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Aquest treball tracta sobre la construcció d’una casa bioclimàtica. Primer de tot, us deveu preguntar 

que és això de una casa bioclimàtica? Doncs bé, és una casa ecològica; no és cent per cent 

autosostenible però quasi. El que jo intento promoure, i segur que més gent, és que s’utilitzin els 

recursos naturals per crear energia, utilitzar energia renovable, i no pas contaminar el nostre planeta 

usant les no renovables.  

La meva idea va sorgir en una classe quan el meu tutor del treball de recerca, el Sr. Joan Carol, va 

parlar-nos de la nostra ciutat, Banyoles. Ens va dir que des de fa anys l’Ajuntament té la idea 

d’ampliar-la. Tothom diria: Que fàcil! Doncs que construeixin més cases i ja està! Bé doncs, no és tan 

fàcil, perquè Banyoles ja ha crescut per tots els costats possibles, nord, sud, est i oest. Així doncs, com 

es pot ampliar Banyoles perquè hi vingui a viure més gent? Cap problema, he pensat en un projecte 

que ens donarà la solució: 

 

1. Parlar amb la gent gran, que viu sola perquè els seus fills han marxat de casa.  

 

2. Proposa’ls-hi d’anar a viure en una altra casa, més petita i acomodada a les seves necessitats. 

 

3. L’Ajuntament o una empresa s’encarregaria de buscar un comprador o una persona que hi vulgui 

estar de lloguer. 

 

4. La gent gran, que ho acceptés, aniria a viure a la zona de darrera el monestir de Banyoles. 

 

D’aquesta manera el gran espai que ocupava una sola persona vivint en una casa mig buida l’ocuparà 

finalment una família nombrosa. Així podem aprofitar aquest espai per ampliar Banyoles, en nombre 

d’habitants. La gent gran passaria a viure en una casa més reduïda, perfecte per una sola persona o 

una parella, adaptada espacialment a les seves necessitats. La seva antiga casa seria llogada. Així 

podrien pagar el lloguer de la nova casa i encara els quedarien diners per a ells.  

Quan el professor va acabar de parlar, sobre el tema, vaig pensar que podria ser un bon projecte per 

tractar en el treball de recerca. Així que, després de pensar-ho bé vaig decidir fer-lo. Però, modificant-

lo una mica. Les cases on anirien a viure la gent gran, vaig decidir que les podria fer autosostenibles, 

bioclimàtiques, ja que tinc molt d’interès en aquest tema. Crec que és crucial, per a la humanitat, 

donar-se compte que hem de començar a cuidar més bé el nostre planeta. Si podem utilitzar energies 

renovables perquè no utilitzar-les. 

El meu treball de recerca es basa en dissenyar les futures cases on aniria a viure la gent gran, si el 

projecte es dugués a terme. Cases, com ja he dit, bioclimàtiques per tal de contaminar el mínim el 

nostre planeta. Tot són avantatges, contaminar menys, estalviar més, etc. 
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Metodologia 
 

Com ja he dit, em limitaré a dissenyar, fer un prototip, del que seria una casa bioclimàtica adaptada 

a la gent gran. Per dur a terme aquest projecte seguiré diversos passos. Primer de tot, m’informaré 

sobre el tema, demanaré els plànols de la zona edificable i estudiaré a fons el tema de l’arquitectura 

bioclimàtica, a internet i en els llibres. Un cop tingui les idees clares, faré el següent: 

1. Informar-me sobre les necessitats que té la gent gran. 

2. Crear un disseny d’una casa, de petites dimensions, adaptada a les seves necessitats. 

3. Presentar el meu disseny als avis del Casal de Banyoles. 

4. Modificar el meu disseny regint-me amb les seves opinions. 

5. Informar-me de les coses i maneres de convertir o fer una casa bioclimàtica. 

6. Incorporar en el disseny coses que facin a la casa autosostenible, bioclimàtica. Com, per exemple, 

plaques solars, un sostre verd, generar corrents, etc. 

7. Consultar les lleis de construcció que hi ha, actualment, a Espanya. 

8. Dissenyar un model amb tota la informació anterior, amb l’Sketch Up. 

9. Finalment, fer els plànols de la casa. 

 

Estructura 

El treball consta d’una part teòrica, buscar la informació sobre les necessitats que tenen la gent gran 

en un habitatge, estudiar els diversos models de casa, les diferents energies renovables, etc. La part 

que és més difícil i pesada de fer, ja que destines moltes hores a llegir i reflexionar en un model 

perfecte de casa que compleixi tots els requisits necessaris. 

El treball, també, consta d’una part pràctica. Destinar diversos dies a demanar l’opinió a la gent gran, 

contactar amb el Casal d’avis, dissenyar la casa, fer els plànols, etc. 

 

Objectius 

L’objectiu principal d’aquest treball és dissenyar una casa bioclimàtica, autosostenible. A més, 

adaptada a les necessitats que pugui tenir una persona gran. En conclusió, una casa bioclimàtica 

adaptada a la gent gran i que utilitzi els màxims recursos naturals, és a dir, contamini el mínim 

possible. 

Exemple: Si pots utilitzar plaques solars per crear i consumir la teva pròpia electricitat, perquè utilitzar 

la de la xarxa que saps perfectament que ha estat produïda amb energia fòssil?  

  

Finalment, desitjo que aprecieu aquest treball i el llegiu atentament, ja que a cada paràgraf hi ha 

informació valuosa.  Hi he deixat moltes hores i espero que hi quedi reflectit.  
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Primer de tot, us mostraré els plànols que vaig demanar a l’Ajuntament, el dia 20 de Desembre del 2015. 

La primera foto és extreta d’internet, Google Maps. Es pot veure la vista des del cel de les parcel·les 

edificables: situació, horts del monestir de Banyoles. Després d’aquesta imatge, podreu observar-ne dues 

més: les que em va enviar l’Ajuntament. La primera, mostra les parcel·les  del terreny, les carreteres i les 

diverses rotondes. La part de color blanc i rodejada per vermell ens mostra el terreny. La rodona groga, 

situa el Monestir de Sant Esteve perquè us feu una idea del mapa, de la situació i de l’extensió del terreny. 
 

Terreny 

Llargada: 1,01 km (3.299,67 peus) 

Amplada: 317,87 m (1.042,89 pies) 

Si ho multipliquem, obtenim: 321. 048,7 m2 de terreny edificable, aproximadament, ja que no és un 

rectangle perfecte. 

Coordenades GPS 

Latitud: 42.122434 | Longitud: 2.777685 

Altura respectE el mar: 164 metros 

 

                        Actualment 
 

 

GMS (graus, minuts, segons) 

Latitud: N 42  7 ’ 20,764 ’’ 

Longitud: E 2  46 ’ 39,665 ’’ 

 

Figura1. Vista satèl·lit dels horts del monestir de Banyoles 

Font: Google Maps cercant Plaça del Monestir, Banyoles 
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TERRENY QUE ES VOL EDIFICAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monestir 

 Terreny edificable 

Figura2. Vista aèria de les parcel·les (dels horts del monestir de Banyoles) 

Font: Ajuntament de Banyoles 
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 Monestir 

 Terreny edificable 

Figura3. Vista aèria del terreny (dels horts del monestir de Banyoles) 

Font: Ajuntament de Banyoles 
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Aquesta és la casa que vaig proposar al Casal d’avis de Banyoles. Una casa d’uns 35 m2 amb una habitació, 

un lavabo i una cuina menjador. A més, cada casa tindrà un petit jardí amb un hortet. També, hi haurà un 

menjador i una sala d’oci comunitària. 

