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1. Introducció  

La societat actual explota les energies no renovables sense moderació i sense 

tenir en compte que un dia s’acabaran. Però cada cop es fa més evident que 

això passarà i que passarà aviat. Ja fa temps que sentim dir que el petroli 

s’acabarà, que els pols es desgelaran i inundaran les ciutats, etc. Però sembla 

que no en fem massa cas. Quan tot això passi, quan el sistema actual faci 

fallida, caldrà tornar enrere en el temps i cadascú haurà de buscar els seus 

propis mitjans per tirar endavant com s’ha estat fent durant la major part de la 

història de la humanitat. Però amb una diferència: ara coneixem moltes coses 

que abans no es coneixien. I la pregunta que ens hauríem de fer és: podrem, 

quan tot això que ja albirem passi, mantenir el nostre tren de vida? Sabrem 

aprofitar les noves tecnologies i les energies renovables d’una manera 

intel·ligent? I sí la resposta és que sí, per què no ho fem abans que tot això 

s’esdevingui? El món s’haurà de transformar a la força. Val més que comenci a 

transformar-se i a preparar-se ara que encara li queda una mica de temps que 

no a l’últim moment quan ja no hi hagi alternativa. 

 

Els meus avis tenen una casa a la muntanya, a l’Ametlla del Vallès: Can 

Tomeu. Actualment, disposen de subministrament elèctric i d’aigua corrent, que 

funciona amb certs entrebancs. Però davant del panorama que he presentat, la 

pregunta que em faig, i que ja fa temps que ens fem a la família, és si seríem 

capaços de desconnectar-nos de la xarxa de subministrament d’aigua i 

electricitat i aprofitar els recursos que ens ofereix el medi, que són il·limitats. I 

aquest serà precisament l’objectiu del treball: determinar si la casa ja citada 

podria desconnectar-se de la xarxa, bo i considerant que els seus habitants han 

de poder mantenir la seva qualitat de vida. 

Per desenvolupar aquest tema caldrà estudiar el consum i les necessitats de la 

casa en base a una família integrada per quatre persones (per considerar un 



 

 Desconnexió de la xarxa 6 

cas més general que el de dos habitants). A partir d’aquest consum, hauré de 

considerar i valorar els recursos que ofereix el medi i buscar alternatives a la 

connexió a la xarxa de subministrament per tal de fer la casa autosuficient, és a 

dir, que sigui capaç de produir tota l’energia que consumeix i, de manera més 

general, tot allò que necessita. La pregunta a la qual intentaré respondre és, 

per tant, la següent: es pot substituir l’aportació externa d’energia i d’altres 

elements necessaris per una generació pròpia sense haver de renunciar a les 

condicions de vida a les quals estem acostumats actualment (calefacció, aigua 

corrent i calenta, llum, televisor, rentavaixelles, rentadora, etc.)? 

Tot això s’haurà de fer, és clar, tenint en compte una sèrie de limitacions que 

existeixen i de les quals no es pot prescindir, ja que, altrament, el treball no 

tindria un sentit pràctic i real. Aquestes limitacions són de diferents tipus: 

econòmiques, mediambientals, d’extensió de terreny, etc. 

En el treball, em centraré especialment en l’aspecte tècnic i concretament en 

els recursos elèctrics i hidràulics, els dos més importants. No obstant, convé no 

oblidar la cuina o la calefacció, elements als quals també faré referència. Per 

acabar, valoraré econòmicament el projecte i faré un pressupost. 

L’objectiu d’aquest treball és, per tant, trobar la millor manera d’explotar els 

recursos que ofereix el propi medi per eliminar la dependència de la xarxa de 

subministrament. 
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2. Presentació de la casa  

La casa en la qual se centra el treball és la casa del meus avis. És una masia 

coneguda amb el nom de Can Tomeu que es troba al barri del Serrat de l’Ocata 

(o simplement Serrat), al municipi de l’Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. 

L’Ametlla del Vallès està a uns 30 Km al nord–nord-est de la ciutat de 

Barcelona. Es troba a la comarca del Vallès Oriental, a la vessant sud dels 

cingles del Bertí (Serralada Prelitoral), just abans que aquests s’apropin a la 

Serralada del Montseny donant lloc al Congost pel qual passa el riu Congost i 

l’autovia C-17 o Eix del Congost, que uneix Barcelona i Vic. 

El municipi de l’Ametlla, amb una extensió de 14,24 Km2, presenta dos tipus de 

paisatge: al sud trobem la plana vallesana, dedicada al conreu; mentre que al 

nord, a mesura que ens acostem cap als cingles del Bertí, el paisatge es va 

tornant més muntanyós fins arribar al cim del Puiggraciós (808 m). Aquesta 

zona muntanyenca del nord és el barri del Serrat de l’Ocata, que, fins no fa 

gaire, no era més que un petit nucli de cases apartat del centre urbà. No 

obstant, la forta expansió que ha sofert durant els darrers trenta anys l’ha 

convertit en una de les zones més poblades del municipi: 1.794 habitants dels 

7.319 (24,5%), segons el cens del 2005. També han proliferat les segones 

residències. 

 

La parcel·la de Can Tomeu és una parcel·la rústica, la qual cosa vol dir que 

presenta una sèrie de limitacions legislatives pel que fa a les possibilitats 

d’edificar. Té una extensió de terreny de mitja hectàrea i presenta un desnivell 

d’uns trenta metres entre el punt més alt i el més baix. La façana de la casa 

està orientada cap al sud—sud-oest. La casa té 150 m2 distribuïts en dos pisos 

de la següent manera: al primer pis (100 m2) hi ha el rebedor, el menjador, la 

cuina, dues habitacions, un despatx i un lavabo; mentre que al pis de dalt (50 

m2) hi ha dues habitacions i un lavabo. 
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Les coordenades de la casa són les següents: 

� Latitud: 41º 42” 0,4’ N 

� Longitud: 2º 14” 35,25’ E 
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3. Recursos hidràulics  

3.1. Base teòrica: potabilitat 

L’aigua potable ha de reunir uns determinats requisits. Al conjunt de la Unió 

Europea, la Directiva (80/778/CEE) estableix valors màxims i mínims per al 

contingut de diferents substàncies i gèrmens patògens de l’aigua potable. En 

adherir-se a la Comunitat Econòmica Europea, Espanya va haver de modificar 

la seva legislació. Així, es va aprovar el Reial Decret 1138/90. S’adjunten als 

annexes del treball (A1) els annexes del Reial Decret, on s’estableixen els 

màxims permesos per la legislació. 

Cal comentar que al Reial Decret les concentracions de microorganismes 

s’expressen en NPM (nombre més probable), unitat gairebé equivalent a ufc 

(unitats de formació de colònies), en que se solen expressar els resultats de les 

anàlisis d’aigua. 

3.2. Situació actual 

Actualment, l’abastiment d’aigua s’aconsegueix de dues maneres diferents: 

d’una banda, la casa disposa de tres cisternes que recullen i emmagatzemen 

aigua de la pluja; de l’altra, la casa està connectada a la xarxa de 

subministrament d’aigua de l’empresa Sorea. A continuació, exposaré amb més 

detall les característiques dels dos sistemes. 
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3.2.1. Cisternes 

De les tres cisternes citades anteriorment, la primera es troba situada darrere 

de la casa i a la seva mateixa alçada. Les dimensions de la cisterna són 4 m X 

4 m X 1,5 m (amplada x llargada x profunditat). Per tant, té una capacitat de 24 

m3 o, el que és el mateix, 24.000 l. 

Aquesta cisterna (punt vermell en el plànol següent) recull l’aigua que cau a la 

teulada de la casa, que té una superfície total de 150 m2, dada obtinguda amb 

l’ajuda del “Visor Sigpac”, eina informàtica que proporciona el Ministeri de Medi 

Ambient, i Medi Rural i Marí. El punt vermell representa la situació de la 

cisterna, mentre que en groc es representa la superfície de captació d’aquesta. 

 

 

La segona cisterna, situada 4 m per sota del nivell de la casa, just al seu 

davant, presenta les següents dimensions: 3 m X 3 m X 2 m = 18 m3. 
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Aquesta cisterna recull l’aigua que cau al costat sud-oest de la casa i té una 

superfície de captació de 80 m2: 

 

 

Finalment, la tercera cisterna, situada a 15 m per sota del nivell de la casa té 

unes dimensions de 4 m X 3 m X 2 m i per tant una capacitat total de 24 m3. 

Capta l’aigua que cau davant de la casa i a tota la baixada que condueix des de 

la casa fins a la cisterna. Amb una superfície de captació de 390 m2, és la 

cisterna que recull més aigua. 
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3.2.2. Pluviometria i volum d’aigua captat 

Arribat aquest punt, només ens falta conèixer la pluviometria de la zona, a partir 

de la qual sabrem el volum d’aigua total que cada cisterna pot rebre en un any 

en funció de la seva superfície de captació. Aquesta dada és molt important, ja 

que ens farà falta, més tard, per concloure si amb l’aigua de les cisternes la 

casa pot ser autosuficient o bé si hi haurà un dèficit d’aigua. 

