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B. Instal·lació de fontaneria 

B.1 Instal·lació d’aigua freda 

B.1.1 Generalitats 

Per fer el càlcul de la instal·lació d’aigua freda cal dividir-la en diferents ramals, tal com 

s’indica al plànol 7 de l’annex H.. 

• Ramal 1.1: alimenta als boxes 3,4 i 5 i a les consultes generals (8, 9, guixos i 10). 

• Ramal 1.2: Alimenta a la zona de consultes extermes (1, 2, 3 i infermeries). 

• Ramal 1.3: alimenta a la zona de vestuaris femenins i masculins, sala de personal i 

dormitori. 

• Ramal 1.4: alimenta al box 1 i box 2.  

• Ramal 1.5: alimenta la lavabo de la zona de boxes. 

• Ramal 1.6: Alimenta a la zona de lavabos i habitació de neteja. 

 

Coneixent el cabal necessari a cada punt de consum segons la taula 5.1, es calcula el 

cabal acumulat que passa per cada ramal.  
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Taula B.1: Cabal instantani mínim per cada tipus d’aparell (Font: Codi Tècnic d’Edificació,  HS 

Salubritat) 

 

B.1.2 Dimensionament de canonades 

Per calcular el diàmetre de les canonades, es parteix del tram més desfavorable de la 

instal·lació. S’obté el diàmetre necessari en aquest punt i es va calculant els previs. 

Posteriorment caldrà comprovar de nou els diàmetres tenint en compte la pèrdua de 

càrrega. 

Es parteix d’un diàmetre nominal de tuberia de 20 mm a l’extrem dels ramals. Per 

dimensionar la instal·lació, es comencen els càlculs pels ramals en sentit contrari al fluxe de 

l’aigua. 

El dimensionament de la xarxa es farà a partir del dimensionament de cada tram. Es parteix 

de circuit més desfavorable ( aquell amb més pèrdua de pressió). 

Cal tenir en compte diverses consideracions: 

• El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma de cabals dels punts de consum 

alimentats pel mateix. Els cabals dels punts de consum són els indicats a la taula 

B.1. 

• Cal establir els coeficients de simultaneitat k de cada tram, amb l’equació  
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K= 1 / (√(n-1)) 

On n és el número d’aparells sanitaris. 

 

• Determinació del cabal de càlcul a cada tram, com a producte del cabal màxim pel 

coeficient de simultaneitat. 

Qramal= Qmàx ramal * k 

• Elecció d’una velocitat de càlcul en cada tram compresa entre 0,5 i 2,00 m/s 

(canonades metàl·liques) evitant una sedimentació i dipòsits calcaris en cas de ser 

molt baixa i un excessiu soroll en cas de ser molt alta. 

v= Q * k / s  

On s és la secció de la tuberia (mm2). 

• Per calcular la pèrdua de pressió de cada tram, i la pèrdua acumulada, s’entren els 

valors de veocitat (m/s) i diàmetre interior de la canonada caculada (m)  a la figura 

B.1, obtenint la pèrdua de càrrega per metre linial. Es calcula la corresponent a 

cada tram. 

• Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram, en funció del cabal i de la 

velocitat. 

 

Per calcular la longitut real cal calcular la longitut equivalent dels mecanismes de valvuleria i 

colzes de cada tram, obtenint la longitut total que s’aplicarà als càlculs. 

Es comprovarà que la pressió al punt més desfavorables supera els 100 kPa per aixetes 

comuns i 150 kPa per fluxors i calentadors. 

 

 

 

 

 

[Eq. B.1.1] 

[Eq. B.1.2] 

[Eq. B.1.3] 
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Fig. B.1: Taula de valors de la pèrdua de pressió de l’aigua a canonades. (Font: NBE, Instal�lacions 

d’aigua) 

 

Els resultats es mostren a la taula següent:  
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Taula B.2:  Dimensionament de les canonades d’aigua freda per trams. 

 

Per dimensionar les derivacions a ramals d’enllaç, és a dir, els trams que surten de les 

canonades calcuades a la taula B.2, arriben als punts de consum, s’utilitza la taula B.3. 
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Taula B.3  Diàmetres mínims de derivacions als punts de consum (Font: Codi Tècnic d’Edificació,  HS 

Salubritat). 

