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 Ens agradaria començar donant les gràcies a la Sílvia Fernández, la propietària de la 
casa sostenible en la que s’ha centrat el nostre treball. Però per fer-ho, ens agradaria explicar 
com va anar tot. En un primer moment, quan el que teníem era només una idea amb moltes 
ganes de tirar endavant, vam adonar-nos que ens estava resultant molt difícil trobar un 
contacte disposat a facilitar-nos totes les dades necessàries per fer-ho. A partir del Centre de 
Recursos Barcelona Sostenible, vam anar a parar a St. Pere de Vilamajor, a mans de la Sílvia 
Fernández, qui ens va obrir les portes de casa seva amb molta amabilitat, tenint en compte 
que l’únic contacte que havia tingut amb nosaltres havia estat una trucada de telèfon. La visita 
a casa seva va ser molt gratificant, no tan sols per l’extensa explicació de totes les instal·lacions 
sostenibles de la casa ni de les dades econòmiques que necessitàvem sinó també perquè per a 
nosaltres va significar una enriquidora experiència. Vam conèixer de primera mà què és el que 
una persona compromesa amb el medi ambient fa per posar el seu grà de sorra en la 
preservació del nostre planeta. Així doncs, volem agrair-li tot l’ajut i col·laboració que ens ha 
brindat, sense els quals no hauríem pogut fer aquest treball. 
 

D’altra banda, també volem donar les gràcies a les persones que molt amablement ens 
han proporcionat la informació necessària, s’han ofert a respondre les nostres preguntes i a 
recomanar-nos bibliografia útil. Aquestes són el Quim Ferrer, arquitecte i director general del 
grup Quimanna, la Samira Shaban, del Centre de Recursos Barcelona Sostenible, l’Albert 
Barrera, responsable del règim especial de Catalunya de Fecsa-Endesa, i els dos responsables 
tècnics de Klau Sistemes S.L., l’empresa contractada per la Sílvia Fernández per les 
instal·lacions sostenibles. 
 

Finalment, però no sent menys important, volem donar les gràcies a l’Albert de la Riba 
i la Lola Catà, pel seu suport i paciència. 
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MOTIVACIONS 

Nosaltres mateixes som una prova de l’interès creixent que desperta l’ecologia en la societat 
d’avui en dia. Però també és important destacar que en aquesta ciència relativament jove hi ha 
molts tòpics i desconeixement. Per això vam pensar que a través d’aquest treball 
aconseguiríem combatre, al menys a nivell personal i d’entorn proper, aquesta desinformació. 
A més, pel nostre propi futur ens serà útil tot el que puguem aprendre en aquest anàlisi, ja 
que, com estem veient els darrers anys, la conscienciació ecològica és necessària per començar 
a frenar l’impacte mediambiental que té la nostra forma de vida i de treball actual. 

Un cop escollit el tema general, ens calia especificar. Vam pensar que construir-se una casa 
sostenible és el que marca la frontera entre viure d’acord amb el pensament ecològic i no 
contaminar o fer només petites aportacions a la preservació del medi ambient sense implicar-
se completament. Llavors ens vam adonar que un altre dels tòpics en el tema de l’ecologia és 
relacionar-la amb una gran despesa de diners. Vam lligar aquestes dues idees i vam arribar a la 
conclusió que l’estudi de la rendibilitat d’una casa sostenible seria molt interessant. 

 

OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

L’objectiu del nostre treball és calcular la rendibilitat de la remodelació d’una casa 
convencional per convertir-la en sostenible.  

Sabem que la rendibilitat d’una casa sostenible no només depèn del factor econòmic, sinó 
també del moral. Però un anàlisi des d’aquesta perspectiva és molt difícil de comptabilitzar i, 
en tots els casos que hem vist, les persones que actualment es fan una casa sostenible és per 
conviccions morals. Tal com ens va dir l’Antoni Mestres, propietari d’una casa ecològica i 
sostenible: “Saber que et dutxes, rentes les mans i rentes la roba amb aigua calenta escalfada 
pel sol amb un cost gairebé zero, és tot un plaer”. 

A més, ens hem plantejat dues hipòtesis inicials: per una banda ser sostenible suposa un 
estalvi mensual en despeses i, per una altra, a llarg termini surt a compte la inversió inicial. 

 

METODOLOGIA 

Per tal de reunir el màxim d’informació possible abans de començar amb la part pràctica, vam 
acudir a la fira de Construmat, on vam contactar amb una empresa de construcció sostenible: 
Ecospai, del grup Quimanna. També ens va servir per orientar una mica més el nostre treball i 
delimitar objectius, sospesant quins eren més factibles, a més de començar a adquirir 
coneixement sobre el món de la construcció sostenible. 

Una altra font d’informació ha estat el Centre de Recursos Barcelona Sostenible, on ens van 
facilitar el contacte amb la Sílvia Fernández, propietària d’una casa sostenible a Sant Pere de 
Vilamajor que s’ha convertit en el nostre objecte d’estudi. A més, teníem un altre contacte, 
l’Antoni Mestres, que s’ha construït una casa ecològica i sostenible, però amb ell no ha estat 
possible un estudi a fons, ja que després de comprometre’s no li va ser possible. 

Pel que fa als càlculs econòmics, hem fet servir l’Excel com a eina principal per trobar els 
resultats del VAN, TIR i Payback.  
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1-INTRODUCCIÓ 

 

1.1. QUÈ ÉS L’ECOLOGIA? 

Abans de començar a tractar el nostre projecte d’investigació (les cases sostenibles), és 
important fer una sèrie de definicions per tal d’establir unes bases conceptuals del nostre 
treball. Hem considerat que la millor manera de fer-ho és anar de termes més generals a més 
específics i per això comencem definint l’ecologia. 

Segons Philippe Dreux és “la ciencia que se ocupa de las relaciones de los organismos con 
su medio. Aunque su fin ideal sería definir y estudiar el conjunto de interacciones que se 
producen sobre nuestro planeta entre todos los animales, los vegetales y los medios que ellos 
habitan, se encuentra todavía muy lejos de alcanzar unos resultados tan ambiciosos, cuya 
consecución es, por otra parte dudosa."1 És a dir que el seu objecte d’estudi són els 
ecosistemes i una de les seves bases és que tot animal o planta viu en llocs amb unes 
condicions determinades que són necessàries per a la seva subsistència. Per tant, ens podem 
adonar que és un concepte força general que segurament s’ha tingut en compte des de temps 
prehistòrics tot i que sense atorgar-li aquest nom.  

El primer que va fer servir el terme “oekologia” va ser el biòleg i filòsof alemany Ernst 
Haeckel al 1866. En grec aquesta és una paraula composta que significa “ciència de l’hàbitat”. 
En els inicis l’ecologia era una branca de la biologia que poc a poc va anar adquirint més 
importància fins a constituir-se com una ciència en si mateixa. La primera generació d’ecòlegs 
va sorgir entre 1893 i 1913, per tant podem veure que és força recent.  

Però al llarg del segle XX i sobretot a començaments de la segona meitat, després de la 
Segona Guerra Mundial, comença una transició cap al que podríem anomenar ecologia 
moderna. Aquesta sorgeix com a conseqüència d’un canvi en l’ús dels recursos (petroli, energia 
nuclear, etc) que condueix als efectes devastadors  de la contaminació. El terme ecologia es 
converteix llavors en l’element sensibilitzador de la població cap al medi ambient. Aquesta és 
una forma de posar fre a l’explotació radical que s’ha intensificat aquest darrer segle i que té 
conseqüències extremadament nocives i irreparables. Amb aquesta conscienciació s’han 
començat a desenvolupar energies alternatives com la solar, eòlica, hidràulica, etc., i formes de 
vida alternatives.  

