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Llegenda:

ACS

aigües grises

aigua col·lector

AFS

aigües pluvials

clavegueram

Xarxa d’aigua

aigües negres
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ESTRATÈGIES D’AIGUA

L’edifici que es proposa tindrà un consum baix d’aigua potable, degut a l’activitat que s’hi realitzarà, 
l’aigua potable es destinarà al consum en els lavabos i dutxes. on hi haurà 1 lavabos adaptats per cada 
sexe i planta.
A la planta -1 s’agrupen les instal·lacions, aquestesta és accessible i permet reparacions dels conductes 
sense necessitat d’obres.

CALCUL DE L’APORTACIÓ D’ACS SEGONS CTE DB_HE4
 
Segons el CTE DB-HE4, per l’ús administratiu i una Tº de referència de 60º, es considera una demanda 
diaria de:
  DD = 14 l/ servei

 Número de persones, P
  Aforament màx 800 persones
  
 DD = 15 l/servei persona x 800 px x 0,4 coef reductor = 4.800 l/dia

Barcelona correspont a la Zona Climàtica II

Segons el CTE (taula 2.1), per a una demanda total entre 50 - 5.000 l/dia i una zona climàtica II, es 
considera una contribució del 30%.

 Demanda anual ACS  Da = dd x 365 dies/ any;

 DaACS=4.800 l/dia x 365 dies/any=1.752.000 l/any

La demanda energètica anual per la producció d’aigua calenta sanitària va en funció del consum 
d’aigua, del salt tèrmic i la temperatura de la xarxa de consum.

 EACS = Da x ∆T x Ce x β; 
  on ∆T= TACS - TXarxa

 EACS =1.752.000 x (60-13,75) x 0,001163 x 1 = 86.087,41 kWh/any
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Aljub d’aigues grises
A partir del valor de la demanda energètica anual de ACS (86.087,41 kWh/any segons el decret de 
Ecoeficiència) i aplicant els valors de Contribució solar, CS (30% en el cas del Decret de Ecoeficiencia) 
es determina el valor que s’haurà d’aplicar al càlcul final de l’àrea dels captadors solars.

EACSsolar= EACS x CS  86.087 x 0,30 = 25.826 Kwh/any

L’area necessària de captadors solars va en funció de la demanda energètica a abastir amb energia so-
lar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació.

 Acaptadors solars = EACS solar/I x α x β x r
on:

I = Valor de la radiació solar segons l’Atles de radiació solar de Catalunya
(Sant Cugat, orientació sud; inclinació 40º = 17,71 MJ/m2dia; 1.796,60 kWh/m2any
α =coef. de reducció d’orientacions i inclinacions = 0,95 (21º respecte Sud)
β = coef. de reducció de sombres = 0,9
r = rendiment de la instal·lació = 0,40

 Acaptadors solars = 25.862 /(1795,60 x 0,95 x 0,9 x 0,40) = 32m2

 Es col·locaran 32 captadors de 1m x 1m
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