 

    Vista superior         

    Casa 

           

 

 

Descripció de la casa 

La casa és un mòdul, és a dir està construïda amb tres contenidors, com els que pots veure en els vaixells 

que transporten mercaderia. La casa té una habitació, un bany i una cuina menjador. L’habitació té un llit 

elèctric i còmode per tal que la gent gran no tingui cap problema en quant a comoditat a l’hora de 

descansar. Pel que fa al lavabo, no té banyera sinó plat de dutxa. Per últim hi ha una altra sala, que és la 

cuina menjador; la cuina és petita ja que no es preveu que s’hi cuini molt. També, hi ha un sofà i una 

televisió, a la mateixa sala. La casa només té una planta i disposa d’un jardí on hi ha un petit hortet. Tota 

la casa té portes amples de 90 cm per tal de que si puguin moure còmodament. Aquesta és la primera 

idea que he dibuixat de la casa, no és la definitiva ja que més endavant he quedat amb un grup de gent 

gran del Casal d’avis de Banyoles perquè em donin la seva opinió i així poder fer algun canvi per tal de 

que sigui la casa perfecte per a ells.  

Figura4. Vista aèria de la vila 

Font: pròpia 

Figura5. Una de les cases bioclimàtiques de la vila 

Font: pròpia 
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Vista frontal 

 

Un conjunt de vuit cases formaran una vila i cada vila tindrà una zona d’oci particular. Cada dos o tres 

viles compartiran menjador ja que és molt ampli i hi ha espai de sobre perquè hi mengin 20 persones o 

més. 

 

            Zona d’oci        

 

La zona d’oci és gran i àmplia amb sofàs i butaques 

perquè la gent es pugui relaxar amb totes les 

comoditats possibles. Una taula amb cadires per 

jugar a cartes o conversar amb els amics. A més, la 

sala té una mini biblioteca. 

 

 

 

 

       Menjador comunitari 

 

 

Els avis poden utilitzar el menjador comunitari si ho 

desitgen, per tal de menjar amb companyia, sinó 

sempre tenen la possibilitat de menjar a casa seva. 

Les cuineres preparen una dieta sana i adient per la 

gent gran. 

 

 

Figura6. Vista frontal de la vila 

Font: pròpia 

Figura7. Vista aèria de la zona d’oci 

Font: pròpia 

Figura8. Vista aèria del menjador comunitari 

Font: pròpia 
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Opinió 
 

El dia 2 de juny vaig tenir la oportunitat de poder parlar amb un grup de senyores grans del Casal d’avis 

de Banyoles, que molt amablement em van obrir les seves portes, per comentar-los el treball de recerca 

que volia dur a terme i demanar-los ajuda en ell. Primer de tot els vaig explicar el projecte emprant un 

projector i un ordinador. Tot seguit, els vaig ensenyar les cases, la zona d’oci i el menjador. De seguida, 

van sorgir dubtes i preguntes així que molt amablement els vaig respondre. Un cop ja no hi havia dubtes 

els hi vaig demanar la seva opinió i aquestes són les coses que elles van trobar-hi a faltar: 

 Algun electrodomèstic més. 

Aquesta era una de les respostes que m’esperava que em donessin, ja que aquest programa de dibuix és 

molt complex i hi has de dedicar moltes hores per poder obtenir un resultat satisfactori. Van trobar a 

faltar el forn, una planxa, la nevera,... Aquestes coses ja pensava posar-les però no hi vaig donar 

importància a l’hora de dibuixar-ho perquè em pensava que ja es donava per suposat, però vaig veure 

que no. Aquest és un problema fàcil, de solucionar només s’han de dibuixar perquè de cabre ja hi caben. 

 El microones més baix. 

El microones si que és cert que el vaig dibuixar una mica massa alt. He de pensar que la casa ha de ser 

adaptada a la gent gran i per tant els objectes, mobles i electrodomèstics no poden està molt elevats ja 

que la mobilitat d’una persona gran sol ser més reduïda que la d’una persona jove; per tant tenen més 

dificultat a l’hora d’arribar a certs indrets de la casa, és a dir a objectes elevats. 

 Un cobert en el jardí i un estenedor. 

Em van dir que a elles els hi agradava molt anar al jardí i passar-hi moltes estones i perquè no els hi 

vingués un cop de calor, em van demanar a veure si era possible posar-hi un cobert o alguna cosa que fes 

una mica d’ombra. Jo els hi vaig dir que ja tenien un arbre que els hi faria ombra i que si volien els i posaria 

un banc sota de l’arbre però elles em van dir que preferien un cobert. Per tant, tindré en compte la seva 

opinió i li posaré. 

 Una finestra en el lavabo. 

És cert, aquest punt no els hi vaig pas poder discutir. Tenen tota la raó, un bon lavabo ha de tenir com a 

mínim una finestra per poder ventilar bé.  

 Ordinadors 

Sorprenentment les senyores em van dir que volien un ordinador a casa seva o la sala d’oci per poder 

contactar amb els seus fills per Skype; quines senyores més modernes! Tenint en compte que la meva 

àvia és jove i no té ni Whatsapp, aquest fet em va deixar bocabadada.  Així que inclouré algun ordinador 

a la sala d’oci. 

 Un ambulatori a prop. 

També em van comentar si podien tenir un ambulatori per allà a prop, per tal de no haver-se de desplaçar 

tan lluny. Així que vaig pensar que seria bona idea tenir-ho en compte a l’hora de presentar el projecte. 
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 Si hi ha un hort que sigui elevat.  

Primerament jo ja havia fet un hort un pèl elevat, però finalment em vaig decidir per fer-lo més baix. Però 

tenen raó, els hi anirà més bé alt perquè així no s’hauran d’ajupir tant. 

Aquestes són les persones que van donar la seva opinió i van ajudar-me a millorar el disseny de la casa, 

per tal que sigués el millor possible. En aquesta foto podeu veure les sis dones, del Casal d’avis, que van 

ajudar-me i els seus noms, per demostrar que de veritat he demanat l’opinió a algú, per tenir una 

referència real sobre aquest tema. 

  

 

 Ele Arnal Santamaria 

 Rosa Claparols Moret 

 Berta Jorba Caball 

 Dolors Munell Soler 

 Maria Oliva Samaniego 

 Paquita Ribugent Mayoles 

 

 

 

 

Disseny millorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura9. Grup de senyores del Casal d’avis 

Font: pròpia 

Figura10. Vista aèria de la casa 

Font: pròpia 

Figura11. Casa disseny Sketch Up 

Font: pròpia 
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He col·locat una taula amb quatre ordinadors a la sala d’oci 

per tal que els avis es puguin comunicar amb les seves 

famílies. Els hi he posat també quatre cadires d’escriptori, és 

a dir, cadires on estaran molt còmodes i no patiran dolor a 

l’esquena, per si han de passar moltes hores davant dels 

ordinadors. 

 

 

 

 

 

 

Tal i com em van demanar, he posat un rentador a 

l’exterior, rentadora i assecadora. A més, he afegit una 

taula amb quatre cadires per tal de que puguin 

prendre la fresca a fora si volen, jugar a cartes,... Tot 

això sota d’un cobert per si plou, fa tempesta o fa 

molta calor. 

