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Ens trobem en un emplaçament que no disposa de xarxa 

d’abastament d’aigua, sumat al fet que el clima mediterrani 

tØ un rŁgim de pluges molt irregular, ens obliga a desenvolupar

una estratŁgia de tractament de l’aigua molt acurada.

D’entrada, el projecte, es proposa recollir tota la pluja que

caigui sobre l’edifici, inclòs la superfície de l’aparcament.

Per aquest motiu es preveu que l’aparcament sigui un llit

de sauló, que facilita la infiltració de l’aigua fins a la làmina

impermeable.

El sauló actua com a filtre impedint que els olis procedents 

dels cotxes passin al sistem hidric de l’edifici. A mØs a mØs,

degut al fregament i al poc pendent del llit de sauló, l’aigua

circula a molt baixa velocitat (pocs metres al dia) de manera

que tambØ actua com a dipòsit el qual va deixant anar aigua

gradualment, fins i tot mesos desprØs de les œltimes pluges.

Les basses de laminació permeten separar greixos i sòlids  

de l’aigua que arrivin per escorrentia directe a aquestes

basses en moments de pluja intensa, ja que per plujes 

moderades el sistem ja filtra en el moment de la recepció 

(llit de sauló i cobertes amb lloses filtrants).

Aquestes basses es poblen de vegetació que faciliti la 

eliminació d’elements contaminants de la mateixa manera

que succeeix de forma natural a les rieres.

Una primera bassa s’encarregaria de separar els greixos

mitjançant una gàrgola amb sifò i les partícules mes groses

que sedimenten al fons acumulant-se i formant un substrat

apropiat per l’arrelament de les plantes aquàtiques.

Una segona bassa, deixaría passar l’aigua mØs superficial

retenint les estratificacions mØs profundes que contenen

mØs partícules en suspensió.
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MUNTANT AIGUA

CANALITZACIÓ AIGUA CALENTA

CLAU GENERAL

COMPTADOR

VÀLVULA DE RETENCIÓ

CLAU DE PAS

GRUP AIGUA CALENTA

GRUP AIGUA FREDA (NO SANITÀRIA)

GRUP AIGUA FREDA (SANITÀRIA)

CANALITZACIÓ VIES

GRUP AIGUA VIES

CANALITZACIÓ AIGUA FREDA (SANITÀRIA)

CANALITZACIÓ AIGUA FREDA (NO SANITÀRIA)

ESQUEMA EXTERIOR

ESQUEMA PLANTA BAIXA

ESQUEMA PLANTA INTERMITJA

ESQUEMA PLANTA SOTERRANI

ESQUEMA BÀSIC FONTANERIA I AIGUA CALENTALes cobertes dels volums de formigó tenen uns aljubs protegits

amb una capa de terra sobre un paviment flotant de lloses

filtrants. A travØs d’una làmina absorvent, es mantØ humida la

terra de la coberta que permet mantenir tot l’any una colònia

vegetal que absorveix la radiació solar impedint el sobre-

escalfament dels aljubs i minimitzant l’evaporació. D’aquesta

manera, a mØs a mØs, tambØ s’aconsegueix un millor control

climàtic a l’interior de l’edifici.

Uns sobreeixidors evaquen l’exces d’aigua i l’intrudueixen al

cirqüit hídric de l’edifici a travØs d’una bassa de laminació.

 

Al final del sistema de filtratge, hi ha un dipòsit d’acumulació

on l’aigua arriba en bones condicions per a ser usada per a

reg, i altres œsos com per a les vies o feines de neteja i per a 

les cisternes dels lavabos.

Aquest dipòsit disposa de gàrgoles de seguretat que evaquen

l’aigua en cas de grans avingudes.

Una bomba pot retornar l’aigua a l’inici del cirqüit de filtratge

en cas que la velocitat de l’aigua en moments de pluja torrencial

impedeixi un correcte funcionament de les basses de laminació

no donant temps per que les partícules en suspensió sedimentin.

Per altra banda, tambØ Øs convenient que l’aigua circuli pel 

cirqüit per evitar la degradació que es produeix quan està 

estancada.

 

Una vegada aquesta aigua està depurada, es canalitzada i 

s’utilitza per al reg per degoteig mitjançant un ordenador que

n’optimitza el consum, evitant el malgastament i conseguint

una màxima producció de raïm.

Una segona canalització abasta d’aigua l’edifici on es ramifica 

en tres sistemes, un amb aigua no sanitària i un altre destinat

a l’aigua de consum (afs i acs) i un altre per a les VIES.

Tots tres disposen d’un dipòsit d’acumulació que en cas de 

necessitat es poden omplir amb aigua d’aportació esterna

mitjançant camions cisterna.

Del dipòsit d’aigua no sanitària, surt una canalització amb un 

grup de pressió que porta l’aigua a punts de nateja, wc, etc...

Del dipòsit d’aigua sanitària surt una canalització amb un grup 

de pressió que envia l’aigua a una potabilitzadora des d’on es

distribueix als punts de consum i al cirqüit d’aigua calenta solar.