Enlloc d’emprar per al càlcul la pluviometria d’un any determinat, utilitzarem la 

pluviometria mitjana d’un període de quatre anys (2004-2007), obtinguda a 

partir de les diferents pluviometries mensuals. D’aquesta manera, al tenir en 

compte un ventall de dades més ampli, evitem l’error de basar els càlculs en la 

pluviometria d’un any que podria ser poc significatiu. 
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A la taula següent es recullen les ja citades dades, extretes dels butlletins 

mensuals proporcionats pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades 

corresponen al municipi de Caldes de Montbuí, que es troba a una distància 

d’uns 8 Km de l’Ametlla del Vallès i presenta el mateix clima. 

 

Pluviometria a Caldes de Montbuí (mm). Període 2004-2007 

 2004 2005 2006 2007 Mitjana 

Gener 3,2 2 133 8,8 36,75 

Febrer 90,8 28,8 11,6 21,2 38,1 

Març 70,6 18,4 8,4 23,4 30,2 

Abril 73,2 4,8 6,8 127,1 52,975 

Maig 33,6 76,2 13,2 51,4 43,6 

Juny 26 31,8 6,6 0,3 16,175 

Juliol 1,8 23,4 20,4 1,7 11,825 

Agost 19,2 42,4 97 86,5 61,275 

Setembre 77,8 130,6 251,2 18,4 119,5 

Octubre 39,6 166,2 55,6 101,9 90,825 

Novembre 10,8 71,8 3,4 0,9 21,725 

Desembre 50,4 14,6 73,2 3 35,3 

ANUAL 497 611 680,4 444,6 558,25 

 

Com s’observa a la taula, la pluviometria mitjana anual és de 558,25 mm o, el 

que és el mateix, 558,25 l / m2 (0,558 m3 / m2). És a dir, que cada any cauen 

558,25 litres d’aigua a cada metre quadrat de superfície de terreny. A partir 
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d’aquesta dada, podem trobar que el volum d’aigua captat per les cisternes és 

de: 

– Cisterna 1: 
any
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– Cisterna 3: 
any
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L
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3
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72217390

1000

1
25558 =××

⋅
 

3.2.3. Aigua de Sorea 

El dipòsit d’aigua que té l’empresa Sorea per abastir l’Ametlla del Vallès es 

troba per sota de l’alçada de la casa. És per això que, en realitzar la instal·lació, 

es va haver de buscar una solució alternativa a una connexió directa amb la 

xarxa, ja que l’aigua no podria arribar fins a la casa. Es va optar per construir 

un petit dipòsit cilíndric, en forma de pou, amb una capacitat d’1 m3 i amb una 

bomba. Aquest dipòsit es troba a la part més baixa de la parcel·la, trenta 

metres per sota de la casa, però més amunt que el dipòsit de Sorea. D’aquesta 

manera, Sorea envia l’aigua fins al pou i, des d’allà, la bomba s’encarrega de 

fer-la pujar fins a la casa quan s’accionen les aixetes. A més, el pou està dotat 

d’un sistema que és capaç de detectar el nivell de l’aigua i obrir o tancar l’aixeta 

de Sorea segons calgui. Així, per sota d’un determinat nivell, l’aixeta s’obre 

automàticament i entra aigua al pou fins que és gairebé ple del tot. En aquest 

moment, l’aixeta es tanca per evitar superar la capacitat màxima del pou i, per 

tant, perdre aigua. La bomba del pou envia l’aigua a la cuina i als rentamans i 

dutxes dels dos lavabos. 
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3.2.4. Ús que es dóna a les aigües 

L’aigua de les tres cisternes, pel fet de ser aigua de pluja, no és aigua potable i, 

per tant, no es pot utilitzar per beure. Les tres cisternes s’utilitzen, actualment, 

per regar l’hort o bé per donar de beure als animals. 

No obstant, un sistema de canonades connecta totes les cisternes amb la casa, 

de tal manera que si no poguéssim obtenir aigua de Sorea, ja fos per una 

avaria aliena a nosaltres o bé per una avaria del pou, podríem utilitzar l’aigua 

de les cisternes accionant un commutador. Això és d’una importància cabdal, ja 

que sovint ens trobem amb problemes amb la pressió de l’aigua que ens envia 

Sorea o bé amb talls de subministrament per motius ben diversos. 

L’aigua que subministra l’empresa Sorea és aigua tractada i potable. 

Nogensmenys, tenint en compte que ha de passar per un dipòsit entremig i hi 

pot romandre cert temps, som reticents a beure’n i, encara que unes anàlisis 

dels components de l’aigua rebel·len que continua conservant les 

característiques pròpies d’una aigua potable, optem per comprar aigua 

embotellada per beure. Però per a la resta d’activitats quotidianes com són 

cuinar, fregar els plats, rentar-se les dents, etc. utilitzem l’aigua que surt de les 

aixetes, provinent del pou. 
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3.2.5. Resum gràfic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Consum 

Per poder començar a proposar possibles solucions cal, primer de tot, conèixer 

el consum d’aigua que hipotèticament ha de tenir la casa. Aquesta dada es pot 

calcular de dues maneres diferents. 

Cisterna 3 (24 m3) 
Sup. capt. 390 m2 

Vol. capt.  217,72 m3any-1 
 

Dipòsit 
(1 m3) 

Cisterna 1 (24 m3) 

Sup. capt. 150 m2 

Vol. capt. 83,7 m3any-1 

15 m 

30 m 

Aigua de 
Sorea 
(potable) 

4 m Cisterna 2 (18 m3) 
Sup. capt. 80 m2 

Vol. Capt. 44,64 m3any-1 
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La primera manera es basa en dues dades estadístiques, corresponents a l’any 

2006, de l’Anuari Estadístic de Catalunya del 2008 elaborat per l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (Idescat): 

– Població del Vallès Oriental: hab387.371  

– Consum domèstic d’aigua al Vallès Oriental: 
any

m3

300.111.20 . 

 

A partir d’aquestes dades podem conèixer el consum d’aigua per habitant i dia 

mitjà al Vallès Oriental: 

anyhab

m

hab

any

m

⋅
=

3

3

152,54
387.371

300.111.20
 

diahab

l

m

l

dies

any

anyhab

m

⋅
=××

⋅
36,148

1

1000

365

1
152,54

3

3

 

 

Com que volem dissenyar la casa per tal que hi puguin viure quatre persones: 

dia

l

dia

l
hab

diahab

l
60044,593436,148 ≈=×

⋅
 

Entre els quatre habitants de la casa gastarien gairebé 600 l d’aigua al dia. 

No obstant, aquesta dada no deixa de ser una estadística i un valor mitjà, per la 

qual cosa pot no adequar-se a les nostres necessitats reals. És per això que el 

segon sistema per calcular el consum d’aigua consisteix de fer una estimació 

en funció de les diferents activitats que requereixen un ús d’aigua, que queda 

recollida i resumida a la taula següent, on, a més, se separen les activitats en 

funció de si requereixen aigua potable o tan sols sanitària: 
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  Consum 

Aigua Ús Diari Anual Mensual 

Cuina 50 l 

Lavabo 30 l Potable 

Rentaplats 20 l 

100 l 36,5 m3 3,04 m3 

Fregar 20 l 

Rentadora 100 l 

Dutxa 240 l 
No potable 

WC 200 l 

560 l 204,4 m3 17,03 m3 

   660 l 240,9 m3 20,07 m3 

 

L’estimació d’alguns consums requereix comentari: 

– Els consums de la rentadora i del rentaplats són dades agafades 

d’electrodomèstics reals. 

– Per trobar el consum de la dutxa s’ha considerat que els quatre habitants 

fan dutxes de 10 minuts de mitjana (això ens donarà un bon marge 

d’error), que es dutxen un cop al dia i que l’aigua surt a raó de 0,1 
s

l
 

(dada trobada empíricament). Per tant, cada habitant consumeix 

l
s

s

l
60min10

min1

60
1,0 =×  

– El consum del WC s’ha estimat considerant que cada habitant va al vàter 

una mitjana de cinc cops al dia i que gasta 10 litres cada cop que hi va. 
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El fet d’haver fet una estimació del consum d’aigua imposant els nostres propis 

criteris i necessitats ens dóna més seguretat a l’hora de continuar avançant en 

la resolució del problema, però, a més, s’observa una gran proximitat entre la 

dada mitjana obtinguda gràcies a les estadístiques de l’Idescat (600 l / dia) i la 

dada estimada (660 l /dia), la qual cosa confirma que ens movem en unes 

quantitats acceptables i normals. 

