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Expedients LEADER que apliquen sistemes d’energies renovables en el seu 
funcionament: 
 
Exp. 35 12023 2010, Joan Vendrell Segués- casa de turisme Rural (Llobera) 

Utilitza plaques solars per l’ACS i un sistema de depuració per hidròlisi de la piscina amb aigua 
salada, bombetes de baix consum, separació dels residus- aplica la RSE 
 
 Exp. 35 12041 2010 01, Hostal el Forn SCP- Aparthotel (Riner) 

Utilitza plaques solars per l’ACS i caldera de biomassa per la calefacció i aigua calenta. 
 
Exp. 35 12038 2010- Càmping Morunys SL- Construcció piscina climatitzada i noves 

instal·lacions aigua calenta càmping ( Sant Llorenç de Morunys) 

Utilitzen l’aigua calenta per la piscina climatitzada i pels serveis provinent d’una planta de 
biomassa que dona servei al càmping i a l’alberg Torre Baró. 
 
Exp. 35 12055 2011- M. Pilar Bielsa- Casa de turisme rural ( Pinell) 

Utilitza plaques solars per l’ACS , caldera de biomassa per la calefacció, un sistema de 
depuració per hidròlisi de la piscina amb aigua salada, bombetes de baix consum. 
 
*Hi ha 4 exp. més de turisme rural que instal·len plaques solar per l’ACS, caldera de biomassa... 

*Altres iniciatives en l’hàbitat dispers singular que han aplicat criteris de 
sostenibilitat en les instal·lacions, essent tant masies d’ús particular com d’ús 
públic: 

- Turisme rural el Call d’Odèn (Odèn): utilitza plaques solars per l’ACS i caldera 

de biomassa amb estella pels allotjaments de turisme i rural i la vivenda pròpia. 

- Hotel el Monegal. (Guixers): Rehabilitació d’una masia tradicional en hotel rural 

utilitzant mètodes d’arquitectura sostenible. Utilitzen mètodes d’estalvi 

energètic a través de l’aïllament de l’edifici i la incorporació de  noves obertures 

en orientació sud. Han incorporat sistemes d’optimització energètica amb l’ús 

d’energia fotovoltaica i geotèrmica horitzontal. 
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- Masia a castellnou d’Oluges (Segarra): rehabilitació d’una masia utilitzant 

criteris d’estalvi energètic; la masia ha estat aïllada amb materials procedents 

del Pirineu com la llana d’ovella mitjançant un sistema de panels prefabricats, 

que faciliten el muntatge. 

Es pot veure un vídeo a 

http://www.tv3.cat/programes/elmediambient/measeccio.jsp?seccio=reportatge

&id=11452 

- Fonda Rural casa Angrill (Lladurs): incorpora una caldera de biomassa que 

alimenta la calefacció i ACS de la fonda rural, aprofitant la fusta dels boscos de 

la finca de la propietat. 

- Masia casa Flotats (Clariana de Cardener): vivenda privada i casa de turisme 

rural. Ha instal·lat plaques per l’ACS i escalfar les piscines interior i exterior de 

l’allotjament. També han instal·lat caldera de biomassa per a la calefacció. 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/423602-

masies-sostenibles.html 

 

 
 