 Per altra banda, és important remarcar que el raonament ecològic reuneix tres grans 
preocupacions: la salut humana, la compatibilitat entre els diversos usos dels recursos per a 
diferents activitats i la durada limitada dels recursos no reciclables (com el petroli). Així doncs, 
quan l’ecòleg aplica aquesta ciència a l’estudi dels efectes de l’activitat humana, té en compte 
aquests tres factors.  

                                                
1 DREUX, Philippe. Introducción a la ecología, (p.3). 
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1.2. ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

És obvi que l’ecologia té moltes aplicacions però la que ens ocupa en aquest treball és la 
de l’habitatge.  

Molts cops es fa servir indistintament l’adjectiu ecològica i sostenible per fer referència a 
un determinat tipus de cases, però hem de saber que són dos conceptes diferents. Una casa 
sostenible dóna més importància al seu funcionament interior que als materials amb els quals 
està construïda. En ella és essencial que es recicli, es faci un ús eficient de l’aigua, l’electricitat i 
el gas, etc. En resum, que s’incorporin una sèrie d’instal·lacions, que explicarem més 
detalladament en un altre punt del treball, que augmentin l’eficiència energètica al màxim. En 
canvi, un habitatge ecològic és aquell en el qual per construir-lo s’han fet servir materials 
respectuosos amb el medi ambient que es troben al mateix indret d’edificació o als voltants. 
D’aquesta manera s’eviten emissions de CO2 a través del transport de materials, per exemple. 
Però encara hi ha un tercer terme que és menys conegut: Passive House. Aquest consisteix en 
un tipus d’edificació on el que més es té en compte són les característiques del bioclimatisme, 
és a dir mantenir una bona temperatura interior mitjançant l’aprofitament de recursos 
naturals com la radiació solar i fent un disseny de ventilació i hermetisme eficient. Les Passive 
House es van construir per primer cop a Alemanya al 1990 i han arribat a tal punt de 
desenvolupament que actualment és possible que el cost d’una d’elles no superi de gaire (al 
voltant d’un 7%) el d’una ordinària.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il·lustració 1. Funcionament d’una passive house 
    Font: http://en.wikipedia.org/wiki/passive_house 
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2- CAS PRÀCTIC 

 

2.1.DIFERENTS INVERSIONS2 

Una casa sostenible està formada per unes instal·lacions no convencionals que redueixen 
el consum energètic i la contaminació en el medi ambient. Podem trobar diversos tipus de 
sistemes que utilitzen energies renovables o bé que reutilitzen els recursos per minimitzar el 
seu consum. A continuació explicarem aquests sistemes. 

 

Energia solar fotovoltaica 

 Aquesta energia, com el seu nom indica, prové del sol i es capta a través d’unes plaques 
que es col·loquen a les taulades de les cases. “Mitjançant uns panells fotovoltaics, podem 
produir electricitat durant el dia, emmagatzemar-la i consumir-la posteriorment”3. 

 La instal·lació fotovoltaica requereix quatre productes per a la seva utilització: el panell 
solar fotovoltaic, el regulador de càrrega, l’acumulador i el conversor. El panell solar 
fotovoltaic “és l’encarregat de transformar l’energia que ens arriba del sol en energia elèctrica. 
Es necessari que els rajos del sol incideixin perpendicularment en la seva superfície”. Els panells 
fotovoltaics poden ser de tres materials diferents: monocristal·lí, policristal·lí i amorf. El 
regulador de càrrega és un aparell que es dedica a “protegir els acumuladors d’una 
sobrecàrrega quan aquests estan totalment carregats o descarregats”. L’acumulador és 
l’encarregat “d’emmagatzemar energia elèctrica que pot retornar-la quan l’usuari ho 
requereixi”. Per últim, el conversor ha de transformar el corrent continu que ve dels 
acumuladors en corrent altern per l’ús domèstic. 

 El corrent continu es caracteritza per tenir un flux de càrregues elèctriques, que són 
transportades mitjançant conductors. Aquest tipus de corrent gairebé no s’utilitza perquè té 
desavantatges com la pèrdua que es produeix si es transporta lluny. És per això que s’utilitza 
amb molta més freqüència el corrent altern. Aquest últim pot variar en quant a freqüència i 
intensitat, sent d’aquesta manera molt útil a l’hora de fer funcionar electrodomèstics. 

 Per últim, dir que les plaques solars fotovoltaiques s’aconsellen com a negoci, ja que es pot 
vendre l’electricitat a la companyia elèctrica i treure’n profit. Aquesta instal·lació pot arribar a 
ser tant costosa que si es fes servir l’electricitat que produeix per al propi consum es perdrien 
molts diners. S’aconsella, doncs, seguir utilitzant la connexió a la xarxa nacional, un cop 
instal·lades les plaques. 

 

Energia solar tèrmica 

 L’energia solar tèrmica també consisteix en la captació del sol però, a més de poder-la 
transformar en electricitat, es pot fer servir per esclafar l’aigua sanitària (l’aigua de l’aixeta, la 
dutxa, etc.), per a la calefacció i per a la climatització de piscines. En quant a l’aigua calenta 
sanitària: “es pot aconseguir aigua calenta de manera neta i gratuïta de la natura, instal·lant 

                                                
2 Esquemes il·lustratius de les instal·lacions, veure Annex 2  
3 Tot el que va entre cometes en aquest apartat està extret de http://www.soliclima.es. 
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captadors solars tèrmics. La instal·lació és simple, el cost assequible i s’amortitza en poc 
temps”. Per al funcionament de la calefacció amb aquest tipus d’energia és necessària la 
instal·lació corresponent. “Es realitza la instal·lació d’unes plaques solars anomenades 
col·lectors, que absorbeixen la calor del sol i la transmeten a un circuit tancat pel qual discorre 
un fluït que, al mateix temps, transmet la calor al sistema de calefacció”. Per últim, la 
climatització de les piscines és una manera sostenible d’augmentar la temperatura de l’aigua 
amb col·lectors solars quan ja no fa tanta calor. 

 Pel que fa a la calefacció, aquesta instal·lació ha d’estar complementada amb una caldera 
o bomba de calor, ja que sinó no tindríem prou energia per a cobrir les necessitats tot l’any. A 
l’hivern ens faltaria energia (hi ha menys radiació solar) i a l’estiu hi hauria una sobrecàrrega 
(no necessitem tanta energia com a l’ hivern). Per tant, no seria eficient. 

 

Reciclatge i tractament d’aigües 

 Trobem que hi ha diferents maneres de tornar a aprofitar l’aigua que hem utilitzat a la 
nostra llar.  

 Primer, podem reciclar les aigües grises, les que utilitzem a la dutxa o al lavabo, instal·lant 
un producte que filtra i esterilitza l’aigua. L’únic requisit per a la seva utilització és “disposar 
d’un sistema de canonades que separi d’una banda l’aigua potable i per l’altra l’aigua 
reciclada”. 

 Les aigües de la cuina o del vàter, anomenades aigües residuals o negres, també es poden 
reciclar amb un sistema de depuració biològica que permet la reutilització de l’aigua pel 
regadiu. 