 

 

 

 

 

 

Com havia dit abans, ja havia pensat a posar un hort elevat 

però al final vaig decidir no elevar-lo. Però un cop ben pesat 

i amb l’opinió dels avis vaig veure que era millor que sigués 

elevat, per tal que no s’haguessin d’ajupir. Sempre és bo 

saber tornar endarrere. 

 

 

 

Figura12. Vista aèria de la zona d’oci remodelada  

Font: pròpia 

Figura13. Rentador de la casa 

Font: pròpia 

Figura14. Hort elevat de la casa 

Font: pròpia 
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Volien un microones més baix i deien que faltaven alguns 

electrodomèstics com la nevera i el forn. Doncs, he canviat 

radicalment la cuina, ara és una cuina diferent amb els seus 

electrodomèstics i uns armaris no gaire alts. Una cuina 

perfectament adaptada a la gent gran. 

 

 

 

 

 

 

 

En referència a  l’habitació, van dir-me que no calia 

un llit tan gran com el d’abans. Per això l’he fet una 

mica més petit i he afegit un armari, ja que abans no 

hi era. Al fer el llit més petit hem guanyat espai i 

l’habitació sembla més gran i més espaiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

L’únic retoc que he hagut de fer en el bany és 

afegir una finestra per tal de millorar la ventilació. 

 

 

 

 

Figura15. Cuina reformada 

Font: pròpia 

Figura16. Dormitori reformat 

Font: pròpia 

Figura17. Bany reformat 

Font: pròpia 
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Hem de tenir en compte el clima a l’hora de dissenyar una casa, per tal de que sigui el més eficient possible 

i poder estalviar el màxim. Quan dic clima em refereixo sobretot a temperatura, vent i pluja. Les dades 

següents són extretes de la pàgina <www.meteobanyoles.com>. Totes són dades recents de l’any 2015, 

per ser exactes. Si que és veritat que no et pots fiar de només un any ja que les temperatures, la pluja i el 

vent varien durant els anys. Però he fet una ullada als anys anteriors i les coses eren bastant semblants, 

així que he considerat adient, ja que no hi havia cap canvi, d’agafar les dades de només un any. 

 

4.a.Temperatura 
 

 

La informació sobre les temperatures, mínimes, màximes i la mitjana han estat extretes de la 

pàgina <www.meteobanyoles.com>.  

He fet una gràfica on es poden observar les temperatures de l’any 2015 a Banyoles. 

 

 

 

Temperatura màxima de l’any 2015: 42,7ºC el dia 5 de Juliol. 

Temperatura mínima de l’any 2015: -5ºC el dia 6 de Febrer. 

Amb aquestes temperatures es poden col·locar plaques solars i treure’n un bon rendiment, sobretot a 

l’estiu. 

 

 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost
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Figura18. Gràfica temperatura 

Font: pròpia 

http://www.meteobanyoles.com/
http://www.meteobanyoles.com/
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Anàlisi de l’estat del dia 

Dies de sol : 19+9+9+11+13+17+14+14+7+5+19+13= 150 dies 

Dies de sol-núvol : 7+11+7+11+14+4+10+9+13+13+7+12= 118 dies 

Dies de núvol : 1+3+2+0+1+0+1+0+2+6+0+4= 20 dies 

Dies de sol-núvol-pluja : 0+3+3+6+2+9+4+7+4+5+2+2= 47 dies 

Dies de núvol-pluja : 4+2+10+2+1+0+2+1+4+2+2+0= 30 dies 

*cada número representa els dies que ha fet x temps en cada mes de l’any 

 

De la gràfica anterior ,on es mostra l’estat de 365 dies, podem afirmar ,com ja sabíem, que Banyoles té 

un  clima mediterrani ,és a dir, no fa ni molta calor ni molta fred durant tot l’any. Aquest clima és perfecte 

per poder construir una casa bioclimàtica. També, cal afegir, que és un bon clima per instal·lar sistemes 

com plaques solars, un sostre verd, etc. 

 

4.b.Precipitacions 

 

 

Com podem observar en la gràfica anterior, Banyoles és un poble on no plou gaire sovint. Segons les 

dades de pluja de Catalunya, la comarca del Pla de l’Estany està situada a la cua en quan a precipitacions. 

He extret aquestes conclusions de la pàgina <http://www.idescat.cat/pub/aec/217>. Us mostro a 

continuació el document amb el qual m’he regit. 
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Figura19. Gràfica precipitacions 

Font: pròpia 

http://www.idescat.cat/pub/aec/217


- 21 - 
 

 

 

 

Figura20. Pluviometria 2015. Precipitació mensual. Gener-Juny. 

Font: Generalitat de Catalunya / Enllaç:(http://www.idescat.cat/pub/aec/217) 
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 Figura21. Pluviometria 2015. Precipitació mensual. Juliol-Desembre. 

Font: Generalitat de Catalunya / Enllaç:(http://www.idescat.cat/pub/aec/217) 
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No només ens podem limitar a comparar Banyoles amb Catalunya ja que és una comparació mínima. Si 

comparem les precipitacions de Banyoles, Catalunya, amb la resta del món veurem que no estem situats 

a cap dels dos extrems. Vull dir que no és un lloc que hi plogui molt o hi hagi tempestes tropicals, com 

per exemple, Jamaica o llocs del tròpic. Ni tampoc és un lloc on no plogui mai com al Sàhara o Aràbia 

Saudita.   

Bé, com he dit abans, si observeu les precipitacions durant l’any de les altres comarques de Catalunya 

podeu veure que a Banyoles, Pla de l’Estany no plou gaire.  Això ens indica que no ens haurem de 

preocupar massa per les tempestes, ni diluvis; però, per contra, no li trauríem molta utilitat a posar 

dipòsits que emmagatzemen l’aigua de la pluja o coses similars.  

A continuació, us mostro un exemple perquè entengueu com es calcula la quantitat d’aigua, litres, per 

metre quadrat. Avui en dia tots aquest processos són automatitzats, hi ha màquines que s’encarreguen 

de calcular-ho, però si vols fer-ho d’una manera més senzilla i no tan complexa, aquest exemple t’anirà 

perfecte. 

 

Figura21. Pluviometria 2015. Precipitació mensual. Juliol-Desembre. 

Font: Generalitat de Catalunya / Enllaç:(http://www.idescat.cat/pub/aec/217) 

Figura22. Exemple de com calcular la quantitat d’aigua d’una superfície  

Font: Córdoba Times  / Enllaç:( http://www.cordobatimes.com/el-campo/2013/11/27/sabe-usted-como-se-mide-la-lluvia/) 
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                  4.c.Vent 

 

 

Màxima força del vent l’any 2015: 71 Km/h el dia 5 de Març. 

Com podeu observar, a Banyoles no fa molt de vent, perquè us feu una idea una persona corrent va a uns 

10-15Km/h i els vents d’aquesta població van més o menys a la mateixa velocitat. Així que no és suggerible 

instal·lar sistemes que obtinguin l’energia a través del vent, ja que no seria rendible i s’acabarien 

malgastant els diners. Vista aquesta situació no ens queda cap més remei que descartar qualsevol sistema 

eòlic.  
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Font: Pròpia 
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DISSENY DE LA CASA 
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En aquest apartat es mostra el procés de convertir una casa convencional en una casa bioclimàtica. Tots 

els aspectes mencionats a continuació seran inclosos en l’habitatge. Com, per exemple, com aïllar una 

casa, com generar-hi corrents, materials de construcció, etc. És la part més extensa del projecte i que 

requereix una gran cerca tan en llibres com a internet.  