 

Tal com es mostra al plànol 7, s’ha col·locat una vàlvula a cada entrada dels punts de 

consum i una a l’entrada de cada ramal per tal de seccionar la instal·lació i facilitar 

qualsevol tasca de manteniment o reparació. 

 

B.1.3 Dimensionament de les bombes d’aigua freda 

A partir de la pèrdua de pressió acumulada ( 5.364,270 mm c.a.) i el cabal (2,41 l/s o 8,7 

m3/h ), es dimensiona la bomba del circuit. Es col·locarà una bomba Grundfos UPS 

40.120/2 pel circuit d’aigua freda que permet un salt de pressió de 8,1 m c.a i bombejar un 

cabal de 8 m3/h . 

Per garantir un funcionament ininterrumput de la instal·lació d’aigua freda, en cas de futures 

avaries,  es col·loquen dues bombes que funcionaran alternativament. En cas d’avaria 

mitjançant una senyal lluminosa s’avisarà al taulell d’administració que una de les bombes 

no funciona i cal reparar-la. 
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Taula B.4 :Característiques de la bomba Grundfos UPS 40.120/2 (Font: Catàleg Grunfos novembre 

2007). 
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B.2 Instal·lació d’aigua calenta 

B.2.1 Generalitats 

Per fer el càlcul de la instal·lació d’aigua calenta cal dividir-la en diferents ramals 

lleugerament diferents als d’aigua freda, tal com s’indica al plànol 8 de l’annex H.. 

• Ramal 1.1.1: alimenta als boxes 3,4 i 5. 

• Ramal 1.1.1:alimenta a les consultes generals (8,9, guixos i 10). 

• Ramal 1.3: alimenta a la zona de vestuaris femenins i masculins, sala de personal i 

dormitori. 

• Ramal 1.4: alimenta al box 1 i box 2.  

• Ramal 1.5: alimenta la lavabo de la zona de boxes. 

• Ramal 1.6: Alimenta a la zona de lavabos i habitació de neteja. 

• La zona de les consultes i infermeries s’alimenten directa i  individualment del ramal 

principal. 

 

Per  fer el càlcul de la instal·lació d’aigua calenta es parteix de la canonada principal, d’on 

surten els ramals que s’indiquen al plànol 8 de l’annex H.. 

De forma similar als calculs de la instal·lació d’aigua freda, per calcular el diàmetre de les 

canonades, es parteix del tram més desfavorable de la instal·lació. S’obté el diàmetre 

necessari en aquest punt i es va calculant els previs. Posteriorment caldrà comprovar de 

nou els diàmetres tenint en compte la pèrdua de càrrega. 

Es parteix d’un diàmetre nominal de tuberia de 20 mm als extrems dels ramals. Per 

dimensionar la instal·lació, es comencen els càlculs pels ramals en sentit contrari al fluxe de 

l’aigua. 

El cabal mínim necessari a suministrara a cada punt de consum d’aigua calenta és l’indicat 

a la taula B.5. 
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El dimensionament de la xarxa es farà a partir del dimensionament de cada tram. Es parteix 

de circuit més desfavorable ( aquell amb més pèrdua de pressió). 

Amb les mateixes experssions emprades per calcular la instal·lació d’aigua freda, es 

realitzen els càlculs de cabals, coeficients de simultaneitat, longituts equivalents, velocitat i 

pèrdues de pressió per cada ramal i per les consultes i infermeries. 

La canonada, després d’arribar a la darrera consulta, continua cap a l’inici del recorregut, 

per fer el circuit de recirculació. 

El diàmetre del tub principal serà costant de 50 mm per poder donar aigua a tots els punts 

de consum. La suma dels cabals necessaris és de 2,56 l/s ( 9,2 m3/h ) i una pèrdua de 

càrrega total és de 3,5  m c.a. 

