 
sistema de captació i subministrament. L’aigua pluvial 
s’utilitzarà per el reg de l’hort. 
També s’ha dut a terme un estudi de l’impacte 
mediambiental que tindrien totes tres instal·lacions, 
valorant les emissions de CO2 que es produiran i establint la 
correcta gestió dels residus produïts durant la instal·lació i 
desmantellament dels sistemes. 
Per últim s’ha realitzat un pressupost per cada instal·lació i 
s’han buscat els ajudes i subvencions que es reben per 
instal·lar-los. 
Tots els serveis oferts en aquest projecte han intentat 
aprofitar les instal·lacions ja construïdes en la vivenda per 
tal de minimitzar costos i reduir el volum de deixalles 
produïdes. 

1. Introducció 
Actualment la societat es troba en un moment crític, cada 
dia som més conscients de que la nostra activitat diària 
afecta al medi i de la necessitat de cuidar i respectar el 
nostre planeta per tal de garantir la continuïtat, 
supervivència i sostenibilitat dels ecosistemes; i potser 
també poder restablir alguns d’aquests ecosistemes que em 
malmès i dut gairebé fins la desaparició a causa del nostre 
balafiament.  

Els Estats, cada cop són més conscients de les 
conseqüències de la societat consumista en excés a la que 
ens hem anat avocant, intenten frenar el procés i reduir-ne 
les conseqüències establint mesures i intentant fomentar la 
consciencia de sostenibilitat i l’aprofitament de les energies 
renovables (com la solar, l’eòlica,...) i fomentant també el 
reciclatge (de materials, d’aigües grises,...). 
Un exemple d’aquesta política és la normativa que 
estableix l’obligatorietat d’instal·lar sistemes d’energia 
solar tèrmica a les construccions de nova edificació, per tal 
d’escalfar l’aigua sanitària i les piscines cobertes o la 
potenciació del ajuts econòmics per part de les diferents 
administracions públiques territorials per dur a terme les 
obres necessàries per instal·lar sistemes que permetin l’ús 
d’energies renovables o el millor aprofitament de l’aigua. 
Paral·lelament a aquesta tendència dels executius, tant del 
nostre Estat com dels Estats del nostre entorn, sembla que 
la societat en si mateixa a començat a prendre consciència i 
s’ha anat adonant de l’abús que s’ha fet del nostre entorn 
natural. Ara la societat s’adona de que és possible seguir 
vivint amb totes les comoditats però a més ajudar al 
sosteniment del medi amb l’avantatge de poder estalviar i 
fins i tot trobar més confort a canvi només d’una inversió 
inicial. 
Aquesta conscienciació social és la que dóna origen a 
aquest projecte.  El que pretenem dur a terme és aconseguir 
que una casa unifamiliar comú, amb tots els sistemes de 
serveis habituals ja instal·lats i en funcionament, es 
transformi en una vivenda més sostenible i ecològica. 
A petició de la família, per tal de minimitzar l’impacte que 
provoquen al medi tant l’edificació com la seva activitat 
diària, es prendran tres mesures diferents.  
Primer es farà la instal·lació d’un sistema de recaptació 
d’energia solar tèrmica, per tal de proporcionar energia 
suficient a la vivenda per calefactar-la i per escalfar l’aigua 
sanitària, així mateix a l’estiu s’aprofitarà el sistema per 
escalfar la piscina durant els mesos de juny a setembre, i 
això  amb motiu de que la vivenda es troba a una zona de 
muntanya amb temperatures bastant baixes tot l’any, el que 
fa difícil l’aprofitament idoni de la piscina. 
La segona mesura consisteix en la instal·lació d’un sistema 
de reciclatge d’aigües grises, que seran reutilitzades per al 
reg de la gespa de la zona verda, per la neteja tant de la 
vivenda com dels vehicles de la família, i també s’utilitzarà 
per l’abastiment de l’aigua de les cisternes dels inodors. 
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Finalment la tercera mesura sol·licitada ha estat la 
instal·lació d’un sistema de recollida d’aigües pluvials que 
seran captades per el seu posterior aprofitament en el reg de 
l’hort. 
Amb aquests tres sistemes es pretén proporcionar a la 
família un estalvi considerable en el seu consum energètic i 
d’aigua, i al mateix temps, que la seva activitat diària 
suposi un menor impacte a l’entorn. 

