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Fitxes Estàndard 

Aquest Annex és un catàleg de bones pràctiques. Està composat per un seguit 

de fitxes estàndard que poden servir de guia per tots aquells que estiguin 

interessats en aquest projecte i en els seus objectius.  

És un producte final que s’ha obtingut a partir d’una metodologia  basada en els 

objectius 20-20-20 de la Unió Europea establerts el 2004. S’han establert els 

objectius, una proposta que variarà en funció de la masia que s’estudiï i una 

acció concreta per complir amb els objectius. Aquestes fitxes estàndards són 

les referències i les bases de la diagnosi del projecte, a partir d’elles hem 

obtingut uns resultats d’estalvi energètic i d’emissions associades, així com la 

inversió i la amortització de cada acció. Això és el que es descriu i s’argumenta 

a la diagnosi, però per obtenir la informació més detallada dels equips o 

elements, cal acudir a aquest annex i veure en detall les seves característiques. 

A la diagnosi s’ha comparat entre les diferents possibilitats que aquí es 

representen a partir d’una comparació analítica entre els equips ja existents a 

les Masies i el equips aquí proposats, sota les mateixes condicions de 

funcionament, per així obtenir uns resultats que permetessin decidir per un 

equip o un altre segons els factors resultants anteriorment anomenats.  

Creiem però, que aquest catàleg és útil perquè potser les opcions escollides a 

la diagnosi no són les més òptimes per qualsevol altre Masia de 

característiques semblants. Aquest recull de fitxes permetrà escollir entre 

diferents possibilitats d’equipaments d’alta eficiència per aquelles masies que 

ho necessitin. 

Aquestes fitxes es complementen amb un catàleg de bones conductes. Com 

s’ha explicat als antecedents la reducció del consum d’energia passa per 

l’eficiència energètica i per l’estalvi, aquest catàleg de bones conductes és  

  



 

  

Estàndard 1 Substitució per tecnologia LED Masia  

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en 

termes absoluts 

PROPOSTA  
ACCIÓ Substituir l’enllumenat actual per tecnologia LED 

Descripció acció 

Mètode innovador que permetrà un estalvi energètic 

del consum durant tota la vida útil de la bombeta, ja 

que s’utilitzen menys kW. Materials menys nocius, 

més resistents i millor índex de producció cromàtica. 

Equipaments/Materials 

 
Característiques: 

 
Marca i Model: Philips, 

Econic bombilla 
Potència: 5 W 
Tensió: 230-240 V 
Tonalitat: Blanca 
Preu: 29.95 € 
Eficiència: A 
Vida útil: 25 anys / 25.000 

hores 
 

 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: Philips.es 



 

  

Estàndard 2 
Substitució per bombetes de baix 

consum 
Masia  

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en 

termes absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir l’enllumenat actual per enllumenat de baix 

consum 

Descripció acció 

Buscar la reducció i l’estalvi energètics a través de la 

substitució dels llums amb baix eficiència energètica per 

uns d’alta eficiència i per tant amb un baix consum 

Equipaments/Materials 
 

 
Característiques: 

 
Marca i Model:  Philips,  
Economy Bombilla de bajo 

consumo 
15 W (65 W), Casquillo E27, 
Blanca cálida 
Potència: 15 W 
Tensió: 220-240 V 
Tonalitat: Blanca càlida 
Preu: 12.83 € 

Eficiència: A 
Vida útil: 10 anys / 10.000 hores 

 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: Philips.es 



 

  

Estàndard 3 
Substitució per bombetes de 

baix consum 
Masia  

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en 

termes absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir l’enllumenat actual per enllumenat 

de baix consum 

Descripció acció 

Buscar la reducció i l’estalvi energètics a través de 

la substitució dels llums amb baix eficiència 

energètica per uns d’alta eficiència i per tant amb 

un baix consum 

Equipaments/Materials 

 
Característiques: 

 
Marca i Model:  

IKEA, SPARSAM 
Potència: 20 W 
Tensió: 230 V 
Tonalitat: Blanca  
Preu: 4.99 € 
Eficiència: A 
Vida útil: 8 anys/ 

8.000 hores 
 

 
 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: Ikea.com 



>> Separem el congelador de la nevera i descartem la opció del combi perquè creiem que les 

masies típiques de muntanya i segons el que s’ha vist a la pràctica a la Vall del Mig, 

necessitaran un gran congelador pel que cultiven de l’hort. 

  

Estàndard 4 
Substitució electrodomèstics de baixa 

eficiència 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els electrodomèstics principals per uns de 

més alta eficiència energètica  

Descripció acció 

Els electrodomèstics d’una casa suposen més del 10% 

del consum energètic [IDAE, 2011], cal intentar que els 

principals electrodomèstics instal·lats siguin el més 

eficients possibles (congeladors, nevera, rentadores...). 

Equipaments/Materials 

 
Característiques 
congelador: 

 
Marca i Model: 

Liebherr, GTP 2356 
Consum:  116.8 
kWh/any 
Tensió: 220 - 240 V 
Preu: 739 € 
Eficiència: A +++ 
Capacitat: 449 litres 

 

 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: Liebherr.com 



>> Separem el congelador de la nevera i descartem la opció del combi perquè creiem que les 

masies típiques de muntanya i segons el que s’ha vist a la pràctica a la Vall del Mig, 

necessitaran un gran congelador pel que cultiven de l’hort. 

  

Estàndard 5 
Substitució electrodomèstics de 

baixa eficiència 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en 

termes absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els electrodomèstics principals per uns de 

més alta eficiència energètica  

Descripció acció 

Els electrodomèstics d’una casa suposen més del 10% 

del consum energètic [IDAE, 2011], cal intentar que els 

principals electrodomèstics instal·lats siguin el més 

eficients possibles (congeladors, nevera, rentadores...). 