Un derrer dipòsit amb una capacitat de 32 m† (CTE) es destina

a les VIES amb un grup de pressió de major potŁncia.

 

Finalment, la xarxa de sanejament recull totes les aigües i 

les porta a un separador de sòlids des d’on els acomula a

un compostador que juntament amb el rebuig de la premsa

de raïm i les restes organiques de la neteja de la finca i de

la poda de la vinya produeixen adob suficient i necesari 

per a la òptima producció del raïm.

Per acabar de tancar el cicle, la part líquida del sistema de

sanejament Øs enviat a unes basses de laminació on s’hi fa

un primer tractament per acabar retornant aquesta aigua

al sistema de depuració inicial.

 

VÀLVULA DE SEGURETAT

PERICÓ DE REGISTRE

ARQUETES SIFÒNIQUES

SEPARADOR DE SÒLIDS

ESQUEMA BÀSIC SANEJAMENT

Les instal•lacions aniran vistes, tant per facilitar l’accØs per 

a les reparacions com per la complicació d’empotrar o amagar

les canalitzacions en un edifici de formigó armat vist. Tansols

els muntants verticals de sanejament es faran passar per 

galeries amagades.

Per la resta de especificacions no indicades prevaldrà l’estipulat

als capítols HE3 i HE4 del CTE

PLANTA BAIXA (303.00)

PLANTA INTERMITJA (300.00)

PLANTA SOTERRANI (297.00)
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Un equip informàtic podria regular el reg

tenint en compte diferents paràmetres, com 

la humitat del sòl, o les prediccions meteorològiques

per tal de no malgastar aigua mantenint els 

ceps en unes condicions òptimes de producció
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La capa de sauló d�un metre de gruix,

a part de funcionar com a aïllament

tŁrmic per a l�edifici soterrat,

 acompleix la funció de filtre i de dipòsit.

Al tractar-se de l�aparcament de l�edifici,

hi haurà vessaments d�olis minerals que

contaminarien l�aigua. El sauló actua de filtre

deixant circular l�aigua i retenint l�oli.

Al mateix temps, el gruix de la capa de sauló

permet que la part superficial quedi seca

poc desprØs de ploure mentre al fons

hi circula l�aigua a una velocitat d�uns quants

metres al dia, retenint part de la pluja, que es

podrà utilitzar quan s�hagi consumit la 

directe d�escorrentia.

Aquest funcionament s�assimila a l�estructura

d�una riera, on l�aigua circula per dins del llit 

de sorra quan aquesta sembla seca.

Aquesta bassa Øs la que rep en cas de

gran avinguda d�aigua on s�hi ha barrejat

olis superficials procedents de vessaments

dels cotxes de l�aparcament així com

partícules de diferent granulometria

provinents del mateix sauló, tØ una primera

funció de sedimentar les partícules mØs

pesades i la de retenció dels olis.

Tot i que s�ha de comptar amb el manteniment

manual quan calgui, s�ha de comptar amb 

l�ajuda de plantes adequades, com canyes

estacionals, llenties d�aigua, etc... per tal de

reduir els greixos de manera natural.

 

Abans d�avocar l�aigua al dipòsit de reg,

passa per una bassa la laminació on

sedimenten les partícules fines i s�acaba 

de filtrar mitjançant plantes adequades

com tifes, llenties d�aigua o nenœfars.

 

La diferŁncia d�alçada entre el dipòsit i el

punt de reg mØs elevat Øs de 10 m (1 atm)

de manera que seria probable un reg per degoteig

sense la necessitat de bombament auxiliar. En tot

cas la potŁncia requerida quedaria minimitzada.

DesprŁs de pluges fortes, pot ser que el

el sistema de filtratge d�aigua es vegi 

desbordat, de manera que arribarien greixos

i partícules de llims en suspensió. En aquest

cas, una bomba permet reconduir l�aigua

d�aquest dipòsit fins al punt inicial del filtratge.

A mØs a mØs, tambØ es necessari la circulació

de per evitar la degradació de l�aigua quan 

aquesta queda estancada.

Una part de l�aigua emmagatzemada pot destinar-se

per les cisternes dels vàters i per a feines de neteja.

TambØ es proposa fer-li un tractament de potabilització

per a fer-la apta per al consum humà, resolent el problema

de l�abastament d�aigua, o en tot cas minimitzant-ne

l�aportació amb camió cisterna.

A les cobertes de l�edifici s�hi instal�la uns aljubs

protegits per una coberta multicapa.

Aquesta coberta està composta d�una capa

de terra que permet mantenir colònia vegetal

que absorbeix la radiació solar minimitzant

l�evaporació. La capa de terra es sostØ 

sobre un paviment flotant de lloses 

filtrants que permeten la infiltració de l�aigua

de pluja a l�aljub.

Un sistema de làmines absorbents mantØ

una humitat constant a la base de la capa

de terra permetent que la cobertura vegetal

es