 D’altra banda, podem aprofitar les aigües pluvials. “Consisteix en filtrar l’aigua de la pluja 
captada en una superfície determinada, generalment la teulada o el terrat, i emmagatzemar-la 
en un depòsit. Posteriorment l’aigua tractada es distribueix a través d’un circuit hidràulic 
independent de la xarxa d’aigua potable” 

 

Calderes de Biomassa 

 La biomassa és tota aquella matèria d’origen animal o vegetal transformada en 
combustible renovable amb l’objectiu de generar energia. Al llarg dels anys i per mitjà de la 
fotosíntesi, aquesta matèria ha anat captant CO2 i al moment de cremar-la, el CO2 que desprèn 
torna a l’atmosfera. Per aquest motiu, les calderes de biomassa no malmeten el medi ambient 
i no contribueixen a l’efecte hivernacle com ho fan les calderes de gasoil o butà que són gasos 
liquats del petroli. La diferència entre els combustibles renovables i els combustibles fòssils és 
que aquests últims incrementen el CO2 de l’atmosfera, ja que hi aporten una quantitat extra 
que abans de la combustió no estava a l’atmosfera sinó al subsòl. Les calderes de biomassa 
utilitzen com a combustible restes forestals triturades, com és el pellet, el material més comú 
utilitzat en les calderes de biomassa de les llars.  
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2.2. VISITA A UNA CASA SOSTENIBLE                                                              

 

Vam contactar amb la Sílvia Fernández a través del Centre de Recursos Barcelona 
Sostenible. Al maig, es va oferir a fer-nos una visita guiada per la seva vivenda sostenible, que 
va remodelar al 2007, donant-nos tot tipus d’informació sobre el funcionament de les 
instal·lacions i costos. A continuació, farem una descripció d’aquesta visita per parts. 

Jardí 

 Pel que fa a les plantes i petit conreu, utilitza llavors ecològiques i delimita l’hort amb fusta 
reciclada. La Sílvia Fernández també practica el que s’anomena Permacultura, que a grans trets 
es podria resumir com aprofitar tot el que es pot per a un ús alternatiu. Per exemple, un cop 
talla les males herbes, en comptes de tirar-les, les escampa sobre la terra on creixen les 
plantes perquè es degradi i es converteixi en humus. Aquest mètode permet mantenir fresca la 
superfície i, com a conseqüència, que l’aigua no es filtri tan ràpid. 

 A més, no utilitza cap tipus de productes químics. Per exemple, per evitar que alguns 
mosquits i altres tipus d’insectes malmetin el que ha plantat, posa com a barrera unes plantes 
(sàlvia, camamilla, etc.) que els arruixa. 

 Tot i que intenta regar el mínim de cops possibles, el sistema de reg que té és el següent: a 
la teulada disposa d’una canonada per recollir l’aigua de la pluja i dirigir-la cap a tres dipòsits 
situats a la vora de l’hort. N’hi ha tants perquè d’aquesta manera tota l’aigua es pot 
emmagatzemar i així quan un està ple, a través d’una canonada, l’excés de líquid passa al 
següent i així successivament. És un sistema molt eficient ja que el recurs natural s’aprofita al 
màxim. Aquesta aigua es destina al rec per goteig i rec per mànega que ella utilitza un màxim 
de dues hores en dos o tres dies per setmana, quantitat que varia segons l’època de l’any. 
Perquè l’aigua pugui circular per aquesta mànega s’utilitza una bomba. 

 Al jardí també podem trobar un dipòsit d’aigües negres. Es tracta d’un clot al terra en el 
qual hi ha una depuradora molt senzilla que fa 1’25 de diàmetre i es pot utilitzar per a 6-8 
persones. El que fa aquesta depuradora és el següent: capta les aigües negres de la casa i les 
tracta amb bactèries aeròbiques, que són bactèries que es desenvolupen en un ambient 
oxigenat per tal d’evitar les males olors. Aquestes separen, a través d’un procés, els 
excrements de l’aigua. Un cop depurada, aquesta aigua és conduïda cap a un dipòsit i s’utilitza 
per regar el jardí.  

Casa 

 Es tracta d’una vivenda unifamiliar que consta de tres plantes: la planta baixa té una 
superfície de 50m2 i la primera planta i la segona tenen ambdues 98m2. És a dir, en total la 
superfície edificada és de 246m2.  

 A la teulada estan disposades 84 plaques solars fotovoltaiques que en total ocupen una 
superfície aproximada de 60m2. La teulada té una orientació sud i una inclinació de 35o, 
característiques que optimitzen l’aprofitament de l’energia solar. Aquestes plaques produeixen 
15 kWh. Es necessita aproximadament un conversor per cada 5 kWh produïts, és per això que 
aquesta casa en té tres. Si només en tingués un per a totes les plaques, en cas d’avaria deixaria 
de funcionar tota la instal·lació.  



 
 

10 
 

 En una vivenda unifamiliar situada en una urbanització tenir tota aquesta instal·lació per a 
consum propi no surt a compte, en canvi, en una casa aïllada d’altres i, essencialment, de la 
xarxa elèctrica comunitària sí que pot ser rentable. Aleshores, el que la Sílvia Fernández fa és 
vendre l’energia que produeix a la companyia d’electricitat Fecsa-Endesa que actualment li 
paga cada kilowatt produït a 0,47 euros. Per al consum propi utilitza electricitat provinent 
d’energia convencional i actualment paga a 0,1134€ el kilowatt.  

 Les plaques tenen aproximadament una vida útil de vint-i-cinc anys, però perden eficiència 
amb el pas del temps. Necessiten un manteniment anual, però, segons la Sílvia Fernández, és 
més aconsellable fer-ho dos caps l’any, ja que l’acumulació de pols sobre la placa fa que els 
rajos solars no penetrin tan bé, i, en conseqüència, que la producció es vegi reduïda. Per posar 
un exemple, el dia de la visita, que era assolellat, des de que va sortir el sol fins al migdia 
(12:00) cadascun dels conversors de la vivenda havia transformat  11, 13 i 13 kWh. 

 A més de les plaques solars fotovoltaiques, també hi ha instal·lada una placa solar tèrmica. 
Amb una ja n’hi ha prou per a tres persones. Tot i això, aquesta placa només actua com a 
complement de la caldera de biomassa, ja que és aquesta última instal·lació la que escalfa la 
casa i la majoria d’aigua calenta que es fa servir . 

 Però, què passa amb l’electromagnetisme de les plaques? La propietària de la casa va 
encarregar un estudi a una geobiòloga per tal de determinar si era perjudicial per a la salut. 
Com que el sostre està aïllat no hi ha cap tipus de problema. El perill està en els conversors, 
però si es tenen tancats i aïllats adequadament tampoc suposen cap amenaça. 

 Com hem dit anteriorment, una altra forma d’escalfar l’aigua i tenir calefacció és a través 
de la caldera de biomassa. Aquesta instal·lació consta d’un braç i la cambra de combustió. 
Depenent de quin braç tingui la màquina es pot utilitzar com a combustible estelles, pellet 
(fusta premsada), closques de fruits secs o llenya. S’ha de dir que les empreses que produeixen 
aquests productes configuren un sector emergent. Per una altra banda, és important remarcar 
que aquests combustibles han d’estar emmagatzemats a part, aïllats. La propietària de la casa 
fa servir normalment pellet com a combustible i està en una habitació separada de la caldera 
per motius de seguretat, com acabem d’esmentar. 

 Finalment, a dins de casa hi ha un sistema de recollida d’aigües grises. 

