
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Descripció de la instal·lació:
La instal·lació s’inicia a l’arqueta situada dins la propieta, seguidament va 
cap al quartet de comptadors. L’edifici te un sol comptador.
Tots els tubs de la intal·lació són termoplàstics.

A) Aigua freda sanitària

Dimencionat de tuberies (CTE):
Determinació dels cabals
- Planta baixa
Rentamans 35 x 0,10 =3,5  Dutxa  1 x 0,20 = 0,20
Inodor  21 x 0,10 =2,1  Urinari (suspes) 8 x 0,04= 0,32
Pica cuina 2 x0,30 = 0,60  Abocador 1 x 0,20= 0,20
Font per beure 2 x 0,15 = 0,30  Rentaplats 1 x 0,25 = 0,25

- Planta primera
Rentamans 5 x 0,10 =0,5  Dutxa             13 X 0,2 = 2,6
Inodor  5 x 0,10 = 0,5  Font per beure 3 x 0,15=0,45

Q instal·lat a l’edifici = 11,52 l/s
Q instantàni de l’edifici = 11.52 l/s x 1 = 11.52 l/s

Ø tubs de derivació als aparells
  Ø minim segons CTE (mm) Ø real (mm)
Rentamans  12     12,4 /16
Dutxa   12     12,4 /16
Inodor   12     12,4 /16 
Urinari (suspes)  12     12,4 /16
Pica cuina  20     21,5 /25
Abocador  20     21,5 /25
Font per beure  12     12,4 /16 
Rentaplats  20     21,5 /25

B) Aigua calenta sanitària
Dimencionat de tuberies (CTE):
Determinació dels cabals
- Planta baixa
Dutxa  1 X 0,1 = 0,1  Pica cuina 2 x 0,2 = 0,4 
Rentaplats 1 x 0,2= 0,2

- Planta primera
Dutxa             13 X 0,1 = 1,3
  
Q instal·lat a l’edifici = 2 l/s

Q instantàni de l’edifici = 2 l/s x 1 = 2 l/s

Ø tubs de derivació als aparells
  Ø minim segons CTE (mm) Ø real (mm)
Dutxa   12     12,4 /16 
Rentaplats  20     21,5 /25
 
L’abocament de les aigues residuals a la xarxa es fara sempre (en dos punts de 
la xarxa) através d’una arqueta de dimencions variables en funció del col·lector 
final que hi arribi. La tapa serà armètica i amb junta de goma per evitar la pujada 
de fums i gasos.

CONTRIBUCIÓ ENERGIA SOLAR TÈRMICA PER ACS:
Descripció de la instal·lació
Als CEIPS s’exigeix aigua calenta en:
 -Cuina amb un escalfador instantani
 -Aula de P3 pel polivan
 -Vestidos 
Per cubrir aquestes necessitats proposem una instal·lació d’energia solar tèr-
mica amb acomulació centralitzada i com suport un escalfador instantani únic 
per els tres punts de demanda.   

Demanda d’ACS
Demanda anyal d’ ACS:
Dd (litres/dia) = Ddp (volum en litres d’ACS per persona · dia) · p (nombre de 
personas consumidores) · 365 dess/any
Dd (litres/dia) = 3 litres ACS/dia a 60ºC · 270 persones · 365 dess/any = 
295650 litres/any

Demanda d’energia per satisfer la demanda d’ACS:
Eacs = Da(demanda anyal) · At(diferència temp. entrada i sortida 60ºC) · 
ce(calor especific de l’aigua) · d(densitat aigua)
Eacs = 295650 litros/año · 46ºC · 0,001163 kwh/ºCkg · 1 Kg/litro = 15816,7 
kwh/any

Eacssolar  = Eacs (kwh/any) · cs (% a cubrir amb el sistema solar)
Eacssolar  = 15816,7 kwh/any · 0,50 = 7908,34 kwh/any

Àrea de captadors solars:
A(m2) = Eacssolar  / I(Valor de irradiació solar (kwh/m2/any)) · α (coef. reducció 
inclinacio i orientació) · δ  ( coef. reducció ombres)· r (rendiment mitja anual)

A(m2) = 7908,34 kwh/any / 1797,625 kwh/m2/any · 1 · 1 · 0,43 = 10,23 m2

Els col·lectors triats tenen una superficie de 2,23m2, per tant necessitarem 10,23 
m2 /2,23 m2 = 4,58 col·lectors = 5 col·lectors

Caracteristiques instal·lació ACS amb solar tèrmica
 - 5 Panells amb autobuidat
 - Acumuladors centrals (2 x 1000L)
 - Escafament central al bany maria
 - Escalfador electric ACS instantani amb acumulador integrat i sistema 
de recirculació.

INFORMACIÓ TÈCNICA
Dipòsit acumulador construit en acero carbono 
amb revestimient interno Polywarm®, idoni per 
estar en contacte amb aigua potable, d’acuert a b 
la directiva 89/109/CEE.
1000L de capacitat.