2. Sistema d’energia solar tèrmica 
L’augment de la demanda d’energia a les vivendes obliga a 
una constant recerca de nous recursos energètics que 
puguin satisfer aquesta demanda. Existeixen força 
alternatives energètiques però les més empleades encara 
continuen sent els combustibles fòssils, com el petroli i els 
seus derivats (gasolina, gasoil, kerosé, etc), el gas natural i 
el carbó. 
L’energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament de 
l’energia del sol per produir calor.  
De forma esquemàtica  la instal·lació consta d’un sistema 
de captació, encarregat de rebre els raigs solars absorbint 
així l’energia en forma de calor; un circuit primari, 
encarregat de transportar la calor; i un circuit secundari, on 
s’emmagatzema i es distribueix la calor. 
Al nostre cas aprofitarem aquesta calor per a produir ACS, 
per climatitzar la casa i a més, aprofitarem que a l’estiu 
baixa la demanda dels esmentats consums, per aconseguir 
escalfar la piscina amb els excedents energètics, ja que al 
tractar-se d’una zona de muntanya la seva temperatura és 
massa baixa per a gaudir-ne durant un llarg període. 

2.1 Demanda energètica 
Per determinar la demanda energètica d’ACS, basarem el 
càlculs en el Energia Solar Tèrmica. Quadern pràctic per a 
l’instal·lador editat pel Institut Català d’Energia i en el 
“Documento Básico Ahorro de Energía HE4 Contribución 
solar mínima de agua caliente sanitaria” editat pel 
Ministerio de Vivienda. 
Així mateix, per fixar la demanda energètica de la 
calefacció, basarem els càlculs en Els graus-dia de 
calefacció i refrigeració de Catalunya editat pel Institut 
Català d’Energia i en el “Documento Básico Ahorro de 
Energía HE1 Limitación de demanda energética” editat pel 
Ministerio de Vivienda. 
Desprès de realitzar el estudi s’ha elaborat la següent 
gràfica de necessitats (Gràfica 2.1). 

 
Gràfica 2.1: Demanda energètica total d’ACS (blau) i calefacció 

(verd). 

2.2 Disseny de la instal·lació 
La instal·lació solar tèrmica que realitzarem està formada 
per els següents sistemes: 

- Sistema de captació 
- Circuit primari 
- Circuit secundari 
- Sistema de suport 
- Sistema de regulació i control 

El sistema de captació estarà format per un conjunt de 
captadors solars tèrmics connectats en paral·lel entre ells. 
Aquets són els encarregats de rebre l’energia del sol en 
forma de calor i traspassar-la al circuit primari.  
El circuit primari, és un circuit tancat encarregat de 
transportar la calor dels captadors fins els bescanviadors de 
calor. A la nostra instal·lació tindrem un total de tres 
bescanviadors. Dos estaran dintre de l’acumulador d’aigua, 
un rebrà la calor del circuit primari i el traspassarà a l’aigua 
de l’acumulador i l’altre s’encarregarà d’escalfar el circuit 
per  la calefacció a través d’aquesta aigua. El tercer 
bescanviador només funcionarà quan hi hagi un excés 
d’energia i traspassarà el calor del circuit primari al circuit 
secundari de la piscina. 
El circuit secundari, és l’encarregat de transportar la calor 
del circuit primari en els punts de consum. En el cas que 
ens ocupa tindrem tres circuits secundaris, un per a ACS, 
un altre per a la calefacció i per últim un per la piscina. 
Per a l’òptim funcionament tant en rendiment com en 
seguretat, la instal·lació consta d’una sèrie d’elements de 
regulació i control. 