 A part d’aquestes grans inversions, la casa també té petites característiques que encara 
fan que sigui més sostenible, com bombetes de baix consum, reciclatge i filtre d’aigua. El filtre 
d’aigua fa que l’aigua que prové de l’aixeta sigui de més bona qualitat, sense contaminació, 
però sí amb els minerals necessaris.  
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2.3. COMPLIMENT DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA: 

Ens ha semblat necessari saber fins a quin punt la casa de la Sílvia Fernández es pot 
considerar sostenible. Aquesta denominació pot ser molt subjectiva i el terme és ampli, per 
això hem decidit utilitzar aquest Decret de la Generalitat com a referència, ja que com diu el 
primer article: ”1.2. Els paràmetres ambientals i d’ecoeficència són d’aplicació en els edificis, de 
titularitat pública o privada, destinats a qualsevol dels usos següents: Habitatge[...]”.  

En el text s’estipulen una sèrie de característiques obligatòries requerides als edificis 
amb la finalitat de reduir els danys mediambientals. Tots ells els compleix la vivenda que 
nosaltres estudiem.  

Començant pels paràmetres que fan referència a l’aigua, que estan tractats a l’Article 
3, es diu que s’ha “de disposar d’una xarxa de sanejament que separi les aigües pluvials de les 
residuals[...] situada a l’exterior de la propietat.”4 Com hem explicat a la part de la visita, la 
casa disposa de varis dipòsits on es recull l’aigua de la pluja i d’una depuradora per on passen 
les aigües negres. Tots ells estan al jardí, és a dir, fora de la propietat, si entenem com a tal el 
recinte habitable. 

La Sílvia Fernández també ens va explicar que fa servir filtres a la dutxa i la resta 
d’aixetes, un altre dels requeriments d’aquest article. 

Després el Decret passa a tractar l’energia. En aquest apartat s’obliga a “disposar d’un 
sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al seu funcionament energia 
solar tèrmica[...]”5  Ella té una placa solar tèrmica que combina amb una caldera de biomassa 
amb combustible de pellets per aquesta funció. També es demanen una sèrie de 
característiques d’aïllament de les quals compleix la majoria, tot i que hem de tenir en compte 
que no ha renovat encara la casa sencera i per aquest motiu queden algunes finestres sense 
aïllar. Ja té, però, el projecte de corregir-ho. 

L’Article 6 parla dels materials i sistemes constructius, encara que els requeriments 
d’aquest article són més flexibles ja que permet fer una elecció voluntària dins d’un mínim 
obligatori que ha de sumar 10 punts en la seva escala. És a dir, cada instal·lació que es tingui té 
una puntuació determinada que li han atorgat en el Decret. En el cas d’aquesta casa, s’obté 
una puntuació aproximada de 23: 

“g) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents tancaments verticals 
exteriors en un 10% […]: 4. 

[…] 

k) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici: 8. 

l) Utilització almenys d’un producte obtingut del reciclatge de residus (residus de la construcció, 
pneumàtics, residus d’escumes, etc.) per subbases, paviments, panells aïllants i d’altres usos: 4. 

[…] 

                                                
4 Article 3, DECRET D’ECOEFICIÈNCIA: Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
5 Article 4, DECRET D’ECOEFICIÈNCIA: Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
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o) Utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de 
l’edifici: 7.”  

Finalment, l’últim article s’ocupa dels paràmetres d’ecoeficiència dels residus.  Es fa 
èmfasi en el reciclatge, cosa que la Sílvia Fernández té molt en compte ja que practica el que 
s’anomena permacultura. Consisteix a grans trets en aprofitar-ho tot per un nou ús, és a dir no 
llençar res que es pugui aprofitar.    
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2.4. SUBVENCIÓ A LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Hem considerat adient fer un altre apartat per explicar més a fons el tema de la 
subvenció a la producció d’energia solar fotovoltaica. Ho hem decidit perquè és la inversió que 
més rendibilitat aporta en el nostre anàlisi degut, fonamentalment, als beneficis que la Sílvia 
Fernández obté amb la venta d’aquesta energia. A més, és un exemple clar de la importància i 
l’empenta que se li dóna a les energies renovables a Espanya tenint en compte que l’energia 
solar fotovoltaica és la més subvencionada tot i ser a la vegada de les que menys producció 

aporta, segons el Pla d’Energies Renovables 2005-2010 (PER).6  
Per això també hem decidit fer els càlculs del VAN, el TIR i el Payback amb dos 

escenaris: el primer és basant-nos estrictament en les dades del cas que estem estudiant i el 
segon està elaborat amb la subvenció que tindria la Sílvia Fernández si hagués obtingut la 
autorització administrativa de la venta d’energia entre el setembre del 2008 i ara.  

La diferència és que en el primer cas la tarifa està fixada en el Real Decret 661/2007 
del 25 de maig i en el segon en el Real Decret 1578/2008 del 26 de setembre. És una diferència 
molt important pel motiu que ara explicarem.  

Quan es va redactar el PER 2005-2010 es va donar un pressupost de 542000 milers 
d’euros  i es van fixar uns objectius d’incrementar en sis anys la potència instal·lada al 2004 en 
363 MWp (52,48 MWp a Catalunya) arribant als 400 MWp al 2010 (Alemanya al 2003 tenia 
instal·lats 410 MWp). Però a l’agost del 2007 ja es va superar aquest objectiu, per la qual cosa 
si es seguia amb el mateix pla d’ajudes el pressupost inicial era completament insuficient. Per 
això al 2008 es va decidir començar a reduir les tarifes estipulades al Real Decret 661/2007 de 
0.440381 a 0.34: “Así como una retribución insuficiente haría inviables las inversiones, una 
retribución excesiva podría repercutir de manera significativa en los costes del sistema eléctrico 
y desincentivaría la apuesta por la investigación y el desarrollo, disminuyendo las excelentes 
perspectivas a medio y largo plazo para esta tecnología De ahí que se considere necesaria la 
racionalización de la retribución y, por ello, el real decreto que se aprueba modifica el régimen 
económico a la baja, siguiendo la evolución esperada de la tecnología, con una perspectiva a 

largo plazo.”7 Per tant, veiem que és una baixada d’un 40% aproximadament que canvia 
sobretot el Payback d’aquesta inversió sostenible. Cal dir que s’ha vist que amb aquesta 
reducció no s’ha cobert el contingent de potència de la subvenció oberta al febrer i per això 
encara no s’ha tornat a baixar, però possiblement al juliol tornarà a disminuir la tarifa. En part 
degut a aquest fet, les empreses de fabricació de plaques solars fotovoltaiques també han 
baixat els seus preus de manera proporcional a aquesta reducció en les ajudes de l’Estat, així la 
inversió continua sent atractiva. 

                                                
6 www.idae.es 
7Real Decret 1578/2008, de 26 de setembre. Disponible a internet a www.boe.es 
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2.5. CÀLCULS 
 

 2.5.1. Descripció del VAN i TIR 

Per tal de determinar si les inversions en instal·lacions que s’han dut a terme a la casa 
estudiada són rendibles, hem utilitzat tres mètodes financers que es complementen entre sí i 
ens ajuden a tenir una visió més completa. Aquests tres mètodes són el VAN, el TIR i el 
Payback: 
 
Valor Actual Net (VAN) 

 
És el valor actualitzat dels rendiments que esperem obtenir. Compara el que ens costa avui 
una inversió amb el que obtindríem en el futur valorat en un mateix moment. Si el VAN és 
positiu significa que el projecte és rentable, si és negatiu no ho és i si és igual a zero trobem 
que no guanyem ni perdem diners. 