SANEJAMENT

Descripció de la instal·lació:
L’evacuació d’aigues es realitzara de forma separativa, tal com indica el CTE, 
d’una banda les aigües pluvials i de l’altre les residuals de forma independent 
fins al punt de connexió amb la xarxa pública. Tots els tubs seràn de PVC i amb 
un pendent de 1%.
Els baixants i col·lectors seràn registrables des del falç sostre i caixetins de 
instal·lacions.
Per criteris de diseny la ventilació es realitzara atraves de vàlvules d’aireació, 
combinant el sistema amb altres sistemes de ventilació. Així evitarem que apa-
reixin element  a la coberta, que és el pati de l’escola.

A) Aigües pluvials:
L’ aigua de pluja recollida en les cobertes quedarà acumulada en  dipòsits subter-
ranis. Serà utilitzada com a aigua de rec per als horts, arbres fruiters i plantes 
aromàtiques.

Dimencionat de tuberies (CTE):
Recollida d’aigües
- Sup. coberta cos gimnàs = 528,5 m2

 Sup > 500m2  1 embornal cada 150 m2         4 embornals  
 
- Sup. coberta pati = 4870 m2

La recollida d’aigues pluvials de la coberta del pati es ferà mitjançant canalons 
semicirculars amb un diàmetre de 250 mm i amb un pendent de l’1% (màx. 
475m2 x 110/100=522,5 ) i el 2% (màx. 670m2 x 110/100=737m2).

Col·lectors pluvials (1%)
Ø Nominal col·lectors pluvials coberta volum gimnàs = 110 mm
Ø Nominal col·lectors pluvials coberta pati = variables 90mm - 200 mm
Ø Nominal col·lectors pluvials finals = 260 mm

Baixants pluvials
- Coberta cos gimnàs 
528,5m2 x 110/100=581,35m2         Ø 110 mm; en planta 1
581,5m2 + 440m2 x 110/100= 1065,5m2           Ø 160 mm; en planta baixa  
- Coberta pati
Les aigües pluvials d’aquesta part de la coberta es canalitzen en tres baixants 
difernt.
894 m2 x 110/100 =983m2           Ø 160mm
1606 m2 x 110/100 = 1766m2            Ø 200mm
319m2 x 110/100 = 350,9m2    Ø 110 mm

Aprofitament aigües pluvials:
Volum dipòsit recollida
V= P (pluviometria) x R (periode retenció en dies) x S (sup. de recollida)
V = 1,63 l/m2dia x 30 dies x 5398m2 = 263962 l 
Prendrem 2 dipòsits de 40.000 l cada un ja que per satisfer les necessitats del 
rec no són necessaris tants litres. 

Els dipòsits porten incorporat un filtre que no deixa passar particules mes grans 

de 0,55mm de manera que les fulles, excrements d’ocells i sorra no hi entren, 
evitant així males olors i putrefació en l’aigua. Al no ser aigua de boca, no caldrà  
tractarla.

   
B) Aigües residuals
Rentamans 2Ud Ø40mm  Dutxa  3Ud Ø40mm
Inodor  5Ud Ø100mm  Urinari (suspes) 2Ud Ø40mm
Pica cuina 6Ud Ø50mm  Abocador 8Ud Ø100mm
Font per beure 0,5Ud Ø25mm  emburnal sifònic 3Ud Ø50mm
Rentaplats 6Ud Ø50mm

Planta baixa
Rentamans 35 x 2Ud =70  Dutxa  1 X 3Ud = 3
Inodor  21 x 5Ud = 105  Urinari (suspes) 8 x 2Ud = 16
Pica cuina 2 x 6Ud = 12  Abocador 1 x 8Ud = 8
Font per beure 2 x 0,5Ud = 1  Emburnal sifònic 3 x 3Ud = 9
Rentaplats 1 x 6Ud = 6  TOTAL = 229 Uds
 Els col·lectors i baixants de la planta baixa tenen un Ø nominal d’entre 
90mm i 125mm i un pendent del 1%.
Degut a la seva extenció en planta, l’edifici tindrà tres punts de connexió a la 
xarxa amb Ø nominals respectius dels col·lectors residuals finals (connexió 
xarxa pública) 90, 110, 125mm

Planta primera
Rentamans 5 x 2Ud =10  Dutxa             13 X 3Ud = 39
Inodor  5 x 5Ud = 25  Font per beure 3 x 0,5Ud=1,5
     TOTAL = 75,5Uds
 Els col·lectors i baixants de la planta primera són Ø nominal 90mm i 
amb un pendent del 1%.
Ø nominal del col·lector residual final (connexió xarxa pública) dels serveis de la 
planta primera = 90mm 

Pericons
L’abocament de les aigues residuals a la xarxa es fara sempre (en els tres punts 
de connexió) através d’un pericó de dimencions variables en funció del col·lector 
final que hi arribi. La tapa serà armètica i amb junta de goma per evitar la pujada 
de fums i gasos.
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ESCOLA CIUTAT ESCOLA 10 INSTAL·LACIONS / E 1.750