3.3. Solucions adoptades 

3.3.1. Distribució de cisternes 

Atenent aquestes dades i coneixent les característiques que presenten les tres 

cisternes, optem per utilitzar la primera cisterna (24 m3) per al subministrament 

d’aigua potable, i la segona i tercera (42 m3), de forma conjunta, per al 

subministrament d’aigua no potable. Aquesta decisió es basa en el fet que la 

primera cisterna recull l’aigua de pluja que cau damunt de la teulada i que llisca 

directament fins al seu interior, mentre que les altres dues recullen aigua que 

cau al terra i que, en lliscar, pot endur-se matèria orgànica i altres components 

que l’allunyen de complir les condicions necessàries per a ser aigua potable. La 

primera cisterna, per tant, és la que té a priori l’aigua més neta i en unes 

condicions més favorables per al consum de boca. Caldrà, no obstant, fer les 

comprovacions pertinents i aplicar les correccions corresponents, però aquest 

tema s’abordarà més endavant. Ara ens cenyirem, tan sols, a les necessitats i 

disponibilitat d’aigua. 

La casa comptarà, doncs, amb dos circuits de canonades paral·lels que 

conduiran dues aigües amb característiques diferents als lavabos i a la cuina. 
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Treballant ja sobre la hipòtesi d’utilitzar la primera cisterna per a l’aigua potable 

i les dues restants per a l’aigua no potable podem elaborar la taula següent: 

Aigua Necessitats Disponibilitat Cisterna 

Potable 36,5 m3 / any 
24 m3 

83,7 m3 / any 
1 

No potable 204,4 m3 / any 
42 m3 

262,36 m3 / any 
2 + 3 

 

Com es pot observar, si considerem la pluviometria anual és evident que 

sempre tindrem aigua per a consumir, ja que l’aigua captada per les cisternes 

és superior a la consumida pels quatre habitants de la casa. En el cas de 

l’aigua potable arriba a ser de més del doble. Però en el cas de l’aigua no 

potable els valors són més pròxims. Això fa pensar que si passéssim un 

període de molta sequera o de consum més elevat no tindríem una 

disponibilitat suficient d’aigua. Per això es fa necessari reduir el consum d’aigua 

no potable.  

Una solució bastant senzilla per fer-ho i que no comporta massa canvis, 

consisteix a aprofitar l’aigua utilitzada a les dutxes i als rentamans (aigües 

grises) per a les cisternes dels vàters, que no requereixen aigua amb unes 

característiques massa específiques. D’aquesta manera aconseguiríem 

estalviar 200 litres d’aigua no potable. 

Per emmagatzemar les aigües grises (270 litres al dia), podem aprofitar un 

dipòsit de 250 litres que hi ha a les golfes però que actualment no s’utilitza. Cal 

una petita bomba de molt baix consum (molt poc desnivell i no cal pressió) 

instal·lada sota el lavabo del pis de baix que pugi l’aigua fins al dipòsit. Des 

d’allà, per un tercer circuit de canonades, l’aigua baixa per gravetat fins a les 

cisternes dels vàters quan aquestes estan buides. Quan el dipòsit és ple, 

l’aigua surt pel sobreeixidor i és evacuada a l’exterior de la casa. Les aigües 
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grises diàries superen les necessitats d’aigua dels vàters en 70 litres; no 

obstant, per qualsevol imprevist que es pugui presentar, els dipòsits també han 

d’anar connectats a les canonades que pugen de les cisternes. 

Havent fet aquesta correcció, la taula dels consums d’aigua queda de la 

següent manera: 

 Consum 

Aigua Diari Anual Mensual 

Potable 100 l 36,5 m3 3,04 m3 

No potable 360 l 131,4 m3 10,95 m3 

Grises 200 l 73 m3 6,08 m3 

 660 l 240,9 m3 20,07 m3 

 

Com es pot veure, el consum anual d’aigua no potable és de 131,4 m3, mentre 

que l’aigua captada per les cisternes 2 i 3 continua essent de 262,36 m3, és a 

dir, el doble. No obstant, encara cal tenir en compte un factor més: la distribució 

desigual de les pluges al llarg de l’any, que es concentren en uns mesos 

determinats. Es podria donar el cas, per tant, que durant els mesos més secs 

les cisternes es quedessin sense aigua. Per determinar si això pot passar o no, 

cal considerar tres dades: el temps que podem passar sense que plogui, la 

pluviometria que cal per cobrir el consum mensual i la pluviometria necessària 

per omplir les cisternes: 
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     Pluviometria (mm = 

l/m2) 

Aigua 

(cisterna) 

Consum 

mensual 

(m3) 

Disponibilitat 

(m3) 

Temps 

(mesos) 

Superf. 

Captació 

(m2) 

Cobrir 

consum 

Omplir 

Pot. (1) 3,04 24 7,89 150 20,27 160 

No pot. 

(2 + 3) 

10,95 42 3,84 470 23,3 89,36 

 

Si es comparen els resultats recollits en aquesta taula amb les dades sobre la 

pluviometria de la taula de pluviometries mensuals de l’apartat 3.2.2. (pàg. 13), 

es pot comprovar que en quatre anys tan sols una vegada hi ha més de tres 

mesos seguits en què la pluviometria és inferior a la necessària per cobrir el 

consum mensual: febrer-juliol del 2006. No obstant, en aquest període la 

pluviometria mai arriba a ser zero, la qual cosa fa que la cisterna no es quedi 

sense reserves ja que al més de gener sí que s’hagués omplert del tot. Sembla, 

doncs, que els recursos hídrics dels quals disposem són suficients per a cobrir 

les necessitats. No obstant, si excepcionalment ens quedéssim sense aigua no 

potable, es podria utilitzar la potable (que en condicions normals dura més) a 

ambdós circuits. 

3.3.2. Bombeig d’aigua 

L’aigua de les tres cisternes, pel fet de trobar-se aquestes per sota del nivell de 

la casa, ha de ser bombejada per les canonades per arribar fins a les aixetes 

on és requerida. Caldrà, doncs, una bomba a cada cisterna. 
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Per escollir la bomba necessària haurem de tenir en compte que quan obrim 

l’aixeta volem: a) tenir un cabdal d’aigua determinat i suficient i b) que l’aigua 

surti a una pressió determinada (que haurem de sumar a la pressió necessària 

per pujar l’aigua l’alçada que calgui). 

No obstant, per reduir consums energètics, no es bombejarà aigua de la 

cisterna 3 a la casa, ja que, al trobar-se a 15 m per sota del nivell de la casa, 

caldria una bomba de massa potència per aconseguir que sortís a una pressió 

acceptable. Enlloc d’això, serà bombejada a la cisterna 2, per a la qual cosa 

només cal la pressió estrictament necessària per salvar el desnivell d’11 

metres. 

Per determinar la bomba que ens fa falta, hem considerar tres requisits: 

– El cabdal d’aigua que necessitem. Prendrem com a valor 

min
6

min1

60
1,0

ls

s

l =× , que és el cabdal calculat empíricament a 

l’apartat 3.2.6. Consum per calcular el consum d’aigua de les dutxes. 

– La pressió amb la qual volem que surti l’aigua a les aixetes. Sol ser de 2 

atm (atmosferes). Així ho considerem per a la bomba de la cisterna 1 i 2. 

En canvi, no ens farà falta aquesta pressió per a la bomba de la cisterna 

3 com ja s’ha comentat abans. 

– La pressió necessària per salvar els desnivell. Cal 1 atm per elevar 10 

metres una columna d’aigua. 

Considerant els tres paràmetres podem elaborar la taula següent amb les 

dades corresponents a cada cisterna: 

Cisterna Desnivell Pressió per 

salvar el 

desnivell 

Pressió de 

sortida 

Pressió 

total 

Cabdal 

d’aigua 

1 0 m 0 atm 2 atm 2 atm 6 l / min 
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2 4 m 0,4 atm 2 atm 2,4 atm 6 l / min 

3 11 m (fins a 

cisterna 2) 

1,1 atm 0 atm 1,1 atm (no és 

rellevant) 

 

Com es pot veure, la bomba de la cisterna 2 és la que presenta uns requisits 

més alts: ha de donar 2,4 atm de pressió i 6 l / min d’aigua. Per això, ens 

basarem en aquestes dades per escollir la bomba. Posarem tres bombes 

idèntiques a les tres cisternes per una qüestió de practicitat quan s’espatllin i 

calgui obtenir recanvis. 

Després de valorar diferents models, la bomba escollida és la Tecno 05 3M del 

fabricant ESPA. S’adjunten, als annexes (A2), les especificacions tècniques de 

la bomba. A la corba de funcionament s’observa que, a una pressió de 2,5 atm 

(equivalents a 25 m), és capaç de donar un cabal de 12 l / min, el doble del que 

necessitem. 