 
La fórmula és:              

 
 
On Vf són els fluxos de caixa, I0 és la inversió inicial, n són els anys i k és el tipus d’interès. 

 
Taxa Interna de Retorn (TIR) 

És la rendibilitat que ens proporciona el projecte. Ens diu els guanys que obtindríem per cada 
unitat monetària que invertiríem. Es calcula igualant el VAN a zero i el resultat és un 
percentatge que com més gran sigui, més rendibilitat tindrem.  

 
La fórmula és:             

 
 

On Vf
t són els fluxos de caixa de cada període, I0 és la inversió inicial, n són els anys i k és el 

tipus d’interès. 

Payback 
 
És el temps en que es triga en recuperar la inversió inicial. Com més petit, menys anys trigarem 
en recuperar la inversió. 

 
La fórmula és:  

 
 

On A és la inversió inicial i fluxos negatius i Q són els fluxos positius originats pel projecte. 
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2.5.2. Aplicació en les inversions estudiades 

Abans de centrar-nos en cada cas específic, cal remarcar tres supòsits que hem fet per 
tal de regir amb la mateixa estructura totes les nostres estimacions. El primer és que les 
despeses i els ingressos sempre seran constants. El segon és que aquestes despeses i 
ingressos augmentaran anualment segons la inflació, que hem calculat agafant les variacions 
de les mitjanes anuals dels últims deu anys i fent-ne la mitjana. Per últim, el tipus d’interès 
que requereixen els mètodes d’anàlisi és el tipus d’interès mitjà de les obligacions a deu anys 
emeses per l’Estat espanyol, que és de 3,709%, tal com indica el web del Tresor Públic. El 
nostre supòsit és que la propietària de la casa en cas de no invertir els diners en energies 
renovables els invertiria en un fons segur com és el deute públic i no pas en un fons de risc. 

Any Variació de les mitjanes anuals (%) 

2008 4,1 

2007 2,8 

2006 3,5 

2005 3,4 

2004 3 

2003 3 

2002 3,5 

2001 3,6 

2000 3,4 

1999 2,3 

1998 1,8 

Mitjana 3,13 
Taula 1. Variació percentual de les mitjanes anuals de l’IPC del 1998 fins el 2008 
Font: elaboració pròpia amb dades de www.ine.es 
 
  

Aquí  mostrem el quadre resum dels costos de cada instal·lació desglossats.  
 

 
Taula 2. Dades econòmiques sobre les instal·lacions sostenibles 
Font: elaboració pròpia 

 

 Com a despeses anuals trobem el servei de manteniment i les assegurances. La Sílvia 
Fernández no té assegurades les instal·lacions sostenibles (exceptuant les plaques solars 
fotovoltaiques per les que va contractar una assegurança a part) dins de la seva assegurança 

http://www.ine.es/
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de la llar però té previst introduir-les al llarg de l’any vinent. Mentrestant, nosaltres hem volgut 
fer-nos una idea del que hauria de pagar la Sílvia Fernández si inclogués les instal·lacions 
sostenibles dins de l’assegurança de la llar. Per fer-ho no hem pogut recórrer a l’assegurança 
de la llar de la casa de St. Pere de Vilamajor i l’alternativa ha estat anar a parlar amb una 
empresa asseguradora. Seguros Bilbao ens ha fet un pressupost del projecte d’assegurança de 
la llar que hauria de contractar la Sílvia Fernández tenint en compte les característiques de la 
casa i les instal·lacions sostenibles. Obtenim d’aquest pressupost un import total anual de 
l’assegurança de la llar de 274,42€ però no se’ns ha pogut proporcionar un import desglossat 
per instal·lació. L’explicació que Seguros Bilbao ens ha donat és que sense la gravació de la 
pòlissa, la qual no tenim perquè estem parlant d’un cas hipotètic, aquestes estipulacions no es 
poden calcular. Per aquest motiu i aferrant-nos al cas real de l’estudi de la casa sostenible, 
hem considerat apropiat no incloure l’import de l’assegurança de la llar als costos de les 
instal·lacions. 
 
 Després d’aquestes puntualitzacions, ara passarem a explicar detalladament com hem 
dut a terme els nostres càlculs sobre totes les instal·lacions sostenibles comparades amb les 
que hi havia abans de la remodelació. 
  
Caldera de biomassa i placa solar tèrmica versus gasoil 

 Hi ha diversos tipus de calderes i cada casa en requereix una d’específica. A part, els 
braços utilitzats també depenen del combustible que es vulgui fer servir i tot això fa que el 
preu variï segons les característiques. La Sílvia Fernández va escollir el braç que serveix tan per 
pellet com per estelles, que és el més complet i, per tant, el més car. 

 El cost de la caldera va ser de 18.000€ al què li hem sumat 4.000€ d’instal·lació. Però a 
aquesta quantitat se li ha de restar la subvenció que és de 5.400€. Aquesta li retornen un cop 
ja ha pagat tot el cost de la instal·lació.  

 En quant a la placa solar tèrmica, només en té una i el seu cost és de 5.731€ amb el cost 
d’instal·lació ja inclòs. Aquesta, però també rep una subvenció de 751€, per tant la inversió 
inicial és de 4.980€. 
 Les dues instal·lacions sostenibles les analitzarem com una sola ja que la caldera 
proporciona calefacció i escalfa aigua, i la placa solar tèrmica només escalfa aigua. És per això 
que la última actua només com  a complement de la primera.  
 Les funcions d’aquestes dues instal·lacions eren dutes a terme amb gasoil abans de la 
remodelació. Per aquest motiu hem decidit fer aquesta equiparació entre abans (gasoil) i ara 
(caldera i placa) a fi de dur a terme els nostres càlculs.  

 
 

Taula 3. Despesa anual en gasoil l’any 2006 
Font: elaboració pròpia 

 Kg €/Kg Total 
Pellet (2007) 7500 0,22        1.650 €  
Pellet (2008) 7500 0,3        2.250 €  

Taula 4. Despesa anual en pellet el 2007 i 2008 
Font: elaboració pròpia 

 Litres €/Litre Total 
Gasoil (2006) 4650 0,64         2.976 €  
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Per tal de veure si ens estalviem diners o no amb aquestes instal·lacions, primer de tot 
hem calculat la diferència entre les despeses en consum de gasoil i de pellet (combustible de la 
caldera de biomassa). La Sílvia Fernández ens va proporcionar la despesa anual de gasoil 
durant un any (abans de fer la reforma) i de pellet anual durant dos anys (després de fer la 
reforma). Hem agafat aquestes dades i els hem aplicat la inflació (3,13%) durant els anys de 
vida útil de les instal·lacions. En el cas del pellet, hem agafat la despesa del primer any només, 
ja que volíem fer un model aproximadament constant perquè es tracta d’una estimació. Hem 
considerat que aquesta diferència entre les dues despeses és el cost d’oportunitat d’utilitzar 
gasoil en comptes de pellet (representa un guany ja que és la quantitat de diners que 
t’estalvies si utilitzes la caldera). 

El resultat del VAN d’aquestes inversions, agafant com a desemborsament inicial el 
cost de la caldera i de la placa tèrmica, la diferència de la despesa de gasoil i pellet en els anys 
de vida útil com a fluxos de caixa i el tipus  d’interès de les obligacions, és de 175,92€. Veiem 
que la inversió és rendible ja que es tracta d’un valor positiu. 