2.2.1 Sistema de captació 
Els captadors escollits per a recollir l’energia són els 
SK500 N de la casa SONNENKRAFT. Aquets són 
captadors plans que tenen un factor de guany de 0,7 i un 
factor de pèrdues de 4,1. Els instal·larem amb el seu 
sistema de muntatge a 20° sobre teulada de teula, així al 
tenir una inclinació inicial a la teulada de 20°, 
aconseguirem una inclinació total de 40° que és la 
inclinació apropiada per a una instal·lació situada a la 
província de Barcelona i d’us durant tot l’any. 
S’ha realitzat un estudi de l’energia recaptada per a un, dos 
i tres captadors i s’ha extret la Gràfica 2.2. 

 

Gràfica 2.2: Cobriment energètic per a un, dos i tres captadors. 
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2.2.2 Circuit primari 
El circuit primari anirà des dels captadors solars situats a la 
teulada fins l’acumulador situat a la sala de màquines de la 
casa, i d’aquesta, anirà fins el bescanviador de calor situat a 
la sala de màquies de la piscina. 
Farem baixar dos canonades (anada i tornada del fluid) des 
de la teulada, per la façana est de la casa, fins a la sala de 
màquines de la casa. Allà ramificarem les canonades, i 
deixarem una d’anada i una de tornada a la sala de 
màquines de la casa i les altres les portarem a la sala de 
màquines de la piscina seguint la part interior del mur. 
Dintre de la sala de màquines de la casa es trobaran una 
bomba, un vas d’expansió, un acumulador de doble 
serpentí i un conjunt de vàlvules i termòstats. Dintre de la 
sala de màquines de la piscina trobarem un bescanviador de 
calor. 
El fluid que hi circularà serà una barreja d’aigua 
desionitzada (60%) i glicol (40%). Aquesta combinació ens 
permetrà suportar temperatures de fins a -24 °C. Aquesta 
mesura ens evitarà els possibles danys causats per 
l’augment de volum de l’aigua al congelar-se, ja que a la 
localitat en la que ens trobem s’arriba amb facilitat a 
temperatures inferiors a zero. 
La pressió de la instal·lació serà entre 1,5 a 2 bars. 
El dimensionat de la cantonada s’ha realitzat amb el àbac 
mostrat a la Figura 2.1. 

             
Figura 2.1: Abac de càlcul per a canonades de paret llisa i temp. 

de fluid de 60°C. 

S’ha escollit un diàmetre de canonada normalitzat de 13,5 
mm . L’aïllant tèrmic es col·locarà a l’anada del circuït 
(aigua calenta) des dels captadors fins a l’acumulador, i 
escollirem un gruix d’aïllant de 20 mm. 
El vas d’expansió escollit desprès de realitzar els càlcul 
necessaris té una capacitat de 8 L, i és el model 8SMF de 
SALVADOR ESCODA S.A. 
Pel circuit té que circular un cabal de 187 L/h, i ha de 
superar unes pèrdues de carrega de 2,25 m.c.a. S’ha triat la 
bomba UPS 25-30 de GRUNDFOS, ja que s’adapta molt 
bé a les nostres necessitats. 
 
 