Primer de tot cercarem i ens informarem sobre les diverses coses que poden modificar o incloure a la 

casa per tal de convertir-la en bioclimàtica. 

 

5.a.Materials 
 

Contenidor de vaixell industrial 
 

Utilitzarem tres contenidors de vaixell de 20 peus 

(1 peu = 0,3048 metres) com a l’estructura de la 

casa. Abarateixen el cost i si el projecte no 

funcionés es poden retirar amb facilitat, només cal 

l’ajuda d’una grua. Donarien un total de 44,31 m2, 

que seria la mida de la casa més l’entrada. En 

temps de crisis propostes arriscades com aquesta 

són les que triomfen, ja que estalvies una gran 

quantitat de diners. Perquè us feu una idea al nord 

d’Europa, on hi ha un clima més extrem s’utilitzen 

com una opció vàlida de la construcció i un país 

com Espanya amb un clima més tranquil no 

n’utilitza amb freqüència. Són molt poques les 

cases d’Espanya que estan fetes amb contenidors de vaixell.  

 

 

 

Figura24. Contenidor de vaixell  

Font: Google Imatges cercant contenidor de vaixell 20’’ 

Figura25. Taula dels diferents tipus de contenidors de vaixell  

Font: Viquipèdia  / Enllaç:(https://ca.wikipedia.org/wiki/Contenidor/) 



- 27 - 
 

Avantatges: 

 Facilitat en el transport i varietat de contenidors. 

 Construcció ràpida que abarateix el cost.  

 El seu cost és inferior al d’una construcció tradicional. 

 Són resistents i segurs. 

 Afavoreix el medi ambient, ja que estàs reciclant i no generen alteracions en el terreny. 

 

 

Exemple 

 
 

 

Figura26. Col·locació dels contenidors   

Font: Pròpia 

Figura27. Casa prefabricada en obres 

Font: Google Imatges cercant cases construïdes amb contenidors 

Figura28. Casa prefabricada acabada 

Font: Google Imatges cercant cases construïdes amb contenidors 
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5.b.Aïllament 
 

L’aïllament tèrmic va situat entre les parets de la casa. Un aïllant tèrmic és un material que es coneix per 

la seva alta resistència tèrmica i té com a funció limitar o dificultar la transmissió d’energia calorífica entre 

els dos ambients. Donant un gran confort a la casa tan a l’estiu, quan no deixa passar la calor, com a 

l’hivern quan no deixa que entri el fred ni que la calor de l’interior s’escapi. 

L’aïllament tèrmic és un aspecte crucial a tenir en compte a l’hora de mantenir la temperatura de la nostra 

llar. La quantitat de calor necessari per mantenir la temperatura de confort a casa nostra depèn en gran 

mesura del seu nivell d’aïllament tèrmic. Un habitatge amb sostres i parets ben aïllats pot ajudar a 

estalviar fins un 30% de calefacció i aire condicionat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avantatges de posar un aïllament tèrmic: 

 Estalvi econòmic: disminueix el consum d’energia tant per mantenir l’habitatge calent a l’hivern 

com per refredar-lo a l’estiu ja que s’aconsegueix una millor temperatura sense tenir la calefacció 

ni l’aire condicionat gaire alts. Els materials aïllants eviten, per exemple, que les parets i les 

finestres estiguin fredes a l’hivern, de manera que la temperatura de l’interior és més agradable. 

  Redueix la inversió: si es millora l’aïllament tèrmic, es pot instal·lar menys potència per escalfar 

o refredar la casa. 

 Millora el confort de l’habitatge. 

 Se suprimeixen els fenòmens de condensació: amb això, s’evita la humitat tant a les parets com 

a les finestres, la qual cosa ajuda a disminuir la sensació de fred a l’hivern. 

 

 

 

 

Figura29. Aïllament tèrmic 

Font: Nou Ambient / Enllaç:(http://www.nouambient.com/es/sistema-de-

aislamiento-termico-en-camara.html) 
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5.c.Finestres: vidres selectius 
 

La incorporació d’un vidre selectiu al nostre aïllament dona avantatges de control solar i un aïllament 

tèrmic reforçat.  

El doble vidre gràcies al seu baix valor U i el seu reduït Factor Solar, aconsegueix reduir la quantitat 

d’energia solar no desitjada a l’interior de l’habitatge i, pel fet que és capaç de mantenir uniforme la 

temperatura interior, ajuda a estalviar energia . 

El doble vidre selectiu actualment és un dels vidres més emprats per les seves excel·lents prestacions 

tèrmiques i solars i la seva gran transparència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantatges de tenir vidres selectius a casa: 

 Redueix la despesa energètica. L’hermetisme resultant del doble vidre porta com a conseqüència 

l’aïllament tèrmic. Això redueix el consum energètic, ja que s’utilitza menys energia perquè el flux 

de la calor entrant i sortint, es redueix gairebé en un 25%. Sens dubte, una excel·lent raó per 

instal·lar en el teu pis de Manresa aquest tipus de finestres. 

 Minimitza el soroll. Depenent de la ubicació del teu habitatge, aquest criteri tindrà més o menys 

valor. No obstant això, sempre és important crear una barrera entre l’exterior i interior del nostre 

pis, que eviti l’entrada de soroll o so molest. 

 Augmenta la seguretat. Aquest tipus de finestra és molt més difícil de trencar que les 

convencionals. Així que, una altra de les seves avantatges és la seguretat a la llar. 

 Disminueix els danys per excés de llum. El doble vidre redueix l’entrada de raigs ultraviolats, 

causants de la decoloració de mobles o d’aquells objectes de decoració susceptibles de ser 

deteriorats per la llum natural. 

 La baixa emissivitat anul·la l’efecte “paret freda” a l’hivern i “paret calenta” a l’estiu.  

 

Figura30. Vidres selectius  

Font: Aluminios Garcilaso 

Enllaç:(http://www.aluminiosgarcilaso.com/productos-vidrio-doble-

de-camara-aislaglas-y-climalit.html) 
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5.d.Genera corrents 
 

És una manera de refredar la casa que  molta gent no té en compte i que ajuda a estalviar a final de mes, 

sobretot a l’estiu. Ja que genera corrents d’aire fred i així no hem d’obrir l’aire condicionat. A continuació 

us explico com es genera corrents en una casa. 

 

1. Determinem les finestres per les quals sortirà l'aire i obra-les completament. 
 

Hem de triar finestres que no estiguin en habitacions en les que anem a dormir. L'aire que surti estarà 

més calent que el que entri, per tant hem de dormir a les habitacions per les que vagi a entrar l'aire. 

Intentarem triar com a finestres de sortida les que donen directament al carrer on el moviment d'aire és 

més gran. En el nostre cas la finestra del lavabo o la de la cuina menjador que dona al carrer. 

 

2. Determinem les finestres per les que entrarà l'aire i les obrim només una mica. 

Entre mig pam o un pam n'hi haurà prou. Les finestres que millor serveixen com a entrada d'aire són les 

que donen a patis interiors, on el moviment de l'aire és menor (pel que no ens servirien per deixar sortir 

l'aire). Les finestra d’entrada serà la de l’habitació i en alguns casos la de la cuina menjador que dona al 

jardí. 

 

3. Per tant s’ha de tenir en compte: 
 

 Finestres de sortida totalment obertes. 