Equipaments/Materials 

 
Característiques 
congelador: 

 
Marca i Model: 
Whirlpool, WHE 3133 
Consum: 292 
kWh/any 
Tensió: 230 V 
Preu: 575 € 
Eficiència: A + 
Capacitat: 311 litres 

 

 
 

 
 

 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia  

Justificació  

Font: Whirlpool.es 



>> Separem el congelador de la nevera i descartem la opció del combi perquè creiem que les 

masies típiques de muntanya i segons el que s’ha vist a la pràctica a la Vall del Mig, 

necessitaran un gran congelador pel que cultiven de l’hort. 

  

Estàndard 6 
Substitució electrodomèstics de baixa 

eficiència 
Masia  

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en 

termes absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els electrodomèstics principals per uns de 

més alta eficiència energètica  

Descripció acció 

Els electrodomèstics d’una casa suposen més del 10% 

del consum energètic [IDAE, 2011], cal intentar que els 

principals electrodomèstics instal·lats siguin el més 

eficients possibles (congeladors, nevera, rentadores...). 

Equipaments/Materials 

 
Característiques nevera: 

 
Marca i Model:  Liebherr, 

KBPes3864 
Consum: 81 kWh/any 
Tensió: 220 - 240 V 
Preu:1.709 € 
Eficiència: A +++ 
Capacitat: 336 litres 
Il·luminació interior: LED 

 

 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia  

Justificació  

Font: Liebherr.com 



>> Separem el congelador de la nevera i descartem la opció del combi perquè creiem que les 

masies típiques de muntanya i segons el que s’ha vist a la pràctica a la Vall del Mig, 

necessitaran un gran congelador pel que cultiven de l’hort. 

  

Estàndard 7 
Substitució electrodomèstics de baixa 

eficiència 
Masia  

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els electrodomèstics principals per uns de 

més alta eficiència energètica  

Descripció acció 

Els electrodomèstics d’una casa suposen més del 10% del 

consum energètic [IDAE, 2011], cal intentar que els 

principals electrodomèstics instal·lats siguin el més eficients 

possibles (congeladors, nevera, rentadores...). 

Equipaments/Materials 

 
Característiques nevera: 

 
Marca i Model: Smeg, FA340BP 
Consum: 140 kWh/any 
Tensió: 230 - 240 V 
Preu:499 € 
Eficiència: A + 
Capacitat: 360 litres 
Il·luminació interior: bombeta 

 

 
 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia  

Justificació  

Font: smeg.es 



 

  

Estàndard 8 
Substitució electrodomèstics de baixa 

eficiència 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els electrodomèstics principals per uns de 

més alta eficiència energètica  

Descripció acció 

Els electrodomèstics d’una casa suposen més del 10% del 

consum energètic [IDAE, 2011], cal intentar que els 

principals electrodomèstics instal·lats siguin el més eficients 

possibles (congeladors, nevera, rentadores...). 

Equipaments/Materials 

 
Característiques rentadora: 

 
Marca i Model:  Electrolux, 
EWT1264AOW 
Consum: 192 kWh/any 
Potència: 2.200 W 
Tensió: 230 V 
Preu: 509 € 
Eficiència: A +++ 
Capacitat tambor: 42 litres 
Velocitat de 
centrifugació:1.200 rpm 

 

 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: electroluxes 



 

  

Estàndard 9 
Substitució electrodomèstics de baixa 

eficiència 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els electrodomèstics principals per uns de 

més alta eficiència energètica  

Descripció acció 

Els electrodomèstics d’una casa suposen més del 10% del 

consum energètic [IDAE, 2011], cal intentar que els 

principals electrodomèstics instal·lats siguin el més eficients 

possibles (congeladors, nevera, rentadores...). 

Equipaments/Materials 

 
Característiques rentadora: 

 
Marca i Model:  Haier, 
HW901282 
Consum: 256 kWh/any 
Potència: 2.300 W 
Tensió: 220 - 240 V 
Preu: 479 € 
Eficiència: A + 
Capacitat tambor: 42 litres 
Velocitat de centrifugació:1.200 
rpm 

 

 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €/unitat  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: haier.com 



 

  

Estàndard 10 
Substitució electrodomèstics de baixa 

eficiència 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els electrodomèstics principals per uns de 

més alta eficiència energètica 

Descripció acció 

Els electrodomèstics d’una casa suposen més del 10% 

del consum energètic [IDAE, 2011], cal intentar que els 

principals electrodomèstics instal·lats siguin el més 

eficients possibles (congeladors, nevera, rentadores...). 

Equipaments/Materials 

 
Característiques assecadora: 

 
Marca i Model: AEG, T96690IH 
Consum:259 kWh/any 
Potència: 900 W 
Tensió:230V 
Preu:786€ 
Eficiència: A ++ 

 

 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: aeg.com 



 

  

Estàndard 11 
Substitució electrodomèstics de baixa 

eficiència 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en 

termes absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els electrodomèstics principals per uns de 

més alta eficiència energètica 

Descripció acció 

Els electrodomèstics d’una casa suposen més del 10% 

del consum energètic [IDAE, 2011], cal intentar que els 

principals electrodomèstics instal·lats siguin el més 

eficients possibles (congeladors, nevera, rentadores...). 

Equipaments/Materials 

 
Característiques 
rentavaixelles: 

 
Marca i Model: 

Bosch, 
SMS69M92EU 
Consum: 218 
kWh/any 
Potència: 2400 W 
Tensió: 220 - 240 V 
Preu: 945 € 
Eficiència: A +++ 

 

 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: Bosch-home.es 



 

  

Estàndard 12 
Substitució electrodomèstics de baixa 

eficiència 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els electrodomèstics principals per uns de 

més alta eficiència energètica 

Descripció acció 

Els electrodomèstics d’una casa suposen més del 10% del 

consum energètic [IDAE, 2011], cal intentar que els 

principals electrodomèstics instal·lats siguin el més eficients 

possibles (congeladors, nevera, rentadores...). 