Cal dir que al llarg del recorregut que fa l’aigua per les canonades (20 m), es 

pot perdre pressió. Aquest factor s’ha considerat i segons el diagrama de 

l’annex 3 (A3) les pèrdues són mínimes (<0.1 atm), per la qual cosa no cal 

buscar la bomba de la gamma següent. 

3.3.3. Potabilitat 

Com ja s’ha comentat en punts anteriors, convé analitzar l’aigua destinada al 

consum de boca per determinar si és potable o no. 

Vam demanar un pressupost a l’Agència de Salut Pública per fer analitzar unes 

mostres d’aigua i el preu per a la determinació de tots els paràmetres que 

intervenen en la potabilitat de l’aigua era de 900 €. Sota el consell de la cap del 

Laboratori, vam decidir fer analitzar únicament aquells paràmetres que poden 
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tenir una repercussió immediata en la salut del consumidor (caràcters 

microbiològics i químics relacionats amb els microbiològics). És a dir, que no es 

van analitzar aquells elements que poden tenir conseqüències negatives sobre 

la salut només a llarg termini, com poden ser els metalls pesant, etc. 

Als annexes, s’adjunta el segon pressupost (A4) i els resultats de les anàlisis 

(A5). Si els resultats es trobessin dintre dels límits permesos per la legislació, 

teòricament es podria veure d’aquella aigua tranquil·lament de forma molt 

esporàdica. Però no tindríem la seguretat que no hi hagués substàncies 

contaminants que, en petites quantitats no tenen conseqüències, però que 

després d’un consum prolongat poden perjudicar greument la salut. 

Com es pot veure comparant els resultats amb la legislació (A1), els 

paràmetres químics (amoni, oxidabilitat al permanganat, pH, conductivitat, 

nitrits) es troben dins dels límits estipulats. El recompte d’Escherichia coli, 

d’enterococs i de Clostridium perfringens també es troba dins dels límits 

permesos. En canvi, la concentració de coliformes i de microorganismes a 22 

ºC es troba bastant per damunt dels límits permesos. 

Per resoldre aquest problema, caldria segellar bé les entrades a la cisterna, 

recobrir les parets de calç (té poder desinfectant) i clorar l’aigua. Hi ha dos 

sistemes per clorar l’aigua: instal·lar una bomba que vagi subministrant 

hipoclorit sòdic NaClO de forma regular o bé tirar de forma regular unes 

pastilles d’hipoclorit càlcic Ca(ClO)2 que s’autodosifiquen en funció de la 

concentració de clor en aigua. 

En qualsevol cas, la cap del laboratori va apuntar que aquesta anàlisi ens 

permet fer-nos una idea de les condicions de l’aigua però que, òbviament, si el 

projecte no fos un treball de recerca i es tractés d’un projecte real caldria fer 

l’anàlisi completa de 900 €. A més, caldria fer anàlisis periòdiques (una o dues 

cada mes) per controlar les condicions de potabilitat de l’aigua. 
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4. Recursos elèctrics  

4.1. Base teòrica 

4.1.1. Panell fotovoltaic 

Un panell solar és un mòdul que és capaç de transformar l’energia de la 

radiació solar en un altre tipus d’energia. Aquest terme inclou: 

– Col·lectors solars. 

– Panells fotovoltaics. 

Allò que els diferencia és el tipus d’energia a la qual transformen l’energia de la 

radiació solar. Els col·lectors solars la transformen a energia tèrmica que 

s’utilitza per escalfar aigua, mentre que els panells fotovoltaics la transformen a 

electricitat. En resum: 

Tipus de panell solar Energia radiació solar → 

Col·lector solar Energia tèrmica 

Panell fotovoltaic Energia elèctrica 

 

Un panell fotovoltaic és un tipus de panell solar format per un conjunt de 

cèl·lules fotovoltaiques, que són capaces de produir electricitat a partir de la 

llum que reben. 

Hi ha tres tipus de plaques fotovoltaiques: 
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– Monocristal·lines. Estan formades per seccions d’un únic cristall de silici 

(forma circular o hexagonal). 

– Policristal·lines. Estan formades per petites partícules cristal·litzades. 

– Amorfes. El silici no està cristal·litzat. 

 

Com més grans són els cristalls més eficient és la placa solar, però també és 

més cara. 

 

Per comprendre el funcionament de les plaques fotovoltaiques cal conèixer, 

primer, els tipus de material que hi ha en funció de la capacitat que tenen de 

conduir el corrent elèctric i el seu comportament: 

– Conductors. Als metalls, els electrons de valència (els electrons de la 

capa més externa) es poden desplaçar lliurement per tot el material. Això 

passa perquè es troben a nivells d’energia elevats, la qual cosa implica 

que l’enllaç que els uneix al seu àtom és relativament feble. El conjunt 

d’aquests nivells formen la banda de conducció (BC). Els altres electrons 

que estan a nivells d’energia inferiors i que no poden desplaçar-se 

lliurement es troben a la banda de valència (BV). 

– Aïllants. Tots els àtoms es troben a la banda de valència. L’energia que 

se’ls ha d’aplicar per tal que saltin a la BC és molt alta. Això fa que 

estiguin lligats a l’àtom i no es puguin desplaçar lliurement. 

– Semiconductors. En alguns materials, com el silici (Si), l’energia que cal 

subministrar als electrons de la BV per tal que passin a la BC no és molt 

alta. Per això, si els escalfem o els aportem energia per algun altre mitjà 

són capaços de conduir el corrent elèctric: els electrons es poden moure 

lliurement. 
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Les cèl·lules fotovoltaiques estan formades per un díode de tipus p-n, és a dir, 

un dispositiu que permet el pas del corrent elèctric tan sols en una direcció. Els 

díodes p-n estan formats per la unió de dos semiconductors extrínsecs (un p i 

un n). Un semiconductor extrínsec és aquell que presenta impureses i es diu 

que està dopat. N’hi ha de dos tipus: 

– Tipus N. Les impureses són àtoms d’elements amb valència 5 (aporten 5 

electrons al formar l’enllaç covalent), enfront de la valència 4 del silici. 

Quan es forma l’enllaç covalent, es creen quatre parelles d’electrons que 

permeten d’arribar a al configuració electrònica més estable (8 

electrons), però queda un electró desaparellat sobrant que pot saltar a la 

BC bastant fàcilment. 

– Tipus P. Les impureses són àtoms d’elements amb valència 3. En 

l’enllaç covalent es formen tres parelles d’electrons i queda un electró 

desaparellat. Hi ha un total de set electrons, la qual cosa vol dir que en 

falta un per arribar a la configuració estable de vuit. 

 

En una cèl·lula fotovoltaica, concretament, trobem 

un semiconductor de tipus de N a dalt i un de tipus 

P a baix. Quan els raigs de llum del sol incideixen 

sobre la placa, els 

fotons de llum amb 

energia suficient (efecte 

fotoelèctric) exciten els 

electrons de la capa N, 

especialment aquell 

cinquè electró desaparellat, que passa a la banda 

de conducció amb molta facilitat. Arribat aquest punt, l’electró es desplaça cap 

a la capa P, els àtoms de la qual tenen només set electrons a la capa de 

valència i els en falta un per tenir la configuració electrònica més estable. 
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D’aquesta manera els electrons que surten de N 

ocupen aquells buits de P dels electrons 

desparellats. Però ara, la capa N està carregada 

positivament, mentre que la capa P ho està 

negativament. Entre totes dues hi ha, per tant, una 

diferència de potencial elèctric, la qual cosa vol dir 

que, si les connectem mitjançant uns elèctrodes i 

un conductor, es produirà corrent elèctric (els electrons de P tornaran a N pel 

cable). Aquest corrent elèctric, no obstant, serà CC (corrent continu) i caldrà 

transformar-lo a AC (corrent altern). 

4.1.2. Instal· lació fotovoltaica 

Components d’una instal·lació fotovoltaica: 

– Mòduls fotovoltaics formats per un material semiconductor de silici 

cristal·lí que transforma la llum solar en energia elèctrica a 12V, 24 V, 36 

V, etc. 

– Bateria, que permet acumular l’electricitat produïda als mòduls per 

utilitzar-la durant la nit o en períodes de poca irradiació solar. L’energia 

acumulada a la bateria és CC (corrent continu). 

– Regulador de càrrega (entre els mòduls i la bateria), que tanca el 

subministrament d’energia a la bateria quan aquesta està carregada. El 

regulador de càrrega té una intensitat màxima de generació (Imàx, en 

ampers A) . Per sobre d’aquesta intensitat màxima es fa malbé. 

