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iNSTAL.LACiÓ dE FONTANERiA

XARXA dE GAS NATURAL

La xarxa de gas natural entrarà entubada fins el comptador i desprès sortirà, de la mateixa manera, cap al límit de la parcel.la. Es  distribuirà, mitjan-

çant conductes enterrats, al llarg del perímetre de la parcel.la, entrant a través de passa tubs en el mur de contenció perimetral fins els diferents 

punt de consum.

Es considera necessària la utilització de gas, en les calderes de producció d’ACS i en els diferents aparells de la cuina.

XARXA dE FONTANERiA 

La xarxa de entrarà fins el comptador col.locat a la sala de comptadors de mesures establertes en el quadre 4.1. de la CTE SU-4 Suministro de 

agua.

des d’aquest es distribuirà a través del cel ras del passadís del sòcol, al llarg de tot l’edifici, connectant-se als diferents punts de consum.

S’ha predimensionat la xarxa de fontaneria segons els paràmetres requerits per CTE SU-4 Suministro de agua.

 

 - XARXA d’AiGUA

 

Els diàmetres mínims 

dels diferents ramal a 

cada enllaç queden defi-

nits a la taula 4.2., men-

tre que el caudal mínim 

a cada aparell a la taula 

2.1.

 - XARXA d’ACS

Per a un aprofitament de l’energia i un servei adequat, s’ha projectat una 

xarxa paral.lela de recuperació d’ACS en tots els punts de consum que 

es trobin a una distància superior a 15m del punt de producció. El caudal 

mínim de recuperació per cada aparell queda determinat segona la taula 

4.4.

EQUiPS dE PROdUCCiÓ

Per la producció d’aigua calenta sanitària (ACS) s’ha optat per utilitzar un sistema de calderes i acumuladors, dimensionant segons el sector del 

programa al que abasteixen. Les calderes estan previstes per utilitzar gas natural, no obstant s’han ubicat en recintes que donen la possibilitat 

d’emmagatzemar grans quantitats de combustible orgànic com ara la biomassa, així com emmagatzemar també les cendres produïdes per la 

combustió d’aquestes.

S’han distribuït totes les presses d’ACS, en dues zones, amb la finalitat de no tenir una gran pèrdua tèrmica en el transport entubat a través del 

centre. 

En una zona s’ha col.locat una caldera i acumulador en el magatzem de la cuina. Aquesta, abasteix els diferents sector de la cuina i els lavabos 

propers, així com a la franja de camerinos vinculats al auditori. En l’altre zona s’ha col.locat una caldera i acumulador, estanca en aquest cas, en el 

magatzem de la sala polivalent. Aquesta, abasteix els vestuaris i els lavabos, així com el bar de sala. 

Per augmentar la eficiència energètica dels equips, s’utilitza una xarxa de sondes geotèrmiques que preescalfen l’aigua que abasteix a las calderes, 

subministrant així l’aigua a una temperatura superior, reduint la diferencia de temperatura que la caldera ha de aportar a l’ACS, minimitzant el con-

sum energètic d’aquestes.

La xarxa de sondes geotèrmiques consta de 18 sondes verticals que es distribueixen en la superfície de la plaça cívica, Aquestes sondes estan 

connectades a la xarxa d’aigua general, reben l’aigua a la temperatura de la xarxa i després de realitzar tot el recorregut entubat a través de les 

sondes surten a una temperatura superior per abastí les dues calderes.

Segons la CTE, per que la xarxa de sondes geotèrmiques substitueixi els captadors solars, l’aportació mínima necessària d’aquestes sondes seria 

la següent:

demanda ACS = 50-5000 l./dia / Zona climatològica ii => La contribució energètica de la instal.lació ha de ser superior al 30%. 
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