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1. Normativa aplicable 
 
1.1 Normativa Fontaneria 
 
Per a la redacció i càlculs d’ aquest projecte, s’ han tingut en compte les següents 
reglamentacions vigents: 
 
La normativa vigent a seguir per la instal·lació de subministrament d' aigua és: 
 
Norma Bàsica d’ Instal·lacions Interiors d’Aigua del Ministeri d’Indústria i Energia. 
Ordre del 9 de desembre de 1975. 
 
Norma Bàsica de l’ Edificació CA-88 Condicions Acústiques als Edificis, aprovada pel 
Real Decret 1909/1988. 
 
En quant a equips i material a utilitzar, compliran el que s’ especifica en la Normativa 
Nacional, Norma UNE, l’ estrangera concretament en quant a aïllaments tèrmics i 
acústics: 
 
Reglament d’ Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses 
 
Norma Bàsica de l’ Edificació NBE-AT-89. Condicions Tèrmiques als Edificis.  
 
Norma Bàsica de l’ Edificació NBE-CA-88. Condicions Acústiques als edificis.  
 
Ordenança Municipal per la Protecció del Medi Ambient contra les pertorbacions per 
sorolls i vibracions. 
 
Els tubs de polipropilè, rodons estirats en calent, seguiran les normatives UNE, en 
quant a toleràncies, característiques mecàniques i condicions tècniques de 
subministrament. 
 
Seguint les recomanacions de les NIA-NBE sobre màxima velocitat 
  Trams  habitats 1,5 m/sg. 
  Trams no habitats 2 m/sg. 
 
 
1.2 Normativa Reg 
 
La normativa vigent a seguir per la instal·lació de subministrament d' aigua és: 

Norma Bàsica d’Instal·lacions Interiors d’Aigua del Ministeri d’Indústria i Energia. Ordre 
del 9 de desembre de 1975. 

Norma Bàsica de l’Edificació CA-88 Condicions Acústiques als Edificis, aprovada pel 
Real Decret 1909/1988. 

Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses 

Ordenança Municipal per la Protecció del Medi Ambient contra les pertorbacions per 
sorolls i vibracions. 
 
Els tubs de polietilè, polipropilè i PVC a utilitzar, rodons estirats en calent, seguiran les 
normatives UNE, en tan a toleràncies, característiques mecàniques i condicions 
tècniques de subministrament. 
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Seguint les recomanacions de les NIA/NBE, la velocitat màxima serà de 2 m/s. 
Per a la redacció i càlculs d’ aquest projecte, s’han tingut en compte les següents 
reglamentacions vigents: 

▫ Norma Bàsica d’Instal·lacions Interiors d’Aigua del Ministeri d’Indústria i Energia. 
Ordre del 9 de desembre de 1975. 

▫ Norma Bàsica de l’Edificació CA-88 Condicions Acústiques als Edificis, aprovada pel 
Real Decret 1909/1988. 

▫ Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses 

▫ Ordenança Municipal per la Protecció del Medi Ambient contra les pertorbacions per 
sorolls i vibracions. 
 
Els tubs de polietilè, polipropilè i PVC a utilitzar, rodons estirats en calent, seguiran les 
normatives UNE, en tan a toleràncies, característiques mecàniques i condicions 
tècniques de subministrament. 
 
Seguint les recomanacions de les NIA/NBE, la velocitat màxima serà de 2 m/s. 
 
Els tubs de polietilè, polipropilè i PVC a utilitzar, rodons estirats en calent, seguiran les 
normatives UNE, en tan a toleràncies, característiques mecàniques i condicions 
tècniques de subministrament. 
 
 
2. Descripció de la instal·lació 
 
2.1 Instal·lació Fontaneria 
 
- Fontaneria. Objecte 
 
El present apartat té com objecte definir els criteris de la instal·lació de fontaneria que 
es realitzarà als Horts lúdics. 

 
- Material de la instal·lació 
 
La distribució ha estat prevista en polipropilè pel tram comprés entre els comptadors i 
el sistema de reg essent i, a partir d’ aquest, de PVC per la distribució al sistema de 
reg. Les canonades d’ aigua freda estaran aïllades amb espuma elastomèrica amb el 
seu gruix corresponent. 