2.2.3 Circuit secundari 
En la instal·lació que ens ocupa tindrem fins a tres circuits 
secundaris (un per a cada consum), el d’ACS, el de 
calefacció i el de la piscina. Tots tres ja estan construïts en 
l’habitatge i només realitzarem els canvis oportuns per a 
que s’ajustin al nou sistema instal·lat. 
El circuit d’ACS actual consta d’un escalfador que rep 
aigua freda de la xarxa, l’escalfa, i la distribueix per tota la 
casa. Per a adaptar-lo al sistema d’energia tèrmica solar 
instal·larem un acumulador entre l’entrada d’aigua freda de 
xarxa i l’escalfador, i també reemplaçarem aquest últim per 
un modular.  
Hem escollit el model d’acumulador SKL300 de la marca 
SONNENKRAFT, que te 300 litres d’acumulació. A la 
sortida d’ACS de l’acumulador instal·larem una vàlvula 
mescladora que fixarem a una temperatura de 60 °C per 
evitar cremades. 
El circuit de calefacció actual està format per un circuit 
tancat, escalfat i impulsat per l’escalfador, i els radiadors en 
les diferents sales. 
Per adaptar aquest sistema el que farem és agafar la tornada 
del circuit cap a l’escalfador i instal·lar-li una sonda de 
temperatura i una vàlvula motoritzada de 3 vies, que  
connectarem a l’entrada del serpentí superior de 
l’acumulador. A la sortida del serpentí hi muntarem una T, 
que connectarem a l’electrovàlvula, per una part, i per 
l’altre, la connectarem a l’entrada de calefacció de 
l’escalfador.  
Amb aquesta mesura evitarem escalfar l’aigua del dipòsit 
amb el circuit de calefacció. 
Els radiadors que hi ha  actualment no ens serveixen per 
aprofitar l’energia que ens proporciona el sol, ja que 
treballen a temperatures de 80°C i per aconseguir aquestes 
temperatures hauríem de sobredimensionar el sistema. Els 
substituirem per radiadors que treballen a baixa temperatura 
(45°C). 
En la piscina hi ha un circuit, format per un filtre i una 
bomba, encarregat de la neteja de l’aigua. Aprofitarem 
aquest circuit per escalfar l’aigua instal·lant un 
bescanviador de calor desprès del filtratge.  

2.2.4. Sistema de suport 
S’ha triat una caldera que funciona amb gas natural, la 
ISOFAST CONDENS F 30 E de SAUNIERDUVAL.  
Aquest escalfador permet l’òptim aprofitament de la 
instal·lació solar. Amb ell podrem regular la temperatura de 
sortida d’ACS i calefacció. 
Incorpora un radiocontrol-termòstat-programador dotat 
d’un sistema PID (Proporcional Integral Diferencial) per a 
la regulació de la calefacció. Des d’aquest podrem 
modificar diferents paràmetres de temperatura de la forma 
més còmoda. 

2.2.5 Sistema de regulació 
La regulació del sistema solar es farà mitjançant una 
centraleta solar. Em escollit el model DELTA SOL PLUS 
de la marca FERROLI que inclou diverses sondes de 
temperatura PT100. 
La centraleta actuarà en l’electrovàlvula del circuit primari 
(EV1), que desvia el circuit de l’acumulador a la piscina, 
l’electrovàlvula del circuit secundari de la calefacció 
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(EV2), que desvia el circuit de l’acumulador a l’escalfador, 
i la bomba del circuit primari. 
En el moment en que es desviï el fluid cap al bescanviador 
de la piscina es posarà en funcionament la bomba del 
circuit secundari de la mateixa. 
Es col·locaran tres sondes de temperatura PT100. La 
primera (T1) s’instal·larà a la canonada de sortida dels 
captadors. La segona (T2) s’introduirà a l’acumulador, en 
l’espai reservat per a ella. La tercera (T3) es situarà a la 
tornada de la calefacció. 
Els paràmetres que configuren la nostre instal·lació i ha de 
complir l’aparell de control són: 
Si T1 > 30°C → Bomba On 
Si T1 < -20°C → Bomba On 
Si T1-T2 > 7°C → Bomba On 
Si T1-T2 < 2°C → Bomba Off 
Si T2 > 90°C → EV1 piscina, Bomba piscina On 
Si T2 < 80°C → EV1 ACS, Bomba piscina Off 
Si T2-T3 > 5°C → EV2 acumulador 
Si T2-T3 < 0°C → EV2 escalfador 

3. Reciclatge d’aigües grises 
L’energia no és l’únic recurs que hem de preservar si volem 
assegurar un desenvolupament sostenible que possibiliti a 
les futures generacions gaudir de la natura igual que ho fem 
nosaltres.  
L’aigua és un recurs natural que hem de protegir per a 
garantir el funcionament de l’ecosistema i la supervivència 
dels essers vius que la formen. 
Un percentatge molt elevat de l’aigua que es consumeix en 
un habitatge procedeix del rentamans i les dutxes. Aquesta 
aigua es pot emmagatzemar i tractar per tal de ser 
aprofitada per a inodors, reg i neteja. Amb el reciclatge 
d’aigües grises podem aconseguir un gran estalvi en el 
consum d’aigua potable (des d’un 40% fins a un 90%). 
Al nostre cas, l’aigua procedent del reciclatge d’aigües 
grises seria aprofitada per a inodors, el reg d’una petita 
zona verda (10 m2 aprox.), la neteja exterior de l’habitatge i 
la neteja dels vehicles de la família. 