Equipaments/Materials 

 
Característiques 
rentavaixelles: 

 
Marca i Model:  Balay, 
3VS503BA 
Consum: 294 kWh/any 
Potència: 2400 W 
Tensió: 220 - 240 V 
Preu: 499 € 
Eficiència: A + 

 

 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia  

Justificació  

Font: balay.es 



*Aquest estalvi considera que la llenya necessària no suposa cap cost ja que prové de la pròpia 

finca o dels drets comunals, per tant ja no és un cost afegit sinó un estalvi respecte la situació 

anterior. 

  

Estàndard 13 
Substitució dels sistemes de calefacció 

existents 
Masia 

OBJECTIU Augment d’un 20% de les fonts d’energies renovables 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els sistemes de calefacció existents per uns altres 

mètodes més eficients 

Descripció acció 

La calefacció de les cases és essencial i més en les zones 

pirenaiques. Arriben a representar un 46% del consum energètic 

[IDAE, 2011] i per tant, la substitució d’equipaments elèctrics de 

molt baixa eficiència per uns nous d’alta eficiència tèrmica 

millorarà la situació i permetrà reduir el consum i les emissions 

associades. 

Equipaments/Materials 

T 96690IH 
 

Característiques: 
 

Marca i Model:  ergom, 
Bennington  
Potència tèrmica cedida: 

13.1 kW 
Rendiment: 75.4% 
Preu: 2850 € 
Material: Ferro fos 

 
  

 
Funcionament:  
Sistema simple basat en la combustió completa de llenya. La 

llenya s’introdueix per la part frontal que s’obre totalment 

permeten l’entrada més fàcil dels troncs. Escalfa l’ambient per 

radiació, perdent una petita part de l’energia per la xemeneia. 
Estalvi* €/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 19 – Estàndard 28 

Justificació  

Font: hergom.com 



*Aquest estalvi considera que la llenya necessària no suposa cap cost ja que prové de la pròpia 

finca o dels drets comunals, per tant ja no és un cost afegit sinó un estalvi respecte la situació 

anterior. 

  

Estàndard 14 
Substitució dels sistemes de calefacció 

existents 
Masia 

OBJECTIU Augment d’un 20% de les fonts d’energies renovables 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els sistemes de calefacció existents per uns 

altres mètodes més eficients 

Descripció acció 

La calefacció de les cases és essencial i més en les zones 

pirenaiques. Arriben a representar un 46% del consum 

energètic [IDAE, 2011] i per tant, la substitució 

d’equipaments elèctrics de molt baixa eficiència per uns 

nous d’alta eficiència tèrmica millorarà la situació i permetrà 

reduir el consum i les emissions associades. 

Equipaments/Materials 

 T 96690IH 
 

Característiques: 
 

Marca i Model:  theca 
Potència tèrmica cedida: 11.5 kW 
Rendiment: 65 % 
Preu: 139 € 
Material: xapa de ferro 

galvanitzada 
Diàmetre estufa: 310mm 
Diàmetre de carga: 190mm 
 

T  
 

 Funcionament: 
Sistema simple basat en la combustió completa de llenya. 

La llenya s’introdueix per la boca superior de diàmetre 

inferior al màxim de l’estufa. Escalfa l’ambient per radiació, 

perdent una part de l’energia per la xemeneia.  

Estalvi* €/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 19 – Estàndard 28 

Justificació  

Font: ferrshop.com 



*Aquest estalvi considera que la llenya necessària no suposa cap cost ja que prové de la pròpia 

finca o dels drets comunals, per tant ja no és un cost afegit sinó un estalvi respecte la situació 

anterior. 

  

Estàndard 15 
Substitució dels sistemes de 

calefacció existents 
Masia 

OBJECTIU Augment d’un 20% de les fonts d’energies renovables 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els sistemes de calefacció existents per uns 

altres mètodes més eficients 

Descripció acció 

La calefacció de les cases és essencial i més en les zones 

pirenaiques. Arriben a representar un 46% del consum 

energètic [IDAE, 2011] i per tant, la substitució 

d’equipaments elèctrics de molt baixa eficiència per uns 

nous d’alta eficiència tèrmica millorarà la situació i permetrà 

reduir el consum i les emissions associades. 

Equipaments/Materials 

 
 

Característiques: 
Tipus:  Estufa de mamposteria estàndard  
Potència tèrmica cedida: 15 kW 
Rendiment: 75 - 90 % 
Material: maó o ceràmica refractaria, fang i sorra 
Preu: 1500 € 
 

Funcionament: 
Sistema basat en l’acumulació de calor per aconseguir una 

elevada inèrcia tèrmica. És una estufa formada per un nucli, amb 

una caixa de foc, i uns conductes per on es fa circular el fum. A 

mesura que va circulant aquest va irradiant calor a la maçoneria 

escalfant la casa al mateix temps. La calor s’emet per radiació. 

Estalvi* €/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 19 – Estàndard 28 

Justificació  



*Aquest estalvi considera que la llenya necessària no suposa cap cost ja que prové de la pròpia 

finca o dels drets comunals, per tant ja no és un cost afegit sinó un estalvi respecte la situació 

anterior. 

  

Estàndard 16 
Substitució dels sistemes de calefacció 

existents 
Masia 

OBJECTIU Augment d’un 20% de les fonts d’energies renovables 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els sistemes de calefacció existents per uns 

altres mètodes més eficients 

Descripció acció 

La calefacció de les cases és essencial i més en les zones 

pirenaiques. Arriben a representar un 46% del consum 

energètic [IDAE, 2011] i per tant, la substitució d’equipaments 

elèctrics de molt baixa eficiència per uns nous d’alta eficiència 

tèrmica millorarà la situació i permetrà reduir el consum i les 

emissions associades. 

Equipaments/Materials 

 T 990IH 
Característiques: 
 
Tipus:  Escut tèrmic 
Estufa: Estufa de llenya 

model referència fitxa E.14 
Potència tèrmica cedida: 15 

kW 
Rendiment: 75 – 90% 
Preu: 160-200€ 
Material: xapa de ferro 

galvanitzada, totxos 
Diàmetre estufa: 310mm 
Diàmetre de carga: 190mm 
 
 
 
 

 Funcionament: 
L’escut tèrmic és un sistema mix de calefacció en el qual 
s’adapta una estufa convencional a una peça de maçoneria, 
per on passarà el fum calent cedint la seva escalfor a la 
maçoneria, que un cop calenta anirà irradiant l’escalfor a 
l’estança.  