El següent pas és veure de quant és aquesta rendibilitat. Utilitzant el TIR trobem que 
és del 3,79%. Això significa que per cada cent euros invertits, en guanyem gairebé quatre. 
Aquesta és una idea ambigua en el nostre cas ja que per una banda no és un ingrés 
pròpiament dit, sinó una despesa que deixem d’incórrer, i per una altra es pot entendre com 
ingrés ja que és una manera indirecta de finançar la inversió inicial. 

Per últim, el que hem de fer és veure en quants anys es recupera aquesta inversió. 
Calculant el Payback hem vist que la inversió es recupera en catorze anys, que és abans de que 
s’acabi la vida útil. Per tant, no cal tenir en compte la despesa d’amortització. 
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Plaques solars fotovoltaiques 

 La Sílvia té instal·lades a la teulada 84 plaques solars fotovoltaiques que li van suposar 
un cost de 90.000€. Segons li van recomanar, un cop a l’any paga el servei de manteniment 
que li neteja les plaques per assegurar el seu bon funcionament. Però com està comprovant 
amb l’ús d’aquestes, no és suficient només un cop, la neteja s’ha de dur a terme dues vegades 
a l’any, pel que ha de pagar el doble. També té contractada una assegurança que li cobreix les 
possibles avaries.  

Pel que fa a la subvenció, la Sílvia Fernández ens va explicar que no li retornen una part 
del cost de la instal·lació d’un sol cop sinó que quan ha de fer la declaració de la renta desgrava 
un 18% del que va pagar per les plaques cada any fins haver arribat a cobrir la inversió inicial. A 
més, com ja hem dit a l’apartat del treball 2.2 Visita a una casa sostenible, la propietària de la 
casa ven l’electricitat que produeix amb les plaques solars a l’empresa elèctrica Fecsa-Endesa, 
que li paga una quantitat força atractiva ja que la venta d’energia solar està subvencionada per 
l’Estat. Aquest fet es deu a què és una inversió relativament innovadora i d’aquesta manera 
s’atrauen inversors. Com ja hem explicat a l’apartat 2.4. Subvenció a la producció d’energia 
fotovoltaica, el preu subvencionat varia i per això hem considerat dos possibles escenaris. En el 
cas de la Sílvia Fernández, al 2007 el preu que cobrava per kWh era de 0,440381. El següent 
any va incrementar un 3% arribant al 0,455134 i al 2008 va pujar el mateix fins als  0,470181 
€/kWh. És per això que considerarem dos escenaris possibles. El primer amb el preu 
subvencionat que rep la Sílvia Fernández i el segon amb un preu subvencionat més baix com es 
dóna en el present any.  

El primer escenari (veure taula 5 de la pàgina següent) que hem considerat és que la 
subvenció que rep sobre el preu de venta de l’energia és constant al llarg dels anys de la vida 
útil de les plaques. En aquest cas hem considerat que els ingressos són la retribució que rep la 
Sílvia Fernández al vendre l’energia que produeix a Fecsa-Endesa. La producció de les plaques 
depèn totalment del sol que faci. Amb les dades de què disposem podem veure que els mesos 
en què es produeix més energia són d’abril fins a agost aproximadament. Per tant, no es pot 
fer una previsió exacte de futur però sí una estimació: hem calculat la mitjana anual del any 
2008 ja que era l’únic any del qual teníem les dades de cada mes (fem referència al segon 
supòsit explicat al principi d’aquest apartat).  En la taula 4 de la següent pàgina es poden 
observar aquests càlculs. 

Per altra banda, les despeses anuals que té són l’assegurança i el servei de 
manteniment. Aleshores, hem fet la diferència entre ingressos i despeses i hem obtingut els 
fluxos de caixa als quals hem aplicat el nivell de preus al consum menys un punt, tal i com ens 
va dir que evolucionaven els preus de l’energia l’Albert Barrera, responsable del departament 
de règim especial a Catalunya de Fecsa-Endesa. Hem vist que sí que invertiríem en aquest 
projecte ja que el VAN ens ha donat força gran: 78.268,86 €. El TIR és 9,709% que comparant-
ho amb la taxa d’interès que hi ha al mercat a data de maig del 2009, que és  -0,9, fa molt 
atractiva la inversió.  

En quant al temps en què es triga a recuperar la inversió, ens dóna com a resultat onze 
anys. Per tant, veiem que es tracta d’un bon negoci on invertir, encara que a primera vista, 
degut a l’elevat desemborsament inicial, sembli un cost desproporcionat que podria fer enrere 
a hipotètics inversors indecisos. Cal dir, però, que l’atractiu d’aquesta inversió és en funció del 
preu de venta que el productor d’electricitat rep de la companyia elèctrica. 
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Taula 6. Preus i retribució de les plaques solars fotovoltaiques 
Font: elaboració pròpia 

 
Primer escenari 

 
Taula 7. Anàlisi econòmic de la rendibilitat de les plaques solars fotovoltaiques en el primer escenari 
Font: elaboració pròpia 
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El segon escenari, tot i que no és el cas de la Sílvia Fernández, l’hem fet per veure si a 
l’any present (2009) seria rentable fer la inversió, ja que com hem dit la subvenció sobre la 
producció reflectida en les tarifes de venta ha disminuït.  

Veiem que tot i aquesta disminució, el projecte segueix sent rentable, amb un VAN 
positiu (33.137,17 €) i una rendibilitat del 6,48% tal i com indica el TIR. Per últim, en aquest cas 
tardaríem tretze anys en recuperar la inversió.  
 
Segon escenari 

 
Taula 8. Anàlisi econòmic de la rendibilitat de les plaques solars fotovoltaiques en el segon escenari 
Font: elaboració pròpia 

 
Instal·lacions d’aigua 

Hem calculat la rendibilitat de la inversió en aprofitament d’aigües ajuntant totes les 
instal·lacions, ja que no podem discernir el percentatge que contribueix cada una per separat a 
l’estalvi en el consum anual d’aigua. 

Dins de les inversions inicials trobem les bombes d’aigua, els dipòsits i la depuradora. En 
els següents quadres resumim els costos.  

Bombes d’aigua: 

Anys Preu Quantitat Vida útil Total 

2007 265,00 € 3 5          795,00 €  

2011 290,67 € 3 5          872,01 €  

2016 349,71 € 3 5      1.049,14 €  

2021 407,98 € 3 5      1.223,93 €  

         3.940,08 €  
Taula 9. Estimació del preu de les bombes d’aigua al llarg de la vida útil dels dipòsits 
 Font: elaboració pròpia 
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Com que el terreny té força desnivells i els dipòsits estan situats al nivell més baix, sense 
aquestes bombes no seria possible el regadiu. El cost unitari d’aquestes és de 265€. Segons ens 
va informar el Lluís, responsable tècnic de Klau Sistemes S.L., no necessiten un servei de 
manteniment ja que no se solen espatllar mai. La seva vida útil és de 5 anys aproximadament, 
tot depèn de l’ús i la cura que se’n tingui i, com que funcionen juntament amb els dipòsits que 
tenen una vida útil de 20 anys, hem considerat que aquestes s’hauran de renovar quatre 
vegades. Totes les bombes no es compren a la vegada i per això hem calculat el preu 
d’aquestes en els anys en què es fa necessari comprar-les, tot aplicant la inflació i considerant 
la suma de tots els pagaments futurs com a inversió inicial. El cost total de les bombes que 
necessitarem en aquests 20 anys serà de 3.940,08€. 
 