3.1 Estudi del volum d’aigua recaptat 
S’ha realitzat un estudi de l’aigua de la que disposem, 
essent aquest volum de 240 litres per dia. 
Aquest estudi s’ha realitzat prenen com a referència els 
consums publicat en la Ordenança Tipus sobre l’Estalvi 
d’Aigua. 

3.2 Demanda d’aigua 
Les necessitats d’aigua totals són de 178 litres, i el nostre 
dipòsit per l’aigua tractada és de 130 litres de capacitat, per 
el que no satisfarem tota la demanda diària amb només un 
dipòsit. La casa, però, proporciona prou aigua per abastir 
totes les necessitats (240 L), així que per a un estalvi 
màxim d’aigua és procurarà no netejar els cotxes a l’hora 
del reg, així donarem temps a que el acumulador s’ompli 
novament d’aigua reciclada, i no tindrà que consumir aigua 
de la xarxa. En cas de que no pogués ser possible, la planta 

depuradora té una entrada d’aigua de xarxa per a satisfer 
les necessitats si el dipòsit estès buit. 

3.3 Dimensionat de la instal·lació de captació 
El dimensionat de la instal·lació de captació es realitzarà 
segons el “Documento Básico Salubridad HS 5 Evacuación 
de aguas”. 
Escollirem un diàmetre nominal de 63 mm per al baixant. 
Els ramals tindran una pendent del 2% i un diàmetre de 50 
mm per la dutxa, els rentamans i les banyeres. 

3.4 Dimensionat de la instal·lació de 
subministrament 

Els tres inodors pujaran per la mateixa canonada. Es farà 
una derivació en la planta baixa i dos en el primer pis, per 
repartir l’aigua per als diferents inodors. Totes tres 
derivacions tenen el mateix diàmetre. 
Les aixetes tenen canonades independents ja que 
s’instal·laran en diferents punts de la casa 
Per tal de saber el diàmetre nominal, hem de tenir en 
compte el fet de que la velocitat del fluid en canonades 
termoplàstiques i multicapes, ha d’estar entre 0,5 y 2 m/s, 
tal com indica el “Documento Básico Salubridad HS 4 
Suministro de agua”. 
Això fa que escollim un diàmetre de 20 mm per la 
canonada col·lectiva dels inodors, i un de 12 mm per les 
derivacions als mateixos. Per a les aixetes utilitzarem també 
canonada de 12 mm. 

3.5 Estació depuradora 
Per a la depuració de l’aigua em triat la planta depuradora 
GRISIMOP-D1-SR-0,3, que inclou un dipòsit de 130 litres, 
un filtre i una llum UV, una bomba de filtrat i una altre 
d’impulsió i un quadre de control (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Planta de depuració d’aigues grises. 

 
La bomba d’impulsió té 1 CV de potència i proporciona un 
cabal de 4,8 m3/h a 20 m.c.a., el què ens assegurarà que en 
tots els punt de consum arribi el cabal mínim que tenim que 
garantir. 
La planta també compta amb un sistema d’evacuació 
d’aigua sobrant i una entrada per l’aigua de xarxa. 
Inclourem el kit de colorant i cloració  
L’esquema de funcionament seria el següent: l’aigua 
recollida procedent dels rentamans, la dutxa i les banyeres 
és dipositada en un acumulador mentre es va tracta’n 
mitjançant un sistema de filtració i desinfecció per a 
posteriorment ser emmagatzemada en un altre acumulador 
fins a el seu ús. 
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L’estació la situarem al garatge directament a sota del 
baixant per a facilitar l’entrada de l’aigua. 