– Inversor. Transforma el corrent continu en corrent altern a 230 V i 50 Hz 

(estàndard elèctric a Espanya), que es pot utilitzar per alimentar tots els 

equips domèstics. 
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Per poder calcular el nombre de mòduls que ha de tenir la instal·lació 

fotovoltaica, hem de tenir en compte diferents paràmetres com el consum 

energètic total de la casa, el rendiment, les pèrdues, la irradiància, etc. 

Matemàticament cal trobar el consum energètic teòric ET, a partir del qual 

podrem trobar el consum energètic real a través de la fórmula següent: 

ηη
TT P

P
E

E =⇔= , 

on η és el rendiment de qualsevol element de la instal·lació. 

Caldrà aplicar aquesta fórmula successives vegades: cada cop que tinguem en 

compte un element de la instal·lació fotovoltaica susceptible de generar 

pèrdues. 

 

Cal introduir un concepte important: la irradiància (I). La irradiància és la 

potència (quantitat d’energia per unitat de temps) que el sol comunica a cada 

metre quadrat de superfície i s’expressa en 
2m

kW
. El valor de la irradiància varia 

al llarg del dia: quan surt i quan es pon, és més baix; mentre que al migdia, 

irradia més energia. 
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Podem definir, també, la irradiació solar diària mitjana en superfície: H 










⋅ diam

hkW
2

·
. Aquest valor ens indica l’energia total que el sol irradia a cada 

metre quadrat al llarg d’un dia. La irradiació solar diària varia la llarg de l’any: a 

l’hivern és més baixa; mentre que a l’estiu és més alta. A més, la inclinació 

òptima per aprofitar més bé l’energia del sol és diferent a l’estiu que a l’hivern. 

A l’hivern, la inclinació òptima és més alta que a l’estiu, ja que el sol es 

desplaça per una òrbita més baixa. 

Un tercer concepte molt important per al disseny d’una instal·lació fotovoltaica 

són les hores de pic solar (HPS). Les hores de pic solar es defineixen com les 

hores de llum solar a una irradiància constant d’1 kW/m2, que són equivalents 

(que comuniquen la mateixa energia) a les hores de llum solar real amb una 

irradiància variada al llarg del dia. Així doncs, la irradiació és igual al producte 

de la irradiància constant d’1 kW/m2 per les hores de pic solar: 






⋅




=






⋅ dia

h
HPS

m

kW
I

diam

hkW
H

22
1

·
 

Com que la irradiància és 1, els valors numèrics de la irradiació H i de les hores 

de pic solar HPS són iguals. 

El concepte HPS sempre s’utilitza en dissenyar una instal·lació fotovoltaica, ja 

que la potència dels mòduls fotovoltaics sempre està referida a una irradiància 

del sol d’1 kW/m2. Això vol dir que el mòdul treballa a aquella potència 

únicament quan la irradiància del sol és aquesta. Podem afirmar, per tant, que 

els mòduls solars produeixen una energia elèctrica durant tot el dia equivalent a 

l’energia elèctrica que haurien produït només durant les hores de pic solar 

exposats a una irradiància d’1 kW/m2. Per conèixer aquesta energia (W·h), 

només hem de multiplicar les hores (h) de pic solar HPS (h) per la potència (W) 

del mòdul en concret. 
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4.2. Consums 

En primer lloc, cal fer una estimació dels consums elèctrics diaris dels aparells 

que estaran en funcionament a la casa. 

Element Potència punta Potència mitjana Temps Energia diària 

 W W h kW·h 

Enllumenat 240(400x0,6) 240 6 1,44 

Rentaplats 2000 - 1,5 1,1 

Rentadora 1500 - 1,5 1,3 

Torradora 500 500 0,2 0,1 

Nevera 200 - 24 1,5 

Planxa 1500 750 1,5 1,125 

Aspiradora 2000 2000 0,5 1 

TVx2 240(120x2) 240 4 0,96 

DVD/TDT 20 20 4 0,08 

Aparell de música 23 23 4 0,092 

Bomba 1 (pot.) 350 350 1 0,35 

Bomba 2 (no pot.) 350 350 0,3 0,105 

Cuina (desestimat) 6000       

TOTAL 2603   9,152 

110% 2863,3   10,0672 

≈ 2900   10,1 

x 3 dies    30,3 
 

S’han considerat 400 W d’enllumenat de baix consum, però com que no solen 

estar funcionant tots els llums al mateix temps s’ha aplicat un coeficient de 

simultaneïtat de 0,6 (60%). 
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Les potències i energies diàries dels electrodomèstics s’han obtingut dels 

electrodomèstics que hi ha actualment a la casa o bé d’altres electrodomèstics 

reals. 

La potència de les bombes s’ha obtingut del catàleg d’especificacions tècniques 

que s’adjunta als annexes (A2). Es pot observar que la bomba 3 (la 

corresponent a la tercera cisterna) no apareix a la taula: un dispositiu amb un 

circuit implementat accionarà la bomba 3 quan es compleixin les tres 

condicions següents: 

– Que el nivell de la cisterna 2 hagi baixat per sota d’una cota 

determinada. 

– Que la producció energètica sigui elevada (és a dir, que hi hagi sol i les 

plaques fotovoltaiques estiguin produint electricitat). 

– Que no hi hagi consum a la casa o aquest sigui molt baix. 

És per això que la bomba treballarà, només, amb energia que es perdria i que 

no seria aprofitada. No cal, doncs, incloure-la a la llista. 

La potència (quantitat d’energia consumida per unitat de temps) punta 

correspon a la màxima potència que pot requerir cada electrodomèstic durant el 

seu funcionament. Alguns electrodomèstics (aspiradora, torradora, etc.) tenen 

una potència constant. D’altres, com la rentadora o el rentavaixelles, necessiten 

molta potència en un moment determinat (per escalfar l’aigua) i després, durant 

la resta del procés, treballen a una potència més baixa. Per conèixer la màxima 

potència que es pot necessitar a la casa en un moment determinat s’han 

considerat els aparells més potents que poden estar treballant simultàniament 

(marcats en vermell a la taula) i s’han sumat les seves potències. A més, s’ha 

aplicat un marge de seguretat del 10 % referent a altres aparells de baixa 

potència no inclosos a la taula que puguin estar funcionant al mateix moment 

(ordinador, carregador d’un mòbil, telèfon...). 

Com es pot veure a la taula, els quatre aparells més potents són la rentadora, 

el rentaplats, la planxa i l’aspiradora. No podran funcionar al mateix temps, ja 
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que la suma de les potències de dos d’ells supera els 2900 W per als quals es 

dissenyarà la instal·lació. Així, s’hauran d’utilitzar per separat, per la qual cosa 

caldrà organitzar-se i distribuir el temps. A més, s’utilitzaran durant les hores de 

llum, de manera que no es consumeixi energia de les bateries. 

A l’energia diària total també s’ha aplicat un marge de seguretat del 10 %. A 

més, s’ha multiplicat per tres dies, període per al qual es dissenyarà la 

instal·lació perquè pugui funcionar autònomament. No obstant, tenint en 

compte que fins i tot quan fa un dia ennuvolat els mòduls solars són capaços 

de produir electricitat i que a la situació de la casa gairebé cada dia fa sol, 

podem afirmar que l’autonomia real de la instal·lació serà de 5 o 6 dies. 

4.3. Disseny de la instal· lació 

4.3.1. Bateries 

Com hem vist a l’apartat anterior, el consum teòric de tres dies per al qual es 

vol dissenyar la instal·lació és de 30,3 kW·h, però cal tenir en compte que el 

rendiment de la instal·lació no és del 100 %. D’una banda tenim el rendiment 

de l’oscil·lador (90 %), que apareixerà més endavant; de l’altra el de les 

bateries (85 %). Per tant, el rendiment d’aquesta part de la instal·lació és del 

0,85 x 0,9 = 0,765, és a dir, del 76,5 %., la qual cosa vol dir que de cada 100 

kW·h que tinguem emmagatzemats a la bateria, només en podrem consumir 

76,5 i la resta “es perdran pel camí. A partir d’aquesta dada, cal trobar el 

consum energètic real aplicant l’equació que apareix a la base teòrica: 

hW
hkW

hW
hkW

hkW
E ·610.39

·1

·1000
·61,39

765,0

·3,30 =⋅==  
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A partir d’aquí, podem trobar fàcilment la capacitat del banc de bateries que 

necessitarem amb l’ajuda de l’equació següent: 

CVE ⋅= , on E és l’energia en watts-hora (W·h), V és la tensió en volts (V) i 

C és la capacitat en ampers-hora (A·h). 

Treballarem amb una tensió de 12 V a les bateries, per tant: 

hA
V

hW
C

CVhW

·83,3300
12

·610.39

12·610.39

==

⋅=
 

A partir d’aquesta capacitat escollim la bateria que més s’ajusta a les nostres 

necessitats: una OPzS Solar 210 del fabricant Classic. Aquesta bateria té una 

tensió de 12 V i una capacitat de 210 A·h, per la qual cosa faran falta 

bateriesbateries

bat

hA
hA

1672,15

.