Estalvi* €/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €/unitat  
Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 19 – Estàndard 28 

Justificació  



*Aquest estalvi considera que la llenya necessària no suposa cap cost ja que prové de la pròpia 

finca o dels drets comunals, per tant ja no és un cost afegit sinó un estalvi respecte la situació 

anterior. 

  

Estàndard 17 
Substitució dels sistemes d’aigua 
calenta sanitària (ACS) existents 

Masia 

OBJECTIU 
Augment d’un 20% de les fonts d’energies 

renovables 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els sistemes d ‘ACS existents per uns 

altres mètodes més eficients 

Descripció acció 

L‘ACS representa un 21% del consum energètic d’un 

habitatge [IDAE, 2011], per tant l’acció anirà orientada a 

millorar els equipaments que escalfen tota l’aigua 

necessària. 

Equipaments/Materials 

 T 990IH 
Característiques: 

 
Model:  VIGAS 16S  
Estufa: Caldera de llenya 
Potència tèrmica: 12 - 18 

kW 
Rendiment: 92 % 
Preu: 2774 € 
Material: Acer 
Combustió: Incompleta 
 

T  

 
 Funcionament: 
La caldera crema llenya en un procés de combustió 
incompleta, també anomenat gasificació, amb l’objectiu de 
convertir la llenya en energia tèrmica que es pot usar per 
escalfar l’aigua de la casa.  

Estalvi* €/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 19 – Estàndard 28 

Justificació  

Font:Vigas 



*Aquest estalvi considera que la llenya necessària no suposa cap cost ja que prové de la pròpia 

finca o dels drets comunals, per tant ja no és un cost afegit sinó un estalvi respecte la situació 

anterior. 

  

Estàndard 18 
Substitució dels sistemes d’aigua calenta 

sanitària(ACS) existents 
Masia 

OBJECTIU Augment d’un 20% de les fonts d’energies renovables 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Substituir els sistemes d’ ACS existents per uns altres 

mètodes més eficients 

Descripció acció 

L’ACS representa un 21% del consum energètic d’una 

habitatge [IDAE, 2011], per tant, l’acció anirà orientada a 

millorar els equipaments que escalfen tota l’aigua 

necessària.  

Equipaments/Materials 

 T 990IH 
Característiques:  
Model:   CALDERAS FERROLI 
BIOMASA 
Estufa: Caldera de llenya o 
carbó 
Potència tèrmica: 19 kW 
Rendiment: 65% 
Preu: 2522.85€ 
Material: Ferro fos 
Combustió: Completa 
 
 

 
 
Funcionament: 
La caldera crema llenya en un procés de combustió 
completa amb l’objectiu de convertir la llenya en energia 
tèrmica que es pot usar per escalfar l’aigua de la casa. 

Estalvi* €/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €/unitat  
Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 19 – Estàndard 28 

Justificació  

Font: euroair.es  



 

  

Estàndard 19 
Instal·lació d’aïllament tèrmic amb planxes 

de poliestirè 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Instal·lar aïllament tèrmic amb planxes de poliestirè a la 

coberta i/o parets. 

Descripció acció 

Recobriment de sostre i cobertes amb plaques de poliestirè 

expandit EPS col·locades amb fixacions mecàniques, per 

augmentar l’aïllament de la vivenda i reduir les pèrdues de 

calor, aconseguint estalvis energètics considerables. Emprà 

materials resistents i amb una vida útil similar a la vivenda 

per no haver de necessitar substitucions. 

 

Equipaments/Material 

 
Característiques: 

 
Marca i Model: Chovofoam       
T-IVL 
Emissió CO2: 16.49 kg/m

2
  

Cost energètic: 111 MJ/m
2
 

Mida: 250x120x40 
Tensió compressió : 200kPa 
Gruix: 40 mm 
Resist.tèrmica: 1.2 m

2
·K/W 

Tonalitat: Blanca.  
Acabat: Llis. 
Preu: 4.30 €/m2 
Vida útil: >20 anys 

Cost instal·lació: 8.73€/m
2
 (TeC) 

 
Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 13 – Estàndard 18 

Justificació  

Font: Chovofoamshop.net 



 

  

Estàndard 20 
Instal·lació d’aïllament tèrmic amb planxes 

de llana de vidre 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Instal·lar aïllament tèrmic amb planxes de llana de vidre 

a la coberta i/o parets. 

Descripció acció 

Recobriment de sostre i cobertes amb plaques rígides de 

llana de vidre per aïllament fixada amb adhesiu de formulació 

específica, per tal d’augmentar l’aïllament de la vivenda i 

reduir les pèrdues de calor, aconseguint estalvis energètics 

considerables. Emprà materials resistents i amb una vida útil 

similar a la vivenda per no haver de necessitar substitucions. 

 

Equipaments/Material 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Característiques: 
Marca i Model: UNE-EN 13162 Isover 
Emissió CO2: 3.97 kg /m

2
 

Cost energètic: 77.90 MJ/m
2
 

Gruix: 30 mm 
Conductivitat tèrmica: 0.034 W/m·K 
Resist. tèrmica: 0.882 m

2
·K/W 

Tonalitat: Groguenca.  
Acabat: Llis. 
Vida útil: >20 anys 
Preu: 4.36 €/m

2
 

Cost instal·lació(+material): 8.43€/m
2
 (ITeC) 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 13 – Estàndard 18 

Justificació  

Font: Isover.es 



 

  

Estàndard 21 
Instal·lació d’aïllament tèrmic amb planxes 

de poliestirè a la caixa de les persianes 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Instal·lar aïllament tèrmic amb planxes de poliestirè a la 

caixa de les persianes. 