 
- Criteris de traçat 

Les canonades aniran per les rases previstes per a ubicar també la distribució de la 
instal·lació de reg. Les canonades aniran protegides i recobertes per l’ espuma 
elastomèrica. 
 
 
- Sectoritzacions 
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En cada derivació hi haurà vàlvules de tall tipus esfera, en el cas que quedin dins de 
fals sostre, i també en cada entrada a recinte humit. En aquest cas seran de pas recte 
– fins a DN25 - soldades i per encastar del tipus amb maneta. Cada aparell sanitari 
que ho permeti  (rentamans, inodors,...) incorporarà sempre una vàlvula tipus escaire 
per a poder tallar-li el subministrament d’ aigua en cas de necessitat. 
 
2.2 Instal·lació Reg 
 
- Reg.  Objecte 
 
L’objecte d’aquesta instal·lació és dotar d’aigua per reg als elements que necessitin 
aigua, amb sistemes de reg per boques, per goters i per techline. 
 
- Bases per al disseny 

 Cada tub portarà impreses les característiques següents: marca del fabricant, 
any de fabricació, diàmetre nominal, pressió nominal o de treball i norma 
segons la que ha estat fabricat. 

 Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com 
exteriorment, sense rastre de sediments ni d’ incrustacions. 

 Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran 
cap debilitament del tub. 

 La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

 La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o 
metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o 
rosca. 

 Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 

 S’empraran arquetes per a canvis de direcció o secció de les canonades, 
desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant. 

 S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces 
originades per la pressió interior. 

 
- Descripció de la instal·lació 

 
Es preveuen tres tipus d’instal·lacions: 

▫      Un dipòsit d’aigua que alimenten la xarxa de reg. 

                ▫      Una xarxes de reg, distribuïdes pels horts. 

▫   Una xarxa de reg mitjançant mecanisme tipus techline, distribuïda en la zona 
dels horts. 

 
Les derivacions a cada línia de reg es realitzaran dins d’ una arqueta, tal i com s’indica 
la documentació gràfica annexada. 
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-  Vàlvules 

 
S’ instal·laran vàlvules en les zones de comandament del reg per tal d’ assegurar una 
correcta sectorització de la instal·lació. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i 
aïllament del sector de la xarxa. 
 
Les vàlvules que s’ hagin d’ accionar manualment hauran de ser capaces d’ obrir i 
tancar amb pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 
 
Es col·locaran dins de l’ arqueta quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es 
col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà 
accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb 
anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat  i de dimensions que permetin 
la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total. 
 
Convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar 
pèrdues per les dilatacions. 
 
L’ estanquitat de l’ eix  s’ aconseguirà amb juntes d’ elastòmer.  
 
- Rases 
 
La distribució de les canonades es realitzarà per mitjà de rases. Aquestes tindran una 
amplada mínima de 40 cm i una fondària suficient per a instal·lar la canonada, de 
forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de tub i la superfície de 
100 cm.  
 
En cada derivació hi haurà sempre vàlvules de tall, de manera que hi hagi una correcta 
sectorització de  la xarxa que permeti l’ aïllament de qualsevol zona en cas d’ avaria o 
reparació. 
 
 
2. Fórmules utilitzades per als càlculs hidràulics 
 
Per al dimensionat hidràulic s’ ha utilitzat una taula de càlcul Excel usant com a 
principal la fórmula de Flamand. 
 

Fórmula de Flamand 
  

J=V1'75.L.D-1'25.F 

 
  J = pèrdua de càrrega per metre lineal  
  V = velocitat 
  L = longitud del tram 

on: D = diàmetre nominal 

  F = valor de Flamand (segons taula) 
  K' = coef. de simultaneïtat 
  N = nº de nuclis per tram 
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A continuació descriurem les instruccions d’ ús per a les taules de càlcul dels consums 
que tindrem i els trams de canonades corresponents: 
 
 
Consums 
 
- Per a cada nucli indicar el nº d’ aparells del mateix tipus. 
 