·
210

·83,3300 ≈=  d’aquest tipus. S’adjunten les 

característiques de la bateria al annexos (A6). 

4.3.2. Mòduls fotovoltaics 

És en aquest punt quan entren en joc els conceptes introduïts a la base teòrica 

corresponent a aquest apartat. Per calcular el nombre de mòduls que ens faran 

falta, hem de conèixer la irradiació solar diària mitjana de la finca. Com hem dit, 

però, aquest valor varia la llarg de l’any, essent el més baix a l’hivern i el més 

alt a l’estiu. A més, el valor de la irradiació depèn, també, de la inclinació de la 

superfície. I la inclinació òptima de la superfície també varia al llarg de l’any. 

Com que la casa estarà habitada els dotze mesos, la instal·lació ha d’estar 

dissenyada de cara a aprofitar de la millor manera possible la irradiació solar a 

l’hivern, que és quan és més baixa. Gràcies a una base de dades d’irradiació 



 

 Desconnexió de la xarxa 36 

solar mundial online, podem trobar la irradiació que correspon a 0º, 15º, 25º, 

40º  i 90º d’inclinació de la superfície a l’hivern: 

Inclinació (º) 0 15 25 40 90 

Irradiació (W·h/m2dia) 2700 3380 3742 4112 3623 

 

Com podem veure, la inclinació òptima es troba entre els 40º i els 90º. Per 

determinar exactament aquest valor i la irradiació que li correspon, representem 

els cinc parells de valors que tenim a una gràfica i extrapolem dibuixant la 

funció de la qual és més probable que formin part: 

Hivern

-10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500 Irradiació
(W·h/m2dia)

Inclinació
(º)

 

Obtenim, així, la corba d’irradiació en funció de la inclinació. Com es pot veure, 

el valor màxim de la irradiació es troba al voltant dels 4000 W·h/m2dia, que 
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correspon a uns 58º d’inclinació. Haurem de dissenyar, doncs, la instal·lació 

tenint en compte aquests valors. 

Com ja s’ha dit a la base teòrica, els valors numèrics de la irradiació H (en 

kW·h) i de les hores de pic solar HPS (en h) coincideixen; per tant, tenim que 

HPS = 4h. 

El mòdul fotovoltaic escollit és el model UL IS-150 / 24 de Isofotón (A7). Aquest 

mòdul fotovoltaic té una tensió nominal de 24 V, un corrent de curtcircuit de 4,7 

A i una potència de 150 W, per la qual cosa al llarg d’un dia és capaç de produir 

una energia de: 

hWhW ·6004150 =⋅  

Havíem trobat que necessitem 39.610 W·h d’energia cada tres dies, o, el que 

és el mateix, 13.203 W·h cada dia. Per tant, la instal·lació fotovoltaica haurà de 

ser capaç de generar aquesta energia durant un dia. No obstant, recordem que 

els mòduls fotovoltaics també tenen un rendiment (91%), de manera que 

l’energia que hauran de rebre per poder generar la que necessitem és de: 

hW
hW

E ·509.14
91,0

·203.13 ==  

Per conèixer el nombre de mòduls fotovoltaics que ens fan falta, només ens 

resta dividir l’energia total que necessitem entre l’energia que és capaç de 

produir cada mòdul: 

mòdulsmòduls

mòdul

hW
hW

N 2418,24
·

600

·509.14 ≈==  

Ens cal un total de 24 mòduls. Cal remarcar que hem arrodonit a la baixa tenint 

en compte que, com ja s’ha explicat, només durant un o dos mesos d’hivern 

necessitarem tants mòduls mentre que durant la resta de l’any en tindrem prou 

amb menys. No ens compensa haver-ne de posar 25 i el 0,18 que hem 
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depreciat podem considerar que ja l’hem comptat dins del 10 % d’error 

considerat al principi. 

Els 24 mòduls 

fotovoltaics estaran 

disposats en dues files 

de 12. Cada fila 

mesurarà 1,59 m per 

9,48 m. Se situaran a 

una zona orientada al 

sud i que presenta un 

pendent d’uns 45º i 

s’aconseguiran els 58º 

requerits gràcies a uns 

suports. 

4.3.3. Regulador 

El regulador de càrrega que utilitzarem és el ISOLER 30 / D 30 (A8), que té una 

tensió nominal de 12 o 24 V (nosaltres treballarem a 24) i una intensitat màxima 

de generació de 30 A. 

Com que les plaques fotovoltaiques tenen una tensió nominal de 24 V (la 

mateixa que la del regulador), les connectarem en paral·lel per mantenir-la. 

Convé recordar que quan es connecten aparells electrònics en sèrie se sumen 

les seves tensions T (volts) i es manté la intensitat I (ampers), mentre que quan 

es connecten en paral·lel se sumen les intensitats i es manté la tensió. El 

resultat final serà, per tant, 24 V de tensió i una intensitat de: 

Amòduls
mòdul

A
I 24,1142476,4 =×=  
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No obstant recordem que la intensitat màxima del regulador és AI màx 30= . 

Així, ens caldran reguladorsreguladors

reg

A
A

4808,3

.

30
24,114 ≈= , que 

connectarem en paral·lel actuant cadascun d’ells sobre 6 plaques. A la sortida 

tindrem una tensió T = 24 V i una intensitat I = 114,24 A. Després caldrà 

connectar-ho tot a les 16 bateries, que tenien una tensió de 12 V. Per això 

farem 8 grups de 2 bateries connectades en sèrie (12 V + 12 V = 24 V, la tensió 

dels reguladors). Els 8 grups aniran connectats entre ells en paral·lel. 

4.3.4. Inversor 

Al principi d’aquest apartat hem estimat la potència màxima que podem 

necessitar puntualment a la casa: 2900 W. 

L’inversor escollit és el Isoverter 3000 / 24 (s’adjunten especificacions 

tècniques: A9), que té un rendiment del 90 %, una tensió d’entrada de 24 V i 

una tensió nominal de sortida de 220 V. La seva potència nominal de sortida és 

de 3000 W, però pot admetre pics de 3600 W durant 10 minuts, de 4000 W 

durant 1 minut i de 6000 W durant 3 segons. Això ens dóna un bon marge de 

seguretat afegit al 10 % calculat. Cal comentar que si aquí no s’aplica cap 

rendiment és perquè ja s’ha considerat en calcular el banc de bateries. 
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4.3.5. Consideracions generals 

Hem comentat el lloc on se situaran els mòduls fotovoltaics. La resta de la 

instal·lació (reguladors, bateries i inversor) es trobaran al mateix lloc per dos 

motius: 

– De l’inversor només surten dos cables que pugen fins a la casa. Si 

l’inversor es trobés al costat de la casa caldria pujar un gran nombre de 

cables. 

– Els cables que surten de l’inversor transporten electricitat a 220 V. Com 

més alta és la tensió a la qual es transporta l’electricitat, més petites són 

les pèrdues (per això hi ha les línies de molt alta tensió). Ens convé més 

primer apujar el voltatge i després transportar, que no pas transportar 

fins a la casa i, un cop allà, augmentar la tensió a 220 V. 

 

Convé veure l’annex A10. És un esquema de les connexions dels diferents 

elements que formen la instal·lació fotovoltaica que en facilita molt la 

comprensió. 
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5. Aigua calenta sanitària  

5.1. Base teòrica: col· lector solar 

Un col·lector solar es un panell solar capaç de transformar l’energia de la 

radiació solar en energia tèrmica que posteriorment es podrà utilitzar per cuinar 

aliments, per escalfar aigua (sanitària o per a calefacció) o bé per produir 

energia mecànica que serà transformada en energia elèctrica. 

 

Hi ha tres tipus de col·lectors solars: 

– Col·lectors plans protegits. 

– Col·lectors plans no protegits. 

– Tubs de buit. 

 

Els més utilitzats són els col·lectors plans protegits. Estan formats per una 

caixa rectangular (80-120cm 

d’amplada, 150-200cm 

d’alçada, 5-10cm de 

profunditat). Aquesta caixa 

està tancada i molt ben aïllada 

tèrmicament i tan sols la cara 

exposada a la radiació solar 

està coberta per un vidre sota 

del qual hi ha una placa 

metàl·lica. Uns petits conductes estan soldats a aquesta placa metàl·lica, que 

ha rebut un tractament (sovint l’han pintada de negre) per tal que absorbeixi 
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més calor. Per l’interior d’aquests conductes hi circula un caloportador, que sol 

ser aigua, glicol (1,2-etandiol) o una barreja d’ambdós. 

