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AIGUA
L’ edifici disposa de quatre xarxes diferents d’ aigua amb 

la finalitat d’ aconseguir un estalvi en el consum d’ aigua 

potable: aigua potable de red, aigua calenta, aigua gris i 

aigua pluvial. 
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AIGUA FREDA POTABLE

AIGUA CALENTA SANITARIA

AIGUA CALENTA SANITARIA

l’ ACS s’ obté a partir de 34 col·lectors de tub de buit col·-

locats a la coberta de l’ edifici que produeixen el 60% de 

l’ aigua calenta necessària. La instal·lació la completen 

dipòsits d’ acumulació situats a la planta -3 i dues calderes  

comunitaries auxiliars. La regulació del consum de cada 

vivenda és fa per mitjà d’ un regulador de cabal.

28 l/pers.dia x 150 pers = 4.200 l/dia

4.200 l x 365 dies = 1.533.000 l/any

De= Da x St x Ce x S

De= 1.533.000 x 46.25 x 0’001163 x 1 = 82.458 KWh

60% de 82.458 KWh/any = 49.474 KWh/any

produccío col·lector = 990 KWh/any m2

producció edifici = 51m2 x 990 = 50.490 KWh/any 

AIGUA PLUVIAL

L’ aigua de pluja es recull a les coberets de l’ edifici per a 

reaprofitar-la pel rec dels horts comunitaris. El tractament 

és limita a un filtratge per separar petites partícules sòlides.

aigua recollida= factor coberta x m2 x pluja anual

aigua recollida= 0’9 x 1.700m2 x 628l/m2 = 960.840 l

consum= rec de l’ hort

consum= 4’8 l/m2dia x 200m2 x 150 dies = 144.000 l

AIGUA GRIS

L’ aigua grsi es recull després d’ utilitzar-la a la dutxa, la 

pica del bany i la rentadoa. Aquesta aigua es reutilitza 

per a la cisterna del WC aconseguint així un estalvi de 

1.642.500 l a l’ any.

AIGUA GRIS RECICLADA

AIGUA PLUVIAL

62 l/dia x persona

28 l/dia x persona

30 l/dia x persona

3’2 l/dia x persona

120 l

  90 l

aigua potable consumida per 

dia i persona a una vivenda del 

projecte i una actual.

aigua pluvial recollida pel rec i 

aigua necessàia

acs produïda i acs necessària 

per persona i dia

  17 l

  960.840 l

  144.000 l

    28 l