Descripció acció 

Recobriment amb aïllament tèrmic de la caixa de persiana 
enrotllable, amb planxes de poliestirè extruït (XPS) 
col·locades amb adhesiu de formulació específica, per tal de 
reduir les pèrdues de calor de l’obertura. Emprà materials 
resistents i amb una vida útil similar a la vivenda per no 
haver de necessitar substitucions. 

 

Equipaments/Material 

 
Característiques: 

 
Marca i Model: XPS extruit. Porex 
PMS 10+3 
Emissió CO2: 18.41 kg/m

2
 

Cost energètic: 124,74 MJ/m
2
 

Mida: 120x250 cm 
Gruix: 40 mm 
Resist. tèrmica: 1.2 m

2
·K/W 

Tonalitat: Blanca.  
Acabat: Rugós. 
Fixació: adhesiu formulació 

especifica 
Preu: 4.30 €/m

2
 

Vida útil: >20 anys 
Cost instal·lació(+material): 8.20€/m

2
 

(ITeC) 

 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 13 – Estàndard 18 

Justificació  

Font: Porex PMS.net 



 

  

Estàndard 22 Instal·lació de persianes Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  
ACCIÓ Instal·lar persianes a les finestres de la vivenda 

Descripció acció 

Instal·lació d’una persiana enrotllable de PVC, de lames 

amb aïllament  per tal de reduir les pèrdues de calor de la 

vivenda, i aconseguir un augment de 4ºC de temperatura a 

la nit, i a l’estiu una reducció de l’entrada de calor. Emprà 

materials resistents i amb una vida útil similar a la vivenda 

per no haver de necessitar substitucions. 

 

Equipaments/Material 

 
Característiques: 

 
Marca i Model: Velux. Model 
bàsic SHL U08 
Emissió CO2: 29.93 kg/m

2
   

Cost energètic: 271 MJ/m
2
 

Mida: 120x115 cm 
Gruix lames: 14-14.5 mm 
Alçada lames: 55 mm 
Pes: 4 kg/m

2
 

Transmitància tèrmica: 1.1 
W/m

2
·K 

Aïllament acústic: 35 dB 
Vida útil: 5 anys 

Preu: 190€/persiana (138€/m
2
) 

Cost instal·lació: 30€/m
2
 persiana (ITeC) 

 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 13 – Estàndard 18 

Justificació  

Font: Veluxshop.es 



 

  

Estàndard 23 Instal·lació de persianes Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  
ACCIÓ Instal·lar persianes a les finestres de la vivenda 

Descripció acció 

Instal·lació d’una persiana enrotllable de PVC, de lames 

amb aïllament  per tal de reduir les pèrdues de calor de la 

vivenda, i aconseguir un augment de 4ºC de temperatura 

a la nit, i a l’estiu una reducció de l’entrada de calor. 

Emprà materials resistents i amb una vida útil similar a la 

vivenda per no haver de necessitar substitucions. 

 

Equipaments/Material 

                                                 
Característiques: 
Marca i Model: Lama de 
doble cambra d’alumini 
perfilat injectat de poliuretà 
(Leroy Merlin) 
Emissió CO2: 29.93 kg/m

2
   

Cost energètic: 271 MJ/m
2
 

Mida: 100x115 cm 
Gruix lames: 12 mm 
Alçada lames: 50 mm 
Pes: 3 kg/m

2
 

Transmitància tèrmica: 
2.8 W/m

2
·K 

                                  Aïllament acústic: 28 dB 
Vida útil: 5 anys 

Preu: 98€/persiana (85€/m
2
) 

Cost instal·lació: 30€/m
2
 persiana 

(ITeC) 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 13 – Estàndard 18 

Justificació  

Font: Leroy Merlin 



 

  

Estàndard 24 
Instal·lació de finestres de doble vidre 

amb cambra d’aire 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  
ACCIÓ Instal·lar finestres de doble vidre amb cambra d’aire.  

Descripció acció 

Instal·lació de noves finestres amb doble vidre i cambra d‘aire 

de 10mm per reduir les pèrdues de calor de les obertures i 

substituir les finestres de vidre senzill per doble vidre per 

augmentar la seva eficiència. 

Es pretén col·locar una finestra amb vidre aïllant de dues 

llunes amb acabat de lluna incolora amb una càmera d’aire de 

10mm. Serà una finestra corredissa col·locada amb perfils de 

neoprè sobre PVC o alumini, perquè els marcs de de fusta 

requeririen major manteniment.  

 

Equipaments/Material 

 
Característiques: 
 
Model i marca: Finestra doble 
fulla oscilobatent de PVC 
(Leroy Merlin)  
Emissió CO2: 51.7 kg/m

2
   

Cost energètic: 849.36 MJ/m
2
 

Mida: 100x100 cm 
Gruix vidre: 6 mm 
Gruix cambra: 10 mm 
Reforç: Acer galvanitzat 
Transmitància: 2.8 W/m

2
·K 

Resistència vent: C3 
Ruptura pont tèrmic: Si 
Vida útil: >20 anys 
Preu: 245€/finestra (245/m

2
) 

Cost instal·lació: 123 €/m
2
 

superf.vidre (ITeC) 
 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 13 – Estàndard 18 

Justificació  

Font: Velux.es 



 

  

Estàndard 25 
Instal·lació de finestres de doble vidre 

amb cambra d’aire 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  
ACCIÓ Instal·lar finestres de triple vidre amb cambra d’aire.  

Descripció acció 

Instal·lació de noves finestres amb doble vidre i cambra d‘aire 

de 10mm per reduir les pèrdues de calor de les obertures i 

substituir les finestres de vidre senzill per doble vidre per 

augmentar la seva eficiència. 

Es pretén col·locar una finestra amb vidre aïllant de dues 

llunes amb acabat de lluna incolora amb una càmera d’aire de 

10mm. Serà una finestra corredissa col·locada amb perfils de 

neoprè sobre PVC o alumini, perquè els marcs de de fusta 

requeririen major manteniment.  