La base del funcionament d’aquests 

col·lectors és l’efecte hivernacle. La 

radiació solar (D) formada per ones 

electromagnètiques incideix sobre el 

vidre (1 / C), el qual tan sols deixa 

passar les ones amb una 

determinada longitud (la llum visible 

fonamentalment). La radiació que ha 

pogut passar calenta la placa negra que, al seu torn, es converteix en emissora 

de radiació d’ona llarga o infraroig (ja que té poca energia, tèrmica 

concretament). Aquesta radiació no 

pot travessar el vidre, de manera que 

escalfa la placa negra encara més. A 

l’escalfar-se la placa negra, s’escalfa 

també el caloportador que circula 

pels conductes i es dilata. Això fa que 

la seva densitat disminueixi i, com 

que el col·lector solar està inclinat, té 

tendència a pujar i sortir per l’extrem superior. El caloportador, d’aquesta 

manera, es desplaça i transporta la calor des del col·lector solar fins a un 

intercanviador d’energia (5 / B) (un serpentí dins d’un compartiment 

d’emmagatzemament). Al passar per la bobina escalfa el líquid emmagatzemat 

al compartiment i es refreda, de manera que la seva densitat torna a augmentar 

i té tendència a baixar. Després es dirigeix de nou cap al panell solar, on ocupa 

l’espai que deixa el caloportador calent que té tendència a pujar. 

Se sol posar una caldera de suport (6), per als dies en els quals la irradiància 

dels sol no sigui suficient per escalfar l’aigua. En cas de necessitat, la caldera 

escalfa un caloportador que, gràcies a un altre serpentí, escalfa l’aigua 
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emmagatzemada a l’intercanviador d’energia. S’assegura així, el 

subministrament d’aigua calenta. 

Aquest tipus d’instal·lació rep el nom d’instal·lació de circuit tancat, ja que el 

caloportador, sigui aigua o glicol, avança per un circuit circular i és diferent de 

l’aigua de consum. Ambdós circuits no es barregen mai. Un altre tipus 

d’instal·lació, més econòmica i eficient, és la de circuit obert, en què l’aigua de 

consum és la que actua com a caloportador passant pel col·lector solar, però 

presenta problemes en aquelles zones la temperatura ambient de les quals és 

inferior al punt de congelació de l’aigua o on l’aigua té una alta concentració en 

sals. 

 

Els col·lectors plans no protegits presenten dues diferències respecte dels 

anteriors: no tenen vidre protector i l’aïllament no és tan bo. Això fa que siguin 

més econòmics, però també menys eficients.  

 

Els tubs de buit es caracteritzen pel fet que la làmina captadora (placa 

metàl·lica) es troba dins d’uns tubs als quals s’ha aplicat el buit. Això 

proporciona un aïllament millor, ja que no només es redueix la pèrdua d’energia 

tèrmica per radiació (això ja s’aconsegueix gràcies al vidre que crea l’efecte 

hivernacle), sinó que, al no haver-hi aire, també es redueix la pèrdua d’energia 

tèrmica per convexió. 

5.2. Solucions adoptades 

En parlar de l’aigua, ja hem dit que la casa tindrà dos circuits de canonades: un 

per a l’aigua potable (cisterna 1) i un altre per a l’aigua no potable (cisternes 2 i 

3). En tots dos casos volem aigua calenta i aigua freda, de tal manera que 
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haurem de dissenyar dues instal·lacions per esclafar aigua que siguin 

independents l’una de l’altra, ja que no es pot mesclar l’aigua potable amb la no 

potable. Es consideraran, per tant, en apartats separats. 

5.2.1. Aigua potable 

En fer l’estimació dels consums d’aigua, hem determinat 100 litres d’aigua 

potable al dia. D’aquests 100 litres, 20 corresponen al rentaplats, 30 als 

lavabos i 50 a la cuina. Tenint en compte que el rentaplats agafa l’aigua freda i 

l’escalfa amb unes resistències i que bona part de l’aigua que utilitzem als 

lavabos i a la cuina és freda, estimem que ens calen 50 litres d’aigua calenta 

potable al dia com a màxim. Podem aprofitar un dipòsit de 50 litres que ja 

tenim. 

Considerem la temperatura de l’ambient de 10 ºC (a l’hivern, que és quan més 

caldrà escalfar l’aigua) i determinem que volem escalfar-la fins als 50 ºC. Tenint 

en compte que una caloria és la quantitat d’energia necessària per elevar la 

temperatura d’un gram d’aigua un grau Celsius, l’energia que necessitem per 

escalfar 40 ºC 50 litres d’aigua és de: 

kJ
kcal

kJ

cal

Kcal

Caiguag

cal
C

aiguaKg

aiguag

aigual

aiguaKg
aigualE

8368
1

184,4

1000

1

º11

1
º40

1

1000

1

1
50

=××

⋅
××××=

  

Com que sabem que les hores de pic solar són 4 (ho hem calculat al punt 

referent als recursos elèctrics), podem trobar la potència que ens fa falta de la 

següent manera: 

t

W
P = , 
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on P és la potència en watts, W el treball o l’energia en joules i t el temps en 

segons. Per tant: 

kW
s

h

h

kJ
P 581,0

3600

1

4

8368 =×=  

El col·lector solar escollit és Isotherm Plus, també d’Isofotón (A11). És un 

col·lector solar pla protegit de circuit tancat que presenta un rendiment del 77,3 

% i una potència tèrmica d’ 1,54 kW.  Com sempre hem de tenir en compte el 

rendiment, per tant: 

kWkWPT 19,1773,054,1 =⋅=  

Cada col·lector solar té una potència neta de 1,19 kW i necessitem 0.581 kW. 

Queda clar, per tant, que amb un sol col·lector en tindrem prou per escalfar 

l’aigua potable. 

5.2.2. Aigua no potable 

En fer l’estimació dels consums d’aigua, hem determinat 360 litres d’aigua no 

potable al dia, 20 dels quals corresponen a neteja, 100 a la rentadora i 240 a la 

dutxa. De tots ells, només els 240 de la dutxa són susceptibles de ser escalfats. 

Però no cal esclafar-los tots: quan ens dutxem, mai posem la maneta de l’aigua 

al màxim de calenta. S’esclafaran, només 150 litres d’aigua no potable al dia. 

Caldrà, a més, un dipòsit de 150 litres per emmagatzemar-la. 

El procediment seguit per calcular el nombre de col·lectors solars necessaris és 

el mateix que en el cas de l’aigua potable: 
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kJ
kcal

kJ

cal

Kcal

Caiguag

cal
C

aiguaKg

aiguag

aigual

aiguaKg
aigualE

25104
1

184,4

1000

1

º11

1
º40

1

1000

1

1
150

=××

⋅
××××=

kW
s

h

h

kJ
P 743,1

3600

1

4

25104 =×=  

Ens faran falta: 

lectorscollectorscol

col

kW
kW

N ·2·46,1

.
19,1

743,1 ≈==  

5.2.3. Consideracions generals 

Els col·lectors solars i els acumuladors se situaran a la part de darrera de la 

casa, just a sobre de la cisterna 1. Estaran orientats al sud, com els mòduls 

fotovoltaics i tindran la mateixa inclinació que aquells: 58º, per a la qual cosa 

hauran d’anar damunt d’un suport. 

Com es pot veure, tant en el cas de l’aigua potable com de la no potable, la 

instal·lació està sobredimensionada. Això ens permetrà treballar amb 

tranquil·litat, ja que hi pot haver dies d’hivern en els quals la temperatura 

ambient sigui més baixa dels 10 ºC considerats o amb una baixa irradiància a 

causa dels núvols. Però fins i tot es pot arribar a donar el cas que algun dia 

esporàdic no es pugui escalfar l’aigua a una temperatura suficient perquè la 

irradiància sigui mínima. Per evitar aquest problema cal tenir algun sistema de 

seguretat: s’instal·larà una caldera de suport per a l’acumulador d’aigua no 

potable. No es farà el mateix amb l’acumulador de l’aigua potable, ja que no es 

considera imprescindible escalfar-la i no passa res si puntualment no en podem  

disposar. El tema de la caldera de suport s’abordarà al punt 6. Calefacció. 
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6. Calefacció  

La calefacció de la casa s’aconsegueix, actualment, gràcies a una caldera que 

funciona amb butà. Aquesta és la mateixa caldera que escalfa l’aigua de les 

dutxes. 

Aprofitarem la instal·lació de 

radiadors que ja està feta i només 

haurem de canviar la caldera per 

una altra. La caldera que utilitzarem 

és la Kalorina Pellet model K 2204 

de l’empresa Tatano, la informació 

de la qual s’adjunta als annexos 

(A12). Aquesta caldera té una 

potència nominal de 40.000 kcal/h, 

molt similar a la que presenta la que 

hi ha actualment. Això és molt 

important, ja que si escollíssim una caldera de menys potència no podríem 

escalfar la casa igual que ara. 