 Finestres d'entrada obertes només una mica. 

 

Per triar bé les finestres d’entrada i sortida, hem de tenir en compte quines parets reben la llum del Sol 

més temps durant el dia. Aquestes finestres, degut això, són ideals per ser les finestres de sortida, per 

tant han d’estar ben obertes. Les finestres on toqui menys el Sol seran les d’entrada, ja que és on circula 

l’aire més fred. Aquest mètode no és aplicable durant tot l’any, a l’estiu fa massa calor i no circula molt 

d’aire i pot ser que l’efecte es reverteixi, i faci més calor. També influeix a l’hora de crear corrent d’aire la 

distribució de la casa; cal minimitzar els obstacles entre les finestres d’entrada i de sortida i  procurar 

tancar les habitacions innecessàries, per aprofitar el màxim corrent possible. 
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Explicació del mètode 

L'aire del carrer es mou, ni que sigui una mica (l'aire calent tendeix a pujar i el fred a baixar). En passar 

pel costat de les finestres de sortida que estan totalment obertes crea una petita succió (pressió negativa) 

que fa que l'aire surti ... ho fa tan poc a poc que no ha de notar-se, però el fet és que, encara que sigui 

només una mica, l’aire surt. 

Està clar que si per una banda està sortint, per l’altra ha d'entrar la mateixa quantitat gairebé a l'instant. 

Les finestres d’entrada estan menys obertes així que perquè entri la mateixa quantitat d'aire gairebé al 

mateix temps, haurà de passar més ràpid; l'aire que entra ha augmentat la seva velocitat a causa de la 

baixa pressió que crea la sortida d'aire de l'altre costat, pel que la seva temperatura serà menor: aire 

fresquet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura31. Generar corrents d’aire 

Font: Estudi d’arquitectura / Enllaç:(http://www.ar47.net/es/portfolio-type/guarderia-la-blaveta/) 
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5.e.Terra radiant 
 

Un sistema de climatització per terra radiant, amb tubs de polietilè reticulat, proporciona una calor 

uniforme, regular i suau, fins al punt d’aconseguir el perfil de temperatura més proper a la calefacció 

ideal. Es tracta d’un sistema de baixa temperatura en el qual l’aigua (entre 30 º i 40 º) circula per la xarxa 

de tubs per aconseguir que el sòl adquireixi una temperatura d’antre 22 i 27 graus. D’aquesta manera, és 

possible aconseguir una temperatura ambient de confort dos graus inferior a una calefacció tradicional, 

el que es tradueix a més en un estalvi en el consum mitjà d’energia del 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'aigua escalfada per qualsevol font energètica, es transporta per les canonades fins al morter. Les 

canonades s'escalfen i a l'estar en contacte amb el morter, li transmeten l'escalfor. Un cop s'escalfa la 

capa de morter, transmet l'escalfor per radiació. Aquest fenomen de la radiació fa que l'aire que es troba 

al voltant del terra no s'escalfi el suficient per augmentar la seva densitat i per tant el moviment de l'aire 

és insignificant. 

Una de les principals propietats és la baixa temperatura de l'aigua que circula pels tubs que impedeix el 

sobreescalfament del terra, mantenint-lo agradablement temperat i sa (ideal per als peus i la circulació 

de les cames). 

 

El terra radiant es caracteritza per ser: 

 Confortable: els peus temperats i el cap fred. 

 Net: sense corrents d’aire que arrosseguen la pols. 

 Saludable: temperatura suau, més confort, sense riscos. 

 Decoratiu: llibertat de decoració interior, amb més metres útils en el seu habitatge. 

 

 
 

Figura32. Terra radiant 

Font: Lampisteria Albó Valls S.L. 

Enllaç:(http://www.lampisterialbovalls.com/#!serveis) 
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 Econòmic: baix consum. 

 Assegurança: funcionament garantit. 

 Versàtil: El terra radiant es combina amb qualsevol tipus de paviment: ceràmica, parquet, tarima, 

marbre, moqueta, plàstic … qualsevol font d’energia: solar, gasoil, bomba de calor, electricitat, 

gas … i qualsevol tipus de construcció: pisos, habitatges unifamiliars, despatxos, locals comercials, 

sales d’exposicions, fàbriques, magatzems, esglésies, superfícies a l’aire lliure … 

 

He pensat de col·locar el terra radiant a l’habitatge ja que té grans avantatges. El terra radiant aniria amb 

l’energia de les plaques solars i el tipus de paviment que aniria a sobre seria parquet. El parquet és un 

material que no és fred ni calent, està a temperatura ambient perfecte per anar descalç per casa. 

Moltes persones pensen que instal·lar parquet a casa porta més mals de cap que avantatges. Això és 

degut a que antigament el parquet necessitava moltes cures quant a neteja i manteniment. Actualment 

això ja no és així. Existeixen nous tipus de parquet de nous materials per als quals no cal una cura especial. 

Els parquets flotants sintètics tenen una capa superior que els protegeix davant humitats, cops i rascades. 

Són de fàcil neteja ja que proporcionen una superfície llisa. Passant la fregona ben escorreguda n’hi ha 

prou. 

El preu d’aquest tipus de parquets sol ser inferior que el dels sòls de tipus ceràmic i el temps que es triga 

a instal·lar també és molt inferior, podent posar parquet a un pis en 3 dies. 
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5.f.Orientació 

 

 L’orientació Nord 
 

En els habitatges orientats al nord, el sol no 

incideix de forma directa, de manera que només 

rep una mica de radiació solar a primera i última 

hora durant els mesos d’estiu. 

La despesa en calefacció durant l’hivern és la més 

accentuada en l’orientació nord, per aquest 

motiu, no sol ser una orientació òptima per a la 

majoria de climes que hi ha en l’Espanya 

peninsular.  

 

 

 L’orientació Sud 
 

En els habitatges orientats al sud, el sol dóna tot el 

dia a l’hivern, primavera i tardor. A l’estiu només 

en les hores centrals del dia, justament quan fa 

més calor. Per aquest motiu és una orientació 

bona per als climes més freds però per a les zones 

on faci més calor, hauran de contemplar la 

despesa en aire condicionat i invertir en uns bons 

tendals. 

 

 

 

 L’orientació Est 
 

En els habitatges orientats a l’est, el sol incideix des 

que surt fins al migdia, sent una bona opció per a 

la majoria d’habitatges doncs no hi ha una despesa 

energètica molt accentuada. La calor s’acumula 

durant el dia i s’allibera durant la tard-nit. 

 

 

 

Figura33. Orientació nord  

Font: Google Imatges cercant orientació nord 

Figura34. Orientació sud  

Font: Google Imatges cercant orientació sud 

Figura35. Orientació est 

Font: Google Imatges cercant orientació est 
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 L’orientació Oest 
 

En els habitatges orientats a l’oest és el cas oposat 

a l’anterior. El sol incideix des del migdia fins al 

capvespre. No acumula calor durant el dia per 

passar un hivern més confortable i rep el sol en les 

hores de més calor, la qual cosa suposa un cost 

energètic en aire condicionat a l’estiu. 

 

 

 Orientacions intermèdies: 

SUD-EST: A l’hivern el sol dóna tot el dia i la resta de l’any, fins al migdia. 

NORD-EST: A l’hivern no toca el sol i la resta de l’any, fins a migdia. 

NORD-OEST: A l’hivern no toca el sol i la resta de l’any, incideix des del migdia fins a l’ocàs. 