- Calcular mitjançant la fórmula de coeficient de simultaneïtat K ( en el cas de tenir un 
únic aparell, posar K=1) 
 
 

Coeficient de simultaneïtat K’ entre nuclis 
 

)1(10
19'

+
+

=
Nx

NK  

 
- On posa Diàmetre mm seleccionar el diàmetre de la canonada, amb l’ objectiu de 
aconseguir una velocitat entre 1 i 1,5 m/s (en cap cas superior a 2m/s). Indicar la 
referència de la canonada (Exemple: PE32 i el seu diàmetre interior). 
 
 
Trams 
 
- Seleccionar quin material de canonada col·locarem. 
 
- A sota de la columna N indicar el nº de nuclis per a cada tram. 
 
- Seleccionar el diàmetre nominal amb el desplegable. Els valors de diàmetre intern    
s’ han escollit segons les taules annexes. 
 
- Seleccionar la Longitud de la canonada. 
 
- Pi és la pressió inicial, en l’ entrada del tram. 
- Pd és la pressió en el punt final del tram, una vegada restada la pèrdua de càrrega 
deguda a la canonada i a la altura remuntada (recordem que Pd no ha de ser inferior a 
15 mca en el punt més desfavorable). 
 
- Ah és la pèrdua de càrrega deguda a la altura que deu remuntar. 
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3. Taula de Consums 
 
 

Coeficiente de simultaneidad K          
 
 
 

          
  donde n = nº de aparatos sanitarios     
           
           
          
          

 
 
nº aparatos de consumo              

  CONTADOR/NudoA 6 WC 0,10 l/s consumo 0,60 l/s    
  Coef simultainidad de 30% 10 Lavabo 0,10 l/s consumo 1,00 l/s    
  para riego 0 Bañera 0,20 l/s consumo 0,00 l/s    
   2 Urinario 0,10 l/s consumo 0,20 l/s    
   1 Bidet 0,20 l/s consumo 0,20 l/s    
  100 vertederos * 0,3 30 Vertedero 0,10 l/s consumo 3,00 l/s Diámetro Velocidad P.d.c. 
              mm m/s mm.c.a. 
  Total aparatos : 49  Total consumo instant.: 5,00 l/s PE 40     
  Valor de K : 0,14   Total consumo simult.: 1,00 l/s 32,6 1,20 0,055 
         
  nº aparatos de consumo              
  Nudo A/Nudo B 0 WC 0,10 l/s consumo 0,00 l/s    
  97 vertederos * 0,3 29 Vertedero 0,10 l/s consumo 2,90 l/s Diámetro Velocidad P.d.c. 
              mm m/s mm.c.a. 
  Total aparatos : 29  Total consumo instant.: 2,90 l/s PE 32     
  Valor de K : 0,19   Total consumo simult.: 0,58 l/s 26,2 1,08 0,060 
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  nº aparatos de consumo              
  NudoA/NudoE 6 WC 0,10 l/s consumo 0,60 l/s    
   10 Lavabo 0,10 l/s consumo 1,00 l/s    
   2 Urinario 0,10 l/s consumo 0,20 l/s    
   1 Bidet 0,20 l/s consumo 0,20 l/s    
   2 Vertedero 0,10 l/s consumo 0,20 l/s Diámetro Velocidad P.d.c. 
              mm m/s mm.c.a. 
  Total aparatos : 21  Total consumo instant.: 2,20 l/s PE 25     
  Valor de K : 0,22   Total consumo simult.: 0,49 l/s 20,4 1,50 0,148 
         
         
  nº aparatos de consumo              
  NudoE/Nudo F 6 WC 0,10 l/s consumo 0,60 l/s    
   10 Lavabo 0,10 l/s consumo 1,00 l/s    
   2 Urinario 0,10 l/s consumo 0,20 l/s    
   1 Bidet 0,20 l/s consumo 0,20 l/s    
              mm m/s mm.c.a. 
  Total aparatos : 19  Total consumo instant.: 2,00 l/s PE 25     
  Valor de K : 0,24   Total consumo simult.: 0,47 l/s 20 1,44 0,138 
          