4. Reciclatge d’aigües pluvials 
L’aigua de la pluja també pot ser recollida per ser tractada i 
reutilitzada posteriorment, ajudant així a l’estalvi d’aigua i 
la sostenibilitat de l’habitatge. 
Aquesta aigua és aigua neta que pot ser aprofitada per a 
vàters, reg i neteja a l’igual que les aigües grises i, si es 
tracta adequadament fins i tot  pot ser utilitzada com a 
aigua potable (apte per cuinar i beure). 
L’aigua de la pluja també te avantatges a l’hora de rentar la 
roba. Al tractar-se d’una aigua més tova que la de l’aixeta, 
estalviarem fins al 50% del detergent.  
En el nostre cas aprofitarem l’aigua procedent de la pluja 
per regar l’hort de la propietat, que té uns 21,5 m2 
aproximats de superfície. 

4.1 Estudi del volum d’aigua recaptat 
S’ha realitzat un estudi de la pluviometria de zona, 
utilitzant les dades de l’estació meteorològica La culla 
situada a Manresa. 
A la Gràfica 4.1 es mostra un resum de les precipitacions 
entre 1970 i setembre de 2007. 

Gràfica 4.1: Estudi pluviometric (periode 1979-2007) 

La màxima mensual és de 245 mm, i la mitjana anual és de 
542 mm. Amb la nostra superfície de teulada recollirem 
46070 L/any de mitjana d’aigua. 

4.2 Demanda d’aigua 
La demanda d’aigua total per al conreu és de 54932 L/any. 
Com la mitjana anual d’aigua recaptada és de 46036 L no 
podrem abastir les necessitats d’aigua per el conreu sense 
consumir aigua de xarxa. 

4.3 Dimensionat de la instal·lació de captació 
El dimensionat de la instal·lació de captació es realitzarà 
segons el “Documento Básico Salubridad HS 5 Evacuación 
de aguas”. 
Hem escollit uns canalons de diàmetre nominal 100 mm i 
pendent del 1%. Els baixants d’aigua tenen un diàmetre 
nominal de 50 mm i aniran pel lateral de la vivenda (façana 
est i oest). Els col·lectors tenen un diàmetre de 90 mm i una 
pendent del 1%. 

4.4 Dimensionat de la instal·lació de 
subministrament 

L’estació de depuració està prevista d’una sortida d’aigua 
per connectar-hi la mànega, així que no caldrà fer el 
dimensionat de la instal·lació de subministrament. 

4.5 Estació de filtratge 
Per el filtratge i l’acumulació de l’aigua s’ha escollit 
l’estació Garden Confort de la casa GRAF. La planta 
consta d’un tanc d’acumulació, un sistema de filtratge, i un 
d’impulsió. 
Escollirem el tanc de 13000 litres (el de màxima capacitat) 
ja que estem en una zona d’alta pluviometria i els podrem 
omplir. Si tinguéssim un excedent d’aigua, el tanc està 
equipat amb una sortida que connectarem a l’arqueta. 
El sistema l’instal·larem enterrat sota de l’hort ja que 
aquest pot ser transitable per persones. D’aquesta manera 
no utilitzarem espai del garatge que ja ha estat reduït pel 
reciclatge d’aigües grises. 

 

Figura 4.1: Estació de filtratge. 

5. Condicions mediambientals 

5.1 Gestió de residus 
Els residus generats a les instal·lacions proposades en 
aquest projecte i en el posterior desmantellament suposen 
un gran impacte mediambiental. Aquestes són runes, 
canonades d’acer i coure, canonades de plàstic, material 
elèctric, i embalatges dels equips instal·lats. Tots ells seran 
duts fins a la deixalleria municipal de Castellbell i el Vilar. 
La destinació prioritària dels residus serà la reutilització i el 
reciclatge. En cas de no ser possible, la seva destinació és 
el tractament adequat i el dipòsit controlat. 