 

Equipaments/Material 

 

Característiques: 
 
Model i marca: 
SICURTHERM finestra 
triple doble fulla thermo 
de Seguridad de PVC. 
Claus  
Emissió CO2: 51.7 kg/m

2
 

Cost energètic: 849.36 

MJ/m
2
 

Mida: 114x118 cm 
Gruix vidre: 4 mm x 2 
Gruix cambra: 18 mm 

gas argó 
Transmitància: 1.2 

W/m
2
·K 

Resistència vent: C3. 

32dB 
                                             Ruptura pont tèrmic: Si 

Vida útil: >20 anys 
Preu: 363€/finestra (270/m2) 

Cost instal·lació: 123€/m
2
 superfície vidre instal·lat (ITeC) 

 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 13 – Estàndard 18 

Justificació  

Font: Claushispania.es 



 

  

Estàndard 26 Creació d’obertura per finestra en la paret Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  
ACCIÓ Obrir obertura i col·locar finestra en la paret 

Descripció acció 

Formació d’una obertura exterior practicable amb un forat, 

en aquest cas prenen la mesura estàndard de 90x120 cm, 

en una paret amb tancament de maó buit de 15 cm de 

gruix, mitjançant tallament amb disc i l’execució del forat on 

es col·locarà una llinda prefabricada de ceràmica armada, 

un pre-marc de tub d’acer per la finestra, el seu posterior 

enguixat (tant interior com exterior), posar un trencaaigües 

de rajola de ceràmica, i per últim la instal·lació de una 

finestra practicable d'alumini anoditzat, segellada  

perimetralment amb silicona. 

Aquesta obra complexa es realitza per tal d’augmentar la 

llum directe dins la casa i reduir el consum d’energia 

elèctrica del enllumenat. El cost augmentarà respecte al 

material a tallar i el gruix de la paret.  

 

Equipaments/Material 

 
 

Característiques: 
 

Emissió CO2: 735.51 

kg/m
2
   

Cost energètic: 271 

MJ/m
2
 

Material mur: Maó buit 
Mida obertura: 90x120 
cm 
Gruix paret: 15 cm 
Vida útil: >20 anys 
Cost instal·lació: 
430€/unitat (ITeC) 

 
 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 13 – Estàndard 18 

Justificació  

Font: CDA.net 



 

  

Estàndard 27 Instal·lació de rivets en finestres Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  
ACCIÓ Instal·lar rivets en finestres 

Descripció acció 

Instal·lació de rivets als marges de les finestres per millorar el 

seu aïllament i evitar les filtracions d’aire reduint així pèrdues 

de calor per les obertures que hi puguin haver entre la finestra 

i el marc. El model escollit ha d’apropar-se a la vida útil de la 

finestra per reduir el manteniment i reposició. Els rivets 

s’adapten als espais (1-7mm) i normalment són resistent als 

UV i variacions de temperatures de -30ºC a +80ºC.. 

 

Equipaments/Material 

 
Característiques: 

 
Marca i Model: Tesa. Moll 

premiun flexible.  
Longitud: 6 m 
Gruix: 1-7 mm 
Fixació: Adhesiu  
Resistència tèrmica: -30ºC 
a +80ºC 
Transmitància tèrmica: 1.1 
W/m

2
·K 

Vida útil: 15 anys 
Preu: 2.99€/m  
Cost instal·lació: 0€. Es 
pot autoinstal·lar. 
  

 
 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 13 – Estàndard 18 

Justificació  

Font: Tesa.es 



 

  

Estàndard 28 Instal·lació de rivets en portes Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  
ACCIÓ Instal·lar rivets en portes 

Descripció acció 

Instal·lació de rivets a la part inferior de les portes per millorar 
l’aïllament amb l’exterior i evitar les filtracions d’aire, reduint 
notablement les pèrdues de calor. Poden ser amb goma o 
raspall per evitar les filtracions per sota les portes i materials 
diversos. 

 

Equipaments/Material 

 
 

Característiques: 
 

Marca i Model: Tesa. Moll 

universal.  
Longitud: Ajustable 
Fixació: Adhesiu  
Material: PVC o metall 
Vida útil: 2-5 anys 
Preu: 3.95€/rivet 
Cost instal·lació: 0€. Es pot 
autoinstal·lar. 

  
 
 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia 
Millora i amplifica l’eficàcia del seu funcionament amb la 

realització conjunta de  Estàndard 13 – Estàndard 18 

Justificació  

Font: Puertasyportones.com 



 

  

Estàndard 29 Pintar parets interiors amb colors clars Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  
ACCIÓ Pintar les parets interiors amb colors clars 

Descripció acció 

Es pinta el paràmetre horitzontal de guix amb pintura plàstica 

de colors clars amb acabat llis, amb una capa de segelladora i 

dues de acabat. Proporciona una major sensació d’amplitud i 

permet reduir el consum d’energia elèctrica al aprofitar millor la 

llum natural directe.  

 

Equipaments/Material 

 
Característiques: 

 
Marca i Model: Titanlux 
TP409 
Emissió CO2: 3.27 kg/m

2
 

Cost energètic: 22.19 

MJ/m
2
 

Capes pintura: 3 
Tonalitat: Blanc 
Gruix: 0.2 mm 
Vida útil: S’aconsella tornar 
a pintar la vivenda cada 10-
15 anys. 
Preu: 2€/m

2
  

Cost instal·lació(+material): 3.98€/m2 
(ITeC) 

 
Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: Titanlux.es 



 

  

Estàndard 30 Instal·lació d’eliminadors de stand-by Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  
ACCIÓ Instal·lar eliminadors de stand-by 

Descripció acció 

Instal·lació d’eliminadors de stand-by per tal de reduir el 

consum en repòs de múltiples aparells elèctrics mitjançant 

un interruptor de la corrent. S’aconsegueix un estalvi de 

50€/any en energia elèctrica.  