          
  nº aparatos de consumo              
  NudoE/Nudo H 0 WC 0,10 l/s consumo 0,00 l/s    
   3 Vertedero 0,10 l/s consumo 0,30 l/s Diámetro Velocidad P.d.c. 
              mm m/s mm.c.a. 
  Total aparatos : 3  Total consumo instant.: 0,30 l/s PE 20     
  Valor de K : 0,71   Total consumo simult.: 0,21 l/s 16 1,06 0,108 
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  nº aparatos de consumo              
  NudoF/Nudo G 3 WC 0,10 l/s consumo 0,30 l/s    
   5 Lavabo 0,10 l/s consumo 0,50 l/s    
   2 Urinario 0,10 l/s consumo 0,20 l/s    
   0 Vertedero 0,10 l/s consumo 0,00 l/s Diámetro Velocidad P.d.c. 
              mm m/s mm.c.a. 
  Total aparatos : 10  Total consumo instant.: 1,00 l/s PE 25     
  Valor de K : 0,33   Total consumo simult.: 0,33 l/s 20 1,02 0,075 
          
         
  nº aparatos de consumo              
  Nudo B/Nudo D 0 WC 0,10 l/s consumo 0,00 l/s    
  97 vertederos * 0,3 29 Vertedero 0,10 l/s consumo 2,90 l/s Diámetro Velocidad P.d.c. 
              mm m/s mm.c.a. 
  Total aparatos : 29  Total consumo instant.: 2,90 l/s PVC 250     
  Valor de K : 0,19   Total consumo simult.: 0,58 l/s 250 1,01 0,074 
         
  nº aparatos de consumo              
  TRAMO Riego ejemplo 10 Vertedero 0,10 l/s consumo 1,00 l/s Diámetro Velocidad P.d.c. 
              mm m/s mm.c.a. 
  Total aparatos : 10  Total consumo instant.: 1,00 l/s PVC 160     
  Valor de K : 0,33   Total consumo simult.: 0,33 l/s 160 1,02 0,075 
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4. Taules de Trams 
 
 
             J = pérdida de carga por metr lineal  
 Fórmula de Flamand  Coeficiente de simultaneidad K' entre nucleos     V = velocidad     
           L = longitud del tramo    

 J=V1'75.L.D-1'25.F      on: D = diámetro nominal    
          F = valor de Flamand (según tabla)  
          K' = coef de simultaneidad   
             N = nº de nucleos por tramo   
 Tubería : PE                 
                  
                  
N Tramo Q adicional Q K' Q' D nominal D interior V J L Leq. Lt Jt Pi Pi-Jt Dh Pd 
    (l/s) (l/s)   (l/s) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m) (m.c.a)
                                    
  HORTS LÚDICS                  
                    
49 Contador/NudoA 1,00 1,00 0,14 0,14 PE40 32,60 0,16 0,002  0,5 0,1 0,6 0,00 30,00 30,00 0,5 30,50
29 Nudo A/Nudo B 0,58 0,58 0,16 0,09 PE32 26,20 0,17 0,002  140 28 168 0,41 30,00 29,59 0 29,59
21 NudoA/NudoE 0,49 0,49 0,18 0,09 PE25 20,40 0,27 0,008  10 2 12 0,09 30,00 29,91 0 29,91
19 NudoE/Nudo F 0,47 0,47 0,19 0,09 PE25 20,40 0,27 0,008  75 15 90 0,68 30,00 29,32 0 29,32
3 NudoE/Nudo H 0,21 0,21 0,55 0,12 PE20 16,00 0,58 0,038  70 14 84 3,19 30,00 26,81 0 26,81
10 NudoF/Nudo G 0,40 0,40 0,26 0,09 PE25 20,40 0,01 0,007  7 1,4 8,4 0,09 30,00 29,93 0 29,93
29 Nudo B/Nudo D 0,40 0,40 0,16 0,09 PVC250 20,40 0,01 0,007  112 22,4 134,4 0,09 30,00 29,93 0 29,93
10 TRAMO Riego ej. 0,30 0,30 0,26 0,08 PVC160 114,60 0,01 0,007  60 12 72 0,09 30,00 29,93 0 29,93
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