SUD-OEST: A l’hivern tot el dia i la resta de l’any, incideix des del migdia fins a l’ocàs. 

 

 

Conclusions 
 

Amb una orientació de les finestres vidriades al sud a l'hemisferi nord, o al nord a l'hemisferi sud, es capta 

més radiació solar a l'hivern i menys a l'estiu, encara que per a les zones més càlides (amb temperatures 

mitjana superiors als 25 ° C ) és substancialment més convenient col·locar els vidres en el sentit oposat, 

és a dir, donant-li l'esquena a l'equador; d'aquesta manera a l'estiu, la cara de vidre només serà irradiada 

pel Sol en els primers instants de l'alba i en els últims moments de la posta, i en l'hivern el Sol mai banyarà 

aquesta façana, reduint el flux calorífic al mínim i permetent utilitzar conceptes de disseny arquitectònic 

propis de l'ús del vidre. 

Espanya, país del qual forma part la ciutat de Banyoles, està situat a l’hemisferi nord, per tant, segons el 

que hem llegit abans, la millor orientació per les finestres vidriades és al sud i la millor orientació per la 

casa és la est. Tenint en compte que les nostres finestres no són de grans dimensions, col·locarem dues 

finestres en una cara de la casa i dues a la cara oposada per tal de facilitar la ventilació, ja que la influència 

del sol en les finestres que hi estiguin de cara serà mínim i prefereixo refredar amb facilitat la casa que 

crec que és més necessari.  

 

 

 

 

 

Figura36. Orientació oest  

Font: Google Imatges cercant orientació oest 
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5.g.Il·luminació 
 

Per la il·luminació triarem tubs de llum, que aprofiten l’energia del sol que reflecteix en els miralls i 

il·lumina les habitacions. El tub solar és una instal·lació poc coneguda, i ofereix grans avantatges com 

il·luminar estàncies de forma natural i econòmica.  
 

 Beneficis de la llum solar respecta a la llum artificial  

 

- La llum solar influeix en la nostra salut física i emocional ja que ens fa sentir millor. Dóna energia 

al cos i aclareix la ment. S’ha demostrat que les habitacions solejades contribueixen a alleujar 

l’estrès i el dolor.  
 

- Gràcies a la llum solar els colors es veuen més vius i reals. Es veuen els objectes d’una manera 

més nítida i clara, no hem de forçar la vista. També deixa incidir els rajos ultraviolats i rajos 

infrarojos, així que els mobles no es decoloren i es veuen del color que són realment. 
 

- Més comoditat i confort a l’interior. 
 

- Estalvi energètic i per tant descens en la factura de la llum. 
 

- Una vegada instal·lat ja no necessita manteniment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistema d’il·luminació natural 

Un sistema d’il·luminació natural, consisteix en un tub que reconeix la llum del sol des del sostre fins 

l’interior de qualsevol habitació que estigui fosca, així ens estalviem d’obrir llums tot el dia. 

 

 

 

Figura37. Casa amb tubs solars 

Font: Un Aparejador en Coruña 

Enllaç:(http://aparejadorencoruna.com/tubo-luz-solar/) 
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 Components d’un tub solar 

La instal·lació es divideix en tres parts: 

 

- Una claraboia en el sostre o a la paret: 

Una claraboia en forma de cúpula, situada en el teulat, 

que incorpora una lent que capta i intensifica la llum 

del sol amb la màxima eficàcia. D’aquesta forma, la 

quantitat de llum que entra és molt més gran que no 

pas si fos una claraboia normal.  

Podem optar a una bona il·luminació natural inclús en 

dies tapats, on hi ha núvols.  

A més el seu recobert de cristall superior és de tipus 

“climalit”*, evita que entri calor o soroll.  

 

-  Un tub d’alumini per conduir la llum solar 

Sota la claraboia tenim un tub d’alumini amb l’interior reflectant, on va rebotant la llum solar fins arribar 

a l’interior de l’habitació. Aquest tub pot fer varis metres de longitud i no ha de ser totalment vertical. La 

llum es reflecteix a l’interior tant en horitzontal com en vertical, per acabar a qualsevol indret de 

l’habitatge. 

Segons les necessitats lumíniques que necessitem, el tub d’alumini serà de major o menor diàmetre.  

 

- Un plafó decoratiu per el qual la llum entra a l’habitatge 

El tub d’alumini es connecta per la part inferior a un plafó decoratiu, 

col·locat al sostre de l’habitació, i per allà surt la llum, donant claredat 

a tota l’estància de forma natural, ecològica i gratuïta.  

L’aprofitament de la llum solar incident és pràcticament total, ja que 

el revestiment interior del conducte fa que la seva reflectivitat sigui 

superior a la del 90%. 

El nivell d’il·luminació és més gran que el d’una finestra ja que la 

finestra només focalitza en una direcció i el tub solar il·lumina tots 

els racons de l’estància, ja que la llum rebota en múltiples forats i 

entra a l’habitació en forma de ventall. 

 

 

*climalit  unitat de vidre format per dos o més làmines sense que es toquin entre elles, paral·lels i format una unitat. Serveixen 

d’aïllant tèrmic i acústic.  

Figura38. Claraboia tub solar 

Font: Un Aparejador en Coruña 

Enllaç:(http://aparejadorencoruna.com/tubo-luz-solar/) 

Figura39. Tub solar 

Font: Google Imatges cercant tubo solar 
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5.h.Plaques fotovoltaiques 
 

Instal·larem plaques fotovoltaiques ja que el clima és adient per treure’n un bon rendiment i ens ajudarà 

a estalviar energia i a reduir la factura a final de mes. El preu de les instal·lacions fotovoltaiques és cada 

vegada menys un inconvenient, degut a la baixada dels seus preus, per tant és un bona opció per a la 

casa. Instal·lar plaques fotovoltaiques té molts avantatges:  

 

- En primer lloc, són sistemes silenciosos, nets 

i respectuosos amb el medi ambient, en el 

cas dels sistemes domèstics, suposen un gran 

estalvi en el trasllat d'energia, ja que es 

troben en el punt de consum.   
 

- Pot cobrir les necessitats d’una família 

tranquil·lament, en el nostre cas d’una 

persona o d’una parella. 
 

- El seu ús implica un subministrament 

d'energia continu i fiable sense dependre de 

les fonts d'energia convencional, basades en 

els contaminants combustibles fòssils.  

L’energia generada s’emmagatzema a les bateries per utilitzar-la quan es necessita.  
 

- Pot col·locar-se a qualsevol teulada i requereix poc temps per a la seva construcció. 

 

Funcionament: 

L'energia emesa pel sol és captada per les cèl·lules fotovoltaiques. Les plaques fotovoltaiques o plafons 

tenen una potència màxima coneguda com Watt pic (Wp). Els plafons es poden connectar en sèrie unint 

pols contraris o bé en paral·lel, unint els pols iguals. La potència sempre és la mateixa, però variarà la 

tensió. En tot cas, hi ha un mètode per a cada aplicació. En paral·lel es manté la tensió d'una placa i 

augmenta la intensitat. En canvi, en sèrie es multiplica el nombre de plafons pel voltatge d'un dels plafons. 

Per a optimitzar el rendiment, cal orientar-les en direcció sud, i amb una inclinació depenent de l'època i 

la latitud. 

L'energia surt de les plaques en forma de corrent continu passant pel regulador, que té la funció de 

protegir les bateries contra la sobrecàrrega. En cas de descàrrega, una alarma avisa al consumidor. 