Es mostren els resultats de les dimensions de les canonades a la taula B.5. 
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Taula B.5 Dimensionament de les canonades d’aigua calenta  per trams. 
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Per dimensionar les derivacions a ramals d’enllaç, és a dir, els trams que surten de les 

canonades calcuades a la taula B.5, arriben als punts de consum, s’utilitza la taula B.3. 

Tal com es mostra al plànol 8 de l’Annex H, s’ha col·locat una vàlvula a cada entrada dels 

punts de consum i una a l’entrada de cada ramal per tal de seccionar la instal·lació i facilitar 

qualsevol tasca de manteniment o reparació. 

 

B.2.2 Dimensionament de les bombes d’aigua calenta 

A partir de la pèrdua de pressió acumulada ( 3.503 mm c.a.) i el cabal (2,56 l/s o 9,2 m3/h), 

es dimensiona la bomba necessària del circuit a partir de la taula B.4 . Es col·locarà una 

bomba Grundfos UPS 32-120/2  pel circuit d’aigua freda que permet un salt de pressió de 

5,6 m c.a i bombejar un cabal de 10 m3/h .  

Per garantir un funcionament ininterrumput de la instal·lació d’aigua, en cas de futures 

avaries,  es col·loquen dues bombes que funcionaran alternativament. En cas d’avaria 

mitjançant un senyal lluminós s’avisarà al taulell d’administració que una de les bombes no 

funciona i cal reparar-la. 

 

B.2.3 Recirculació d’aigua calenta 

Per determinar el cabal que circula pel circuit de retorn, s’estima que al punt de consum 

més llunyà (consulta pediatria), la pèrdua de temperatura sigui de 3ºC. 

Segons el CTE es considera que el cabal del circuit de retorn és, com a mínim, un 10% de 

l’aigua d’alimentació i es considera un diàmetre mínim interior de canonada de retorn de 16 

mm. 

A la taula següent es mostra el diàmetre en funció del cabal que hi circula. 
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Taula. B.6– Relació entre el diàmetre de a canonada i el cabal recirculat d’ACS recomenats. Diàmetre 

(polçades), cabal (l/h). (Font: Codi Tècnic d’Edificació,  HS Salubritat). 

 

El cabal al punt més allunyat del calentador és de 2,56 l/s, que equival a 9.203,8 l/h. El 

cabal de recirculació és un 10 % del cabal d’alimentació, pertant, és de 920,4 l/h. 

Segons la taula B.6 el diàmetre de la canonada de recirculació, en funció del cabal és de 1 

¼ polçades. A la taula següent es comprova que la velocitat amb el diàmetre escollit és 

inferior a 0,5 m/s i que l’inmediatament inferior garanteix que la velocitat entra dins dels 

límits establerts pel CTE. 

Donat que la velocitat és molt propera a 0,5 i s’ha dimensioant el col·lector amb una 

diferència de cotes a favor de la recirculació, es decideix col·locar un diàmetre 1”1/4. 

 
Taula. B.7– Velocitat de l’aigua en fucnió de diàmetre de la canonada. (Font: Codi Tècnic d’Edificació, 

 HS Salubritat). 

 

B.2.4 Dimensionament del termo elèctric 

Coneixent la secció de la canonada d’agua calenta recirculant i la longitut de la mateixa, es 

calcula que el volum d’acumulació total d’aigua calenta serà de 551,68 l, ja que al dipòsit 

poden acumular-se 300 L i al tub de recirculació un total de 251,68 l. 

Coneixent el cabal acumulat i el volum acumulat s’estima una autonomia d’aigua calenta de 

4,63 minuts. 
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CAPACITAT DEL DIPÒSIT (l) 300 

AIGUA A RECIRCULACIÓ DIPOSITADA (l) 251,68 

TOTAL (l) 551,68 

    
AUTONOMIA D'AIGUA CALENTA (seg) 277,54 
AUTONOMIA D'AIGUA CALENTA (min) 4,63 

 

Taula. B.8– Càlcul del volum del dipòsit d’aigua calenta. 

 

 

 

S’instal·larà un termo elèctric de capacitat 300 l model SDN 300 S. 
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Fig.B.2: Característiques del termo elèctric SDN 300 S Saunier Duval Font: Catàleg Saunier Duval, 

novembre 2007). 

 

 