5.2 Emissions de CO2 
Les instal·lacions descrites en aquest projecte tenen el 
propòsit d’estalviar gas (el sistema solar tèrmic) i aigua (el 
reciclatge d’aigües grises i pluvials), però hi han més 
consideracions mediambientals a tenir en compte.  
Es coneix com efecte hivernacle al fenomen en que 
determinats gasos components de l’atmosfera retenen part 
de l’energia que el terra emet per haver estat escalfat per la 
radiació solar. Afecta a tots els cossos planetaris dotats 
d’atmosfera. D’acord amb l’actual consens científic, 
l’efecte hivernacle s’està veient accentuat a la Terra per les 
emissions de certs gasos, com el diòxid de carboni (CO2) i 
el metà, degut a l’activitat humana. 
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S’ha realitzat un estudi de les emissions de CO2 que es 
produiran en fer ús de les instal·lacions citades en aquest 
projecte i les compararem amb les que es farien sense elles 
(Taula 5.1). 
Per a fer-ho utilitzarem els següents factors de conversió: 
 Electricitat: 1 kWh = 0,545 kg de CO2  
 Gas:  1 kWh = 0,2 kg de CO2  
 (Extrets de la web de la UPC/mediambient) 

Aigua:  1000 L = 0,37 kg de CO2  
(extreta de la revista ”Papeles de geografía” nº 
40. Utilitza el mètode proposat per “Chamber et 
al.2000” que computa l’energia necessària per 
traslladar, distribuir i entregar el aigua consumida 
per la comunitat) 

Taula 5.1: Emissions de CO2. 

5.3 Petjada ecològica 
Moltes vegades les conclusions explicades a  l’apartat 
anterior només es veuen com un conjunt de números sense 
sentit. És per això que al 1996 els investigadors canadencs 
Mathis Wackernagel i William Rees van publicar el llibre 
“Our Ecological Footprint”, on es proposava un nou 
indicador per intentar estimar els efectes de les activitats 
humanes sobre el medi ambient. 
La petjada ecològica ens permet calcular l’espai que 
necessitaria un territori determinat per poder mantenir el 
seu desenvolupament (en termes d’obtenció de recursos i 
assimilació de residus) de manera ecològica. 
La Taula 5.2 mostra la superfície de bosc necessària per 
absorbir el CO2 que reduïm amb els sistemes proposats al 
projecte per tal de conscienciar de la importància de les 
energies renovables i l’estalvi d’aigua. 

Taula 5.2: Petjada ecològica produïda per el CO2. 

6. Pressupost 
El pressupost total de les instal·lacions seria de 22314 € 
amb IVA ja inclòs. 
La Taula 6.2 mostra un resum del pressupost de les 
instal·lacions. 

 

Taula 6.1: Pressupost de les instal·lacions. 

7. Subvencions i finançaments 
Per tal de fomentar l’ utilització de sistemes d’aprofitament 
de fonts d’energies renovables i l’estalvi en el consum 
d’aigua i el foment de l’aprofitament en vivendes i serveis 
de les aigües grises i pluvials, cada vegada més les 
administracions públiques han ampliat les polítiques 
d’ajudes econòmiques, tant des de el nivells estatals fins a 
les entitats locals. 
L’ IDAE  (“Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía”), per tal de millorar l’ús de les energies 
renovables, estableix una línia de préstec per  finançar  
inversions en projectes d’energia solar tèrmica, fotovoltaica 
aïllada i biomassa domèstica i instal·lacions de 
cogeneració. Finançant fins el 100% dels costos de 
referència del projecte amb un màxim de 1.5 milions 
d’Euros i amb un interès del préstec que es l’Euribor + 
0,30%. 
A Catalunya l’ ICAEN (Institut Català de l’Energia) a 
desenvolupat el programa de subvencions a les 
instal·lacions d’ Energies Renovables 2007. Dins d’aquest 
programa seran objecte de subvenció, entre d’altres, els 
projectes destinats a instal·lacions d’energia solar tèrmica 
per qualsevol tipus d’aplicació amb aprofitament tèrmic: 
aigua calenta sanitària, calefacció, escalfament de piscines, 
climatització, calor de processos industrials,... 
Es preveu una subvenció d’un 37% del cost de referència 
de la instal·lació en 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. 
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