L'energia passarà pel regulador, i si aquest ho creu convenient, anirà a parar als acumuladors, on 

s’emmagatzemarà fins la seva utilització. 

La capacitat d'emmagatzematge dels acumuladors es calcula en referència al consum diari estimat i al 

nombre de dies d'autonomia que es considerin convenients. Generalment tenen una capacitat de 

descàrrega d'unes 100 hores. Els acumuladors són els elements més cars i els que requereixen més 

manteniment de tota la instal·lació. 

 

Figura40. Plaques solars 

Font: Erenovable  

Enllaç:( http://erenovable.com/energa-solar-guia-para-empezar-

en-el-hogar/) 
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Quan els elements de consum de corrent continu estiguin en funcionament, l'energia sortirà dels 

acumuladors i anirà a parar directament a aquests elements, passant per un convertidor de tensió CC-CC 

si la tensió dels elements no coincideix amb la proporcionada. 

Quan els aparells estiguin en funcionament necessitaran corrent altern, per tan el corrent continu (12-

24V) passarà per l'inversor, generant corrent altern a 220V. En aquesta conversió, l'inversor perd entre 

un 10 i un 20% en calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’aprofitar la màxima radiació, llum del Sol, durant el seu ús s’han de col·locar les plaques solars 

de la següent manera: 

 

 

*Cenit: 1.Punt d’hemisferi celeste situat sobre la vertical de l’observador. 

              2. Situació del Sol en el punt més alt de la seva elevació sobre l’horitzó.  

Figura41. Funcionament plaques solars 

Font: NexSolar  

Enllaç:( http://nexsolar.com.br/solucoes/) 

Figura42. Orientació plaques solars 

Font: Energia solar / Enllaç:(http://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/ubicacion-paneles) 
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5.i.Sostre Verd 
 

Un sostre verd es bàsicament la teulada d’un edifici que està parcialment o totalment coberta de 

vegetació, ja sigui en un sostre normal o en un medi de cultiu apropiat, amb una membrana impermeable. 

Serveix per recollir l’aigua de la pluja i utilitzar-la per exemple per tirar la cadena del lavabo. Avui en dia 

molts litres d’aigua neta són malgastats, ja que podríem veure l’aigua que tirem per la cadena perquè és 

totalment potable. 

 

Està format per 6 capes (començant de dalt fins a baix): 
 

- Capa vegetal (composta per les plantes, pastures i flors 

que es sembren a la superfície). 
 

- Material per a creixement de les plantes (normalment 

una barreja nutritiva de terra de viver i altres compostos 

orgànics). 
 

- Capa o tela de filtració (conté la terra i  les arrels, però 

permet el pas de l'aigua per drenar.) 
 

- Capa de drenatge i captació d'aigua pluvial (composta per 

sorres o altres materials de gra gran que permeten el pas 

de l'aigua però no d’altres compostos sòlids, i 

l'emmagatzemen o canalitzen per al seu ús posterior). 
 

- Barrera d'arrels 
 

- Membrana impermeable (deté el pas d'aigua i humitats a 

la part estructural del terrat).  

 

 

 

 

 

Poder no és idoni posar un sostre verd a la nostra casa, perquè a Banyoles no plou molt, però crec que 

pel preu, per la seva innovació i per respectar el medi ambient es mereix estar a la casa. 

Entre els principals avantatges dels sostres verds hi ha l’aïllament tèrmic, ja que al no exposar directament 

els materials de la teulada al sol es pot arribar a reduir la demanda energètica en una mitjana d'un 66% a 

l'any. 

S'estructuren en tres nivells o capes. La primera capa és d'aïllament, la segona és per al creixement de les 

plantes i la tercera és d'irrigació. 

 

 

Figura43. Sostre verd 

Font: Perfiles a la Vanguardia 

Enllaç:(https://perfilesalavanguardia.com/2015/06/

11/muros-verdes-mas-que-un-adorno/) 
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Avantatges de tenir un sostre verd: 
 

- Millorar la climatització de l’edifici, la temperatura es manté més a l’interior.  
 

- Redueix el risc d’inundacions, ja que filtra gran part de l’aigua de la pluja. 
 

- Filtra contaminants i metalls pesats de l’aigua. 
 

- Actuen com a barrera acústica; el terra bloqueja els sorolls de baixa freqüència i les plantes els 

d’alta freqüència.  
 

- Les plantes absorbeixen CO2 i produeixen O2. 
 

- Retenen l’aigua. Els sostres verds son capaços de retenir fins un 90% de la precipitació. Part 

d’aquesta aigua torna a l’atmosfera en forma de vapor i l’altra flueix per les canonades i 

s’utilitza per quan tires la cadena del bater o regues les plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura44. Parts sostre verd 

Font: Espores / Enllaç:( http://www.espores.org/es/jardineria/ecologia-en-la-ciutat.html) 
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5.j.Arbres 
 

Els arbres són importants en el medi ambient 

i en l’entorn. L’efecte positiu dels arbres es 

pot veure pels beneficis que ens aporten. 

Els arbres tenen una funció important en les 

cases gran. En el nostre cas no tant ja que és 

una casa de 35 m2. És important plantar 

arbres a la cara on pica el Sol durant l’estiu ja 

que ens fan ombra i ens ajuden a mantenir la 

temperatura de l’interior, i a què no s’escalfi. 

Col·locar un arbre també pot ajudar a 

disminuir la intensitat dels vents en un dia de 

tempesta.  

 

Beneficis:  
 

 Aire condicionat 

L’efecte d’un arbre jove i sa en l’ambient és equivalent a deu màquines d’aire condicionat en 

funcionament durant 20 hores al dia. D’una manera més simple: un arbre fa per l’ambient el treball de 

10 màquines d’aire condicionat en un edifici. 

 Inversió de futur 

Plantar un arbre en el costat oest de la teva casa resultarà un estalvi energètic del 3% aproximadament 

en 5 anys, i de 12% durant els següents 15%, per el mencionat estalvi de les factures en l’aire condicionat. 

 Neteja 

Un grup d’arbres pot reduir la contaminació per partícules entre 9 i 13%; en l’àrea ocupada per un grup 

d’arbres, la contaminació del terra està entre 27 i 42% major que en una àrea oberta i sense arbres. 

 Plusvàlua 

Els arbres dins de la propietat d’una casa poden sumar entre 10 i 23% el seu valor. 

 Inversió per el futur 

 Millora la qualitat de vida. 

 Redueix la contaminació. 

 

 

 

 

Figura45. Arbre  

Font: Ecología Verde / Enllaç:(http://www.ecologiaverde.com/tag/arboles/ 



- 43 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ 

I 

PLÀNOLS DE LA CASA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 44 - 
 

6.a.Distribució 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa està formada per una habitació, un bany, una cuina menjador i el jardí. La casa fa uns 35 m2, per 

tant podem arribar a la conclusió que és una casa no molt gran però  suficient perquè hi visqui una 

persona o una parella. A continuació explicaré detalladament la distribució de la casa: 

1. Cuina-menjador  

Mida: 4,70m x 4m = 18,8 m2 

És una cuina menjador suficientment àmplia 

per que hi mengin una o dues persones. Hi ha 

una cuina ben equipada amb tots el 

electrodomèstics necessaris per poder 

cuinar. A la dreta podem veure que hi ha una 

televisió perquè s’entretinguin mirant les 

noticies o telenovel·les amb una taula baixa 

per posar les begudes o qualsevol cosa que 

vulguin quan estiguin asseguts al sofà. També 

podem veure, que hi ha una taula gran amb 

quatre cadires per poder menjar ven amples 

i si algun dia venen els seus fills puguin 

menjar tots junts. Al final de l’habitació hi ha 

un armari amb una petita vidriera per 

guardar els plats, coberts, etc. Finalment 

podem veure que és una habitació ben ventilada, ja que hi ha dues finestres una a cada extrem, per tal 

de que circuli l’aire amb fluïdesa.  