 

Equipaments/Material 

 
Característiques: 

 
Marca i Model: 

Bachman base múltiple 
amb interruptor 
Nº endolls: 3 
Pes: 1 kg 
Vida útil: >2  anys 
(Garantía) 
Preu: 6.65€ /unitat 
Cost instal·lació: 0€/u. 

 
 
 
 

 
 
 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: Bachman.com 



 

  

Estàndard 31 
Instal·lació de detectors de moviment en 

escales i passadissos 
Masia 

OBJECTIU 
Reducció en un 20% del consum energètic en termes 

absoluts 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Instal·lar detectors de moviment en escales i 

passadissos 

Descripció acció 

Instal·lació del dispositiu que permet encendre de forma 

automàtica la il·luminació al detectar moviment i així reduir 

el consum elèctric en zones de pas, com els passadissos o 

escales o en zones exteriors com el garatge o jardí. 

Necessiten estar connectats a la xarxa elèctrica i es una 

instal·lació elèctrica senzilla que el propi usuari pot realitzar. 

S’aconsegueix un estalvi anual sobre els 30€ i un potencial 

d’estalvi del 15% d’energia elèctrica en il·luminació.  

 

Equipaments/Material 

 
Característiques: 

 
Marca i Model: Steinel. 

Negro IS1 
Mida: 50x80x120 mm 
Distancia de detecció: 
8-10 m 
Angle detecció: 120º 
Consum: 500 W 
Alimentació: 230V 
50Hz 
Us: interior/exterior 
Vida útil: 2-5 anys 
Preu: 30€ 

 Cost instal·lació: 0€/unitat. Autoinstalable.  

 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia  

Justificació  

Font: Steinel.net 



 

  

Estàndard 32 
Instal·lació d’un microinversor a les plaques 

fotovoltaiques d’autoconsum 
Masia 

OBJECTIU Augment d’un 20% de les fonts d’energies renovables 

PROPOSTA  

ACCIÓ 
Instal·lació d’un inversor a les plaques fotovoltaiques 

d’autoconsum 

Descripció acció 

Els panells solars que es trobem actualment al mercat, generen corrent 

en continu (12-24 V), el que permet carregar un gran nombre de 

dispositius (mòbils, bombetes de baix consum, LEDs i fins i tot televisors 

TFT de baix consum, etc.). Si s'incorpora un inversor, s'aconsegueix 

corrent altern (230 V), amb la qual funcionen la majoria dels 

electrodomèstics, que són els aparells amb el major consum de la 

vivenda i la mesura d’instal·lar plaques fotovoltaiques augmenta en la 

seva eficàcia.  

El microinversor Enecsys S240W-60 és una unitat compacta que 

transforma el corrent continu del mòdul solar en alterna sense necessitat 

d'una cadena o inversor central. Cada mòdul treballa de manera 

individual en el seu punt òptim de màxima potència. D'aquesta manera, 

obté rendiments individuals i maximitza la producció global 

Equipaments/Materials 

 
Característiques: 

 
Marca i Model:  Atersa. Enercsys 
S240W-60  
Potència tèrmica cedida: 13.1 

kW 
Min./Max. Voltatge: 22-42.5V 
Max.corrent entrada/sortida: 12 
A/0.98 A 
Potencia sortida: 225 W 
Tensió sortida: 230 V 
Eficiència màxima: 94.8% 
Max.consum nocturn: <30mW 
Pes: 1.8 kg 
Dimensions: 262x160x35 mm 
Vida útil: 20 anys 

           Preu: 209 € 
 

Funcionament: 
Els micro-inversors dels panells solars s'utilitzen principalment per 

canviar la  corrent directa a corrent alterna a través d'un procés de 

commutació elèctrica. Podem pensar que els inversors utilitzats en 

els panells solars són com alternadors electrònicament sintetitzats. 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: Atersa.com 



 

  

Estàndard 33 
Instal·lació de plaques fotovoltaiques 

d’autoconsum 
Masia 

OBJECTIU Augment d’un 20% de les fonts d’energies renovables 

PROPOSTA  
ACCIÓ Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum 

Descripció acció 

Una de les formes d’aprofitar l’energia solar es convertint-la en energia 

elèctrica utilitzant panells solars.  

Es pot instal·lar un kit de plaques fotovoltaiques d’autoconsum a la 

teulada de la vivenda per substituir l’energia convencional de fonts no-

renovables per l’energia elèctrica generada per les plaques. Es una 

forma de produir energia més neta i redueix les emissions en el consum 

d’energia.  

Equipaments/Materials 

 
Característiques: 
 
Marca i Model:Kit Solar 
Soladin 400. Atersa 
Potencia pic: 480Wp 
Rang de potència: 400-600 
W 
Rang d’acumulació: No 
Voltatge: 220 V 
Inversor s/n: Si 
Preu:  1.098,0€ 
Cost instal·lació: 100€ 
 
 

 
 
 

Funcionament: 
Els panells fotovoltaics estan formats per dispositius semiconductors 

que, en rebre radiació solar, s'exciten i provoquen salts electrònics, 

generant una petita diferència de potencial en els seus extrems. 

L'acoblament en sèrie permet l'obtenció de voltatges majors en 

configuracions molt senzilles i aptes per alimentar petits dispositius 

electrònics. A major escala, el corrent elèctric continu que proporcionen 

els panells fotovoltaics es pot transformar en corrent altern i anar a la 

xarxa elèctrica.  

La orientació més apropiada en cada emplaçament depèn de la seva 

latitud i època de l'any. S’han de col·locar les plaques en zones de la 

teulada o façana on hi hagi poca ombra i rebi durant moltes hores els 

rajos del sol. 

Estalvi d’energia kWh/any  
Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  
Amortització anys  

Sinergia  

Justificació  

Font: teknosolar.com 



 

  

Estàndard 34 
Instal·lació de plaques fotovoltaiques 

d’autoconsum 
Masia 

OBJECTIU Augment d’un 20% de les fonts d’energies renovables 

PROPOSTA  
ACCIÓ Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum 

Descripció acció 

Una de les formes d’aprofitar l’energia solar es convertint-la en 

energia elèctrica utilitzant panells solars.  