La Kalorina Pellet és, com diu el catàleg, “una caldera per a calefacció que 

utilitza combustibles sòlids triturats procedents de fonts d’energia renovables, 

pellets, closques d’ametlla, closques d’avellana, closques de festuc, closques 

de pinyons, etc.” Cal comentar que els pellets són conglomerats de fusta que 

s’utilitzen com a combustible. Es fabriquen a partir de residus de podes o de 

fusteria, per a la qual cosa no cal tallar arbres. Com que s’obtenen mitjançant 

premsat ocupen poc espai en comparació a la quantitat de fusta que faria falta 

per obtenir la mateixa capacitat calorífica. A més, generen menys monòxid de 

carboni. 
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Utilitzar aquesta caldera ens permet prescindir de les bombones de butà i 

aprofitar els propis recursos i residus. En cas que aquests no siguin suficients, 

s’utilitzaran pellets, que serviran de combustible de recolzament. 

Cal afegir que el model escollit permet, també, escalfar aigua calenta sanitària. 

Per tant, s’utilitzarà com a caldera de suport. Un termòstat instal·lat a la sortida 

de l’acumulador determinarà la temperatura de l’aigua. Si aquesta és inferior a 

un determinat valor, la caldera es posarà en marxa automàticament i escalfarà 

l’aigua. 
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7. Cuina  

La cuina que hi ha a la casa actualment funciona 

amb gas butà. Aquesta serà substituïda per una 

cuina d’estil tradicional de la marca Hergom com 

la que es presenta als annexos (A13). Es tracta 

d’una cuina-forn fabricada amb ferro fos i 

esmaltada en porcellana que utilitza com a 

combustible la fusta, el carbó, els pellets, pinyes, 

etc. Això ens permet, un cop més, aprofitar els 

nostres propis recursos. 

La informació adjuntada correspon al model L-07, 

que pot tenir un banc de cuina clàssic o bé de 

vitroceràmica: 
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8. Gestió de residus  

Els residus es gestionaran de manera independent en funció de la seva 

naturalesa. S’aplicarà una recollida selectiva: 

– Residus orgànics. La matèria orgànica produïda a la cuina, les possibles 

restes de l’hort (si n’hi ha), les branques de menys de 4 cm de diàmetre i 

les herbes s’utilitzaran per produir adob orgànic amb el compostador que 

ja tenim. Les herbes i les branques hauran de ser triturades amb un 

biotriturador, del qual també disposem. Aquest adob es podrà utilitzar a 

l’hort. Les branques de més de 4 cm es podran utilitzar directament a la 

cuina o, si es trituren, a la caldera. 

– Paper i cartró. Es disposaran en un recipient separat que, un cop ple, 

serà buidat al contenidor blau. 

– Vidre. Se seguirà el mateix procediment que amb el paper i serà portat al 

contenidor verd. 

– Envasos. Es portarà al contenidor groc. 

– Residus inerts. Aquells residus que no es puguin classificar dins d’algun 

dels grups anteriors es portaran al contenidor gris. 
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9. Pressupost  

Per calcular el pressupost necessari per dur a terme tot el projecte s’han hagut 

d’estimar alguns preus en base a comparatives amb altres projectes previs. 

Alguns altres preus s’han obtingut sol·licitant pressupost a l’empresa que 

subministra el producte. 

9.1. Recursos hidràulics 

Concepte Unitats Preu unitari (€) Preu Total (€) 

Bombes 3 240 720 

Instal·lació 1 300 300 

Potabilització 

(anàlisi) 

1 900 900 

Instal·lació aigües 

grises 

1 900 900 

TOTAL 2820 

9.2. Recursos elèctrics 

Concepte Unitats Preu unitari (€) Preu total (€) 

Bateria 16 180 2880 
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Mòdul fotovoltaic 24 1200 28800 

Regulador 4 120 480 

Inversor 1 1500 1500 

Suport mòduls 2 700 1400 

Cables 1 1000 1000 

Instal·lació 1 1200 1200 

TOTAL 37260 

 

Únicament es calcularà el temps d’amortització d’aquesta part de la instal·lació, 

ja que presenta un preu especialment elevat. Per fer-ho, compararem el 

pressupost que ens ha sortit amb el preu que haguéssim hagut de pagar al llarg 

d’un any si haguéssim consumit energia de la companyia. 

La companyia cobra 1,64 € per cada kW contractat al mes. Hem calculat que 

necessitem 2900 W de potència. Sabent que la potència més pròxima a la que 

necessitem que es pot contractar és de 3300 W, al cap de l’any, haurem pagat: 

€944,6412
1

€64,1
3,3 =⋅

⋅
× mesos

meskW
kW . 

D’altra banda, la companyia cobra 0,0933 € per cada kW·h consumit. Com que 

teníem un consum diari de 10,1 kW·h, al cap de l’any haurem de pagar: 

€95,343
·1

€0933,0
365

·1,10 =××
hkW

dies
dia

hkW
. 

Això representa un total de: 408,894 €. Dividint el cost de la instal·lació entre 

aquest valor, trobem que, per amortitzar la instal·lació, trigarem: 

anys

any

1,91
€

95,343

€260.37 = . 
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9.3. Aigua calenta, calefacció i cuina 

Concepte Unitats Preu unitari Preu total 

Col·lector solar 3 600 1800 

Acumulador 50 l 0 200 0 

Acumulador 150 l 1 400 400 

Instal·lació 1 500 500 

Canonades 1 300 300 

TOTAL 3000 

Caldera 1 6756 6756 

Cuina 1 1000 1000 

TOTAL 10756 
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10. Conclusions  

Després d’haver fet tot l’estudi, queda comprovat que sí: tècnicament es pot 

substituir l’aportació externa d’energia i la casa pot funcionar de manera 

totalment autosuficient. I, a més, sense canviar el ritme de vida, condició sine 

qua non imposada abans de començar a desenvolupar el cos del treball. Això 

no obstant, també s’ha vist que el projecte no és viable econòmicament parlant, 

ja que a l’estimació de pressupost que s’ha fet es pot veure ràpidament que no 

és un projecte rendible: trigaríem 90 a amortitzar només la instal·lació 

fotovoltaica, que té una vida d’uns 20 o 25 anys. És evident que ens surt molt 

més a compte mantenir la connexió amb la xarxa. Però queda demostrat, 

també, que si no hi hagués possibilitat de subministrament extern, es podria 

viure de manera autosuficient sense canviar el nivell de vida O canviant-lo molt 

poc; recordem que hi havia algunes limitacions com que no es pot utilitzar el 

rentaplats i la rentadora simultàniament. Però no són aspectes massa 

rellevants. 

Convé remarcar que ara ja no utilitzo el terme qualitat de vida al qual m’he 

referit al principi del treball. Ara em refereixo, més aviat, a ritme de vida o nivell 

de vida. I no ho faig endebades. Al llarg del treball, m’he adonat que això que 

anomenem qualitat de vida està ple de coses supèrflues que, probablement, 

ens donen més maldecaps que no pas satisfaccions. Segurament es deu poder 

trobar un punt mig entre la boja manera de viure que tenim avui dia i la que es 

tenia anys enrere. I cal recordar que antigament la gent vivia a les masies 

sense cap mena de subministrament extern. La casa autosuficient que sap 

aprofitar els recursos que la natura li ofereix ja ha existit, durant molts anys. I és 

ara que ha desaparegut i ens sembla impossible de trobar. 

Considero oportú tancar el treball amb dues preguntes que poden donar peu a 

una reflexió filosòfica força interessant: què, de tot allò que fem i tenim, ens fa 

falta realment? Què ens dóna realment qualitat de vida i què ens la pren? 
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11. Fonts: webgrafia  

http://www.idescat.cat (Institut d’Estadística de Catalunya) 

http://www.municat.net/ (Municipis i comarques de Catalunya) 

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ (Visor Sigpac; Ministeri de Medi Ambient, i 

Medi Rural i Marí) 

http://www.icc.cat/vissir2/ (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

http://www.meteocat.com/mediamb_xemec/servmet/ (Servei Meteorològic de 

Catalunya) 

http://www.espa.com/pls/expweg/wini.psp?pemp=1 (ESPA, Bombas Eléctricas) 

http://www.aspb.es/ (Agència de Salut Pública de Barcelona) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada (Viquipèdia) 

http://www.exide.com (Exide Technologies) 

http://www.isofoton.com/ (Isofotón) 

http://www.ercyl.com/ (Energías Renovables de Castilla y León) 

http://www.hergom.com/ (Industrias Hergom) 

http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/radmonth.php (Joint Research Centre by 

European Comission; base de dades mundial de irradiació solar) 
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12. Annexos  

 