 

Figura46. Casa  

Font: pròpia 

Figura47. Cuina menjador 

Font: pròpia 
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2. Habitació  

 

Mida: 3,5m x 3m = 10,5 m2 

Habitació àmplia ja que només hi ha un llit i 

un armari. El llit és alt per facilitar-hi l’accés 

i a més és elèctric, porta un comandament 

on pots regular l’alçada, la inclinació, la 

temperatura, el sistema de massatges, etc. 

En els extrems té dues tauletes per deixar-

hi els utensilis d’ús quotidià. En el capçal del 

llit hi ha llum fluorescent LED, per tant, hi 

ha dos llums un de més suau i l’altra que no 

és tan tènue. Finalment podem veure, que 

a totes les habitacions, hi ha una finestra 

per tenir una bona ventilació a tota la casa. 

 

 

 
 

3. Bany  

 

 

Mida: 3,5m x 1,5m = 4 m2 

Lavabo no molt gran, però suficientment ampli per un plat de 

dutxa i una pica. Tot el lavabo està enrajolat per tal de facilitar la 

neteja i reduir les humitats. A mà dreta i trobem el lavabo i la pica, 

amb un mirall i un armari petit a sota per guardar les tovalloles, el 

paper de vàter, etc. En comptes d’haver-hi una banyera hi ha un 

plat de dutxa ja que el millor per a la gent gran és no haver de fer 

gaires esforços ni postures rares per evitar accidents. En conjunt, 

és un lavabo bastant ampli, es pot passar bé si vas amb cadira de 

rodes. Per últim, una cosa essencial que no pot faltar a cap lavabo: 

una sortida de ventilació, una finestra. 

 

 

 

Figura48. Dormitori 

Font: pròpia 

Figura49. Bany 

Font: pròpia 
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4. Jardí 

 

Mida: 3,80 x 9,30 = 35,34 m2 

Pel que fa al jardí no tinc una mida fixada. 

Un jardí ampli, amb un hort elevat perquè 

els avis passin les estones cultivant les 

seves pròpies hortalisses i verdures. Un 

arbre que donarà ombra a gran part del 

jardí. Al sortir de la casa al jardí, podem 

observar que a mà dreta tenim un petit 

cobert on hi ha el rentador i una taula 

amb cadires per prendre la fresca durant 

l’any. 

  

 
 

5. Rebedor  

 

 

Mida: 1,20m x 2,01m = 2,41 m2 

Rebedor petitet i acollidor, amb uns penjadors al entrar a ma 

esquerra per deixar-hi l’abric. El rebedor dona directament el 

jardí. Podem observar, que abans d’entrar a casa tenim com un 

petit cobert, on hi ha la porta d’entrada, que dona una sensació 

de casa acollidora i alhora fa de sopluig per quan plou.  

 

 

 

 

 

 

 

Mida de la casa  2,41 m2+4,00 m2+10,5 m2+18,8 m2=35,71 m2 

 

Figura50. Jardí 

Font: pròpia 

Figura51. Rebedor 

Font: pròpia 
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6.b.Plànols de la casa 

 

     Estructura i terreny: 
 

 

 

  

 

 

Figura52. Plànols estructura 

Font: pròpia 
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CASA MOBLADA: 
 

 

  

 

Figura53. Plànols de la casa moblada  

Font: pròpia 
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La hipòtesi o punt de partida inicial era la construcció d’una casa bioclimàtica. Aquest projecte serviria 

per donar una solució a l’ampliació de Banyoles, com ja vaig explicar en la introducció. Els resultats han 

estat satisfactoris, ja que he estat capaç de dissenyar una casa bioclimàtica, que utilitza els recursos 

naturals per obtenir energia, i a més adaptada a les necessitats d’una persona gran. L’objectiu s’ha 

complert. 

He hagut d’emprar moltes hores en cercar informació sobre què és l’arquitectura bioclimàtica, sobre les 

energies renovables, dissenyar amb l’Sketch Up l’habitatge en 3D, elaborar els plànols i ,la més extensa 

de totes, cercar informació sobre les necessitats i les lleis d’adaptació d’una casa per a la gent gran. És un 

treball que no és molt extens en quant a pàgines però que porta molta feina a darrera, encara que no ho 

sembli. El que recomano, per la gent que vulgui fer aquest projecte o un de semblant, és informar-se de 

tot i “empaparse” bé de coneixement abans de posar-se de caps en el treball. 

Segons la meva opinió és un treball molt satisfactori, perquè estàs fent alguna cosa per ajudar al teu poble 

i que en un futur aportarà beneficis. Porta moltes hores de treball i dedicació, no és gens fàcil però ho he 

aconseguit. La part més entretinguda sens dubte i amb la que vaig ofuscar-me més va ser el procés de 

dissenyar la casa en 3D. Jo mai havia fet servir aquest programa, Sketch Up, així que vaig començar de 

zero i el mateix amb el disseny dels plànols. Estic molt satisfeta de mi mateixa per haver aconseguit 

dibuixar-ho, així que adjuntaré amb un llapis de memòria o penjaré a internet els dibuixos. 

Potser, hi ha una part que no ha quedat prou clara i que vull aprofitar per aclarir-la ara. La definició exacte 

d’arquitectura bioclimàtica, per si no ho havíeu acabat d’entendre, és: arquitectura adaptada al medi 

ambient en el disseny d'edificis, amb la finalitat d'optimitzar el consum de recursos naturals (sol, 

vegetació, vent, etc.) per tal d'estalviar un màxim d’energia i fer més saludables els edificis. Té per objectiu 

la consecució d'un gran nivell de confort tèrmic i visual mitjançant l'adequació del disseny, la geometria, 

l'orientació i la construcció de l'edifici a les condiciones climàtiques del seu entorn. (Definició extreta de 

la Viquipèdia, cercant arquitectura bioclimàtica) 

També, cal esmentar, que al principi el treball el volia enfocar d’una altra manera. Vaig dissenyar quatre 

models similars, cada un amb algun petit detall diferent i volia que els avis n’escollissin un. Aquest disseny 

seria remodelat i adaptat a característiques que fessin que la casa es convertís en bioclimàtica però sense 

perdre la essència inicial. A la pàgina següent, us deixo els quatre exemples que vaig fer perquè ells 

n’escollissin un. Finalment, al parlar amb el tutor, vam decidir enfocar-lo d’una manera més senzilla per 

tal que els avis ho entenguessin millor. Tot i que això no vol dir que hagi fet menys feina sinó que ho vaig 

acabar estructurant d’una manera diferent. 

Com a conclusió general, ja per acabar, diria que abans de fer alguna cosa et dotis de coneixements sobre 

aquell tema i que no tinguis por en dedicar-hi massa hores, si ho fas amb ganes segur que obtindràs el 

resultat que desitges.  
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Figura54. Opcions de la casa 

Font: pròpia 
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