Es pot instal·lar un kit de plaques fotovoltaiques d’autoconsum a 

la teulada de la vivenda per substituir l’energia convencional de 

fonts no-renovables per l’energia elèctrica generada per les 

plaques. Es una forma de produir energia més neta i redueix les 

emissions en el consum d’energia. 

Equipaments/Materials 

 
Característiques: 
 
Marca i Model: Kit Solar 
Autoconsumo Modular. 
Atersa 
Potencia pic: 230Wp 
Rang de potència: 400-
600 W 
Rang d’acumulació: No 
Voltatge: 220 V 
Inversor s/n: Si 
Preu:  530€ 
Cost instal·lació: 100€ 

 
 

Funcionament: 
Els panells fotovoltaics estan formats per dispositius 

semiconductors que, en rebre radiació solar, s'exciten i 

provoquen salts electrònics, generant una petita diferència de 

potencial en els seus extrems. L'acoblament en sèrie permet 

l'obtenció de voltatges majors en configuracions molt senzilles i 

aptes per alimentar petits dispositius electrònics. A major escala, 

el corrent elèctric continu que proporcionen els panells 

fotovoltaics es pot transformar en corrent altern i anar a la xarxa 

elèctrica.  

La orientació més apropiada en cada emplaçament depèn de la 

seva latitud i època de l'any. S’han de col·locar les plaques en 

zones de la teulada o façana on hi hagi poca ombra i rebi durant 

moltes hores els rajos del sol. 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: Atersa.com 



 

 

Estàndard 35 
Instal·lació de plaques fotovoltaiques 

d’autoconsum 
Masia 

OBJECTIU Augment d’un 20% de les fonts d’energies renovables 

PROPOSTA  
ACCIÓ Instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum 

Descripció acció 

Una de les formes d’aprofitar l’energia solar es convertint-la en 

energia elèctrica utilitzant panells solars.  

Es pot instal·lar un kit de plaques fotovoltaiques d’autoconsum a la 

teulada de la vivenda per substituir l’energia convencional de fonts 

no-renovables per l’energia elèctrica generada per les plaques. Es 

una forma de produir energia més neta i redueix les emissions en 

el consum d’energia. 

Equipaments/Materials 

 
Característiques: 
 
Marca i Model:   Kit Solar 
Fotovoltaico 2700W. Atersa 
Potencia pic: 600Wp 
Rang de potència: 2500-
2600 W 
Rang d’acumulació: 500-
1000 Ah 
Voltatge: 24 V 
Inversor s/n: Si 
Preu:  2999€ 
Cost instal·lació: 225€ 

 
 
 

Funcionament: 
Els panells fotovoltaics estan formats per dispositius 

semiconductors que, en rebre radiació solar, s'exciten i provoquen 

salts electrònics, generant una petita diferència de potencial en els 

seus extrems. L'acoblament en sèrie permet l'obtenció de voltatges 

majors en configuracions molt senzilles i aptes per alimentar petits 

dispositius electrònics. A major escala, el corrent elèctric continu 

que proporcionen els panells fotovoltaics es pot transformar en 

corrent altern i anar a la xarxa elèctrica.  

La orientació més apropiada en cada emplaçament depèn de la 

seva latitud i època de l'any. S’han de col·locar les plaques en 

zones de la teulada o façana on hi hagi poca ombra i rebi durant 

moltes hores els rajos del sol. 

Estalvi d’energia kWh/any  

Emissions evitades kg CO2 eq.  

Economia 
Inversió €  

Amortització anys  
Sinergia  

Justificació  

Font: Atersa.com 



Catàleg de bons consells  

Es fa un recull dels consells més útils pels propietaris d’una habitatge. Són 

mesures d’estalvi i bones pràctiques per tal de millorar l’eficiència energètica 

dels habitatges. Contenen part de les millores proposades en el projecte però 

expressades de tal manera que puguin ser aplicables a qualsevol vivenda  

 

1. Si es vol construir un edifici unifamiliar, col·locar la façana principal cap al 

sud, i les habitacions més importants de la casa, com poden ser el saló o el 

menjador, en aquesta façana. 

2. Si es disposa de terreny, plantar arbres de fulla caduca al voltant de l’edifici. 

A l'estiu proporcionaran ombra, hi ha l'hivern, després de la caiguda de les 

fulles, permetran que els raigs de sol arribin fins a la casa, de manera que 

aquesta estarà més calenta. 

3. Col·locar termòstats en els habitatges. Permeten regular la temperatura de 

confort de l’habitatge i ben utilitzats poden suposar un estalvi de la calefacció. 

4. Instal·lar sistemes de regulació i control en el sistema de 

Calefacció/Refrigeració. 

5. Neteja dels cremadors d'equips de combustió i filtres en climatització 

6. Adequada utilització de les persianes per aprofitar la llum solar, reduint el 

consum d’electricitat i les pèrdues de calor a la nit. 

7. Aprofitament de la il·luminació natural, reduint el consum de llum artificial. 

8. Ventilació controlada en el període hivernal per reduir la demanda de 

calefacció. 

9. Ventilació creuada en el període estival per reduir la demanda de 

refrigeració. 

10. Tancar les finestres i baixa les persianes en les hores de més calor i obrir-

les quan refresqui, a l’estiu sobretot. 



11. Carregar la rentadora al màxim per fer el menor nombre de rentats possible 

i emprar programes econòmics. 

12. Planxar la major quantitat de roba cada vegada i no deixar aquest 

electrodomèstic encès més del necessari. 

13. Tancar bé la nevera. 

14. Apagar els aparells d'àudio i vídeo quan ningú els utilitzi, evitant deixar-los 

en Stand-by. 

15. No escalfar excessivament la casa (cal recordar que la temperatura ideal en 

la llar és de 21ºC). 

16. A l'hora de cuinar, tapar sempre les cassoles per no malgastar calor. 

 