Dipòsits:  

 Preu Quantitat Vida útil Total 

Reciclatge aigües grises  2.160 € 1 20 2.160 € 

Depuradora 1.711 € 1 20 1.711 € 

Recollida d'aigües pluvials  1.325 € 3 20 3.975 € 

    7.846 € 
           Taula 10. Dades econòmiques dels dipòsits de les diferents instal·lacions 
            Font: elaboració pròpia 
 

Tots els dipòsits necessaris en les diferents instal·lacions d’aigua són 5 i aquests tenen 
una vida útil estimada de 20 anys. Cada dipòsit és diferent i en conseqüència els seus preus 
(que ja inclouen la instal·lació) varien. El cost total dels dipòsits és de 7.846€. 
 
Depuradora biològica: 

 Preu Quantitat Vida útil Total 

Depuradora biològica 6.500 € 1 20 6.500 € 
            Taula 11. Dades econòmiques de la depuradora biològica 
              Font: elaboració pròpia 

 
La depuradora requereix una inversió inicial bastant elevada ja que es tracta d’un 

mecanisme més elaborat. Aquesta instal·lació no requereix manteniment ni assegurança com 
ens va assegurar la persona consultada de l’empresa Klau sistemes S.L. El cost total de totes les 
instal·lacions és de 18.286,08€. 

 
A continuació analitzarem l’efecte que han tingut aquestes tres instal·lacions en el 

consum d’aigua. El gràfic 1 de la pàgina següent mostra l’evolució del consum d’aigua de la 
casa des de gairebé dos anys abans de dur a terme la remodelació. Com es veu a primera vista, 
hi ha un parell de pics, però el més important és que a partir de finals de 2007 hi ha una forta 
baixada del consum. Al juliol del 2007 van començar les obres i, com s’observa, es va fer servir 
més aigua a causa de les proves realitzades per comprovar el funcionament de les 
instal·lacions. L’altre pujada des de març del 2006 a setembre del mateix any és deguda a la 
pujada de temperatura que fa necessari regar l’hort i el jardí més sovint.  

L’ús de l’aigua ha baixat de 25 m³ de l’octubre al desembre del 2005 a 15 m³ dos anys 
després. El motiu d’aquesta reducció són les instal·lacions sostenibles: per regar el jardí i l’hort 
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ja  no fa servir aigua de la xarxa, sinó que utilitza les aigües negres depurades i la que recull de 
la pluja; per tirar la cadena del vàter reutilitza l’aigua que s’ha gastat a les piques del lavabo i 
dutxes (a més, a totes les aixetes té instal·lats filtres que minimitzen la despesa). 

 
 
   

 

Gràfic 1. Consum d’aigua de la casa estudiada 
Font: elaboració pròpia 

 
Per tal de comparar el rendiment d’aquestes instal·lacions des del punt de vista 

econòmic, a part del cost total, necessitarem les despeses que tenia quan no estaven 
instal·lades i quan sí que ho estaven. En el següent quadre podem observar el seu consum 
detallat. 
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Aquests sistemes es van instal·lar a l’any 2007, per tant, l’any 2006 ens servirà com a 
consum mitjà abans i l’any 2008 com a consum mitjà després. Després d’aplicar la inflació, 
podrem calcular el nostre “flux de caixa”, és a dir, el guany que representa estalviar aigua 
utilitzant instal·lacions sostenibles. 

Així doncs ja podem passar a l’anàlisi del VAN, hem de dir que en aquest cas el resultat és 
negatiu i força elevat (-10.133,11 €), fet que ens porta a concloure que no és una inversió gens 
atractiva. Com que es tracta d’una inversió que no dóna rendibilitat, no té sentit calcular ni el 
TIR ni el Payback. 
 

 

Taula 13. Anàlisi ecònomic de la rendibilitat de les instal·lacions d’aigua 
Font: elaboració pròpia 

 

 VAN 

Instal·lacions de l'aigua -10.133,11€ 

Caldera de pellets i placa solar tèrmica 175,92€ 

Plaques solars fotovoltaiques 78.268,86€ 

Total 68.311,67€ 
Taula 14. VAN total de les instal·lacions sostenibles 
Font: elaboració pròpia 
 

Com hem anat veient durant l’anàlisi de les diferents instal·lacions, tenim un VAN negatiu 
en les instal·lacions d’aigües i dos positius en la caldera de pellets i placa solar tèrmica i 
plaques solars fotovoltaiques.  Per tal de tenir una visió global, hem considerat apropiat fer la 
suma dels valors actuals nets. El resultat d’aquesta ha estat superior a zero: 68.311,67€. Així 
doncs, veiem que les instal·lacions de la caldera i placa solar tèrmica i les plaques solars 
fotovoltaiques compensen el desequilibri que crea la instal·lació d’aigua. 
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Deixant de banda l’analisi de les instal·lacions, ara ens fixarem en la variació del consum 
d’electricitat experimentada per la casa abans i després del canvi sostenible. 
 

 
Gràfic 2. Consum d’electricitat de la casa estudiada 
Font: elaboració pròpia 

 
A partir de juliol del 2007, com ja hem explicat, comencen les obres i amb elles les proves 

del funcionament de les instal·lacions, que fan augmentar el consum. A partir d’aquest 
moment, a l’electricitat també es connecten la caldera de biomassa, la placa solar tèrmica i les 
bombes dels dipòsits d’aigües i la depuradora. Per tant, es fan servir molt més kilowatts.  Les 
altres pujades i baixades es donen ja que el consum d’electricitat no és estable, sinó que 
depenent de les hores de sol, del temps que faci, etc., utilitzem més o menys llum o més o 
menys la caldera.  
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3- CONCLUSIONS 

 

Després de l’anàlisi sobre la rendibilitat de les instal·lacions sostenibles de la casa de la 
Sílvia Fernández, la qual va ser remodelada al juliol del 2007, hem arribat a diverses 
conclusions i hem ratificat les hipòtesis inicials.  

Pel que fa a les hipòtesis, la primera suposava que disposar d’unes instal·lacions 
sostenibles com la caldera de biomassa, la placa solar tèrmica, les plaques solars 
fotovoltaiques, el reciclatge d’aigües grises i negres i la recuperació d’aigües pluvials significava 
un estalvi en despeses mensuals. Com hem comprovat després dels càlculs explicats, això es 
compleix fent les equivalències corresponents entre consum abans de la remodelació i després 
d’aquesta.  

La segona establia que aquestes inversions en la remodelació, a llarg termini sortien a 
compte. Aquesta idea va directament lligada a l’objectiu del treball, per tant al comentar-la, 
estem exposant també la nostra conclusió principal. El que hem obtingut després de calcular 
VAN, TIR i Payback per cada instal·lació ens porta a afirmar que aquestes inversions són, 
efectivament, rendibles. Tanmateix, cal explicar els resultats obtinguts de forma individual ja 
que en alguns aquesta conclusió no és del tot adequada. És el cas de l’aigua, on trobem que el 
VAN és negatiu i, per tant, aquesta inversió ens aportaria pèrdues. Per la resta, els VAN són 
sempre positius i això ens indica que la inversió és rendible. Un cop obtinguts els TIR veiem 
que els beneficis són sempre atractius. Pel que fa al Payback, ens hem adonat que la inversió 
sempre es recupera abans de que s’acabi la vida útil de cada instal·lació excepte en les d’aigua.  

Finalment, per obtenir un resultat general, hem sumat els VAN de cada instal·lació i ens 
ha donat un valor superior a zero. Això significa que en conjunt la inversió surt rendible. 

Igualment destacable, durant la nostra recerca hem trobat que encara que a llarg termini 
s’obtinguin resultats positius, es necessita un desemborsament inicial molt elevat per poder 
dur a terme un projecte de sostenibilitat a la llar. No tothom pot assumir aquest cost inicial 
encara que ho desitgi. Aquest fet ens porta a deduir que la conscienciació ecològica no és 
l’únic factor determinant a l’hora de prendre la decisió d’actuar conforme a les conviccions 
personals sobre la preservació del medi ambient.  

També cal dir que actualment surt rendible perquè hi ha la possibilitat de rebre 
subvencions de l’Estat i de les autonomies, però no sabem si en un futur aquestes subvencions 
persistiran o disminuiran, com de fet ja està passant. Per tant, potser si féssim aquest mateix 
estudi dintre d’uns anys les nostres conclusions serien diferents.  Seria interessant comprovar-
ho.  

Per acabar, una altra via que ens ha semblat atractiva però que quedava fora del nostre 
treball és la de la rendibilitat de les subvencions a la producció que s’estipulen al Pla d’Energies 
Renovables 2005-2010 i que s’està remodelant al del 2011-2020. En aquest anàlisi es podria 
descobrir quina efectivitat en la inversió tenen les mesures que s’estan prenent per part de 
l’Estat Espanyol. 
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ANNEXOS



ANNEX 1 

 
Fotografia 1. La casa sostenible de la Sílvia Fernández situada a Sant Pere de Vilamajor. 

 
Fotografia 2. Les 84 plaques solars fotovoltaiques que ocupen tota la superfície de la teulada de la casa. 
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      Fotografia 3. Els conversos de les plaques solars fotovoltaiques 

Fotografia 4. La placa solar tèrmica, orientada cara sud. 
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 Fotografia 5. La caldera de pellets. Mostrant l’interior, la Sílvia Fernández.                          
 Fotografia 6. El pellet, combustible renovable de la caldera de biomassa 
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                     Fotografia 7. El dipòsit de reciclatge d’aigües grises                      Fotografia 7. El dipòsit de reciclatge d’aigües grises         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 8. La depuradora biològica, reciclatge d’aigües negres 

 

 

 



 
 

33 
 

                               
Fotografia 9. El dipòsit principal de recollida d’aigües pluvials.                                

                                  Fotografia 10. El dipòsit secundari de recollida d’aigües pluvials 

 

 

 



ANNEX 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1. Funcionament de les plaques solars fotovoltaiques 8 
 

 
Esquema 2. Funcionament de les plaques solars tèrmiques 

                                                
8 Totes les fotografies d’aquest annex estan extretes de www.soliclima.es 
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          Esquema 3. Funcionament del reciclatge d’aigües grises 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Esquema 4. Funcionament del reciclatge d’aigües negres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esquema 5. Funcionament de la recuperació d’aigües pluvials 
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ANNEX 3 

Entrevista a en Quim Ferrer (Arquitecte i Director General del Grup Quimanna) 

- En què consisteix la seva empresa?  

o La nostra empresa és un estudi d’arquitectura, consultoria i disseny. Fem reformes 
i disseny d’habitatges i naus. Fa tres anys va sorgir la idea d’encaminar la nostra 
empresa cap a l’arquitectura sostenible i l’ecologia. A Espanya, però , existia poca 
informació sobre aquest tema, estàvem molt endarrerits, en aquest sentit, 
comparat amb països com Alemanya, Suïssa o Àustria. Per això, fa prop d’un any el 
nostre grup va treure al mercat una nova marca: Ecospai, que es dedica a 
l’arquitectura sostenible i la distribució de materials ecològics per a la construcció. 

 

- Com va sorgir la idea de crear Ecospai? 

o Vam veure que era viable econòmicament i que cada cop la gent està més 
conscienciada i activa en la preservació del medi ambient i la sostenibilitat. 

 

- És fàcil trobar clients? Com es promocionen? 

o Ecospai tenia un stand a la fira de Construmat, i la gent hi estava bastant 
interessada, ens van demanar bastant informació sobre els aïllaments 
transpirables. Ara la gent s’interessa pels materials naturals.  

 

- Quan es considera que una casa és ecològica? 

o Bé , primer s’ha de distingir entre ecològica, sostenible i eficient. 

Ecològica és quan s’utilitzen materials naturals i de l’entorn (amb lo que s’estalvia 
el transport, emissions de C02). La casa sostenible és aquella que utilitza poca 
energia i de manera eficient. La casa eficient és la que combina l’ecologia i la 
sostenibilitat.  

Algunes de les inversions més importants són: el reciclatge d’aigües grises, la 
calefacció de biomassa o geotèrmica, la recollida d’aigües fluvials, i sobretot 
l’aïllament ja que aquest permet que a l’estiu no entri tanta calor i a l’hivern no 
entri tant de fred i així no fa falta gastar tanta calefacció ni aire condicionat. 
Aquesta última referència a l’aïllament descriu aproximadament el que és la 
“Passive house”. 

 

- Es fan més cases ecològiques fora de les ciutats? 

o Es fan més cases ecològiques fora de les ciutats per un tema d’espai 
majoritàriament, ja que les ciutats ja estan col·lapsades de tantes vivendes que hi 
ha. Hi ha persones, però, que es fan una casa sostenible al camp per l’entorn de la 
natura. 
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- Realment surt molt més car? 

o Fer una casa ecològica sí que surt més cara, ja que es necessiten materials naturals 
de l’entorn, però amb això t’estalvies el transport. En les cases sostenibles el que 
es fa és aprofitar bé els recursos dels que disposes, com per exemple orientar bé la 
casa cap al sol per a l’estalvi de llum i per a les corrents d’aire; reciclar les aigües 
grises, és a dir  l’aigua de la pica o la dutxa (que no té àcids) i fer un petit procés de 
depuració i reconduir-la cap al WC, o per a regar, amb això s’estalvia aigua. Així 
doncs, la inversió inicial si que és més cara però després es veu recuperada degut a 
l’estalvi que fas amb tots aquests mecanismes. 

 

- L’Estat dona subvencions per les empreses o els particulars? 

o L’Estat dona ajuda a cada Comunitat Autònoma una quantitat determinada de 
diners, quan aquesta xifra s’acaba ja no donen més diners, és a dir que les 
persones que demanen l’ajuda amb antelació tenen més probabilitat d’obtenir-la 
que d’altres que la demanen més tard.  

 

- Tenen més clients que van remodelant la casa o que la construeixen des de l’inici de 
manera sostenible? 

o Els clients el que volen és que no els surti molt car i alhora ser conscients i 
conseqüents amb el medi ambient, per això molta gent de moment fica només 
aïllament a les parets.  

Remodelar una casa és més costós que una de nova, a més a més es tarden 
aproximadament quatre mesos en fer una casa ecològica de nou, en canvi 
construir-ne una de convencional tarda uns catorze mesos.  

Ara a Catalunya hi ha uns Decrets d’Ecoeficiència que marquen uns mínims de 
sostenibilitat en totes les construccions de cases com per exemple: aïllar el 0,7 de 
la casa, reutilitzar els materials dels enderrocs, ventilació creuada... Aquests fets 
duen un segell de qualitat (que vol dir que s’ha utilitzat menys C02). 
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Entrevistes 
 
Sílvia Fernández: propietària d’una casa sostenible a Sant Pere de Vilamajor, objecte principal 
del nostre estudi. 
 
Antoni Mestres: propietari d’una casa ecològica i sostenible. 
 
Quim Ferrer: arquitecte i Director General del grup Quimanna. 
 
 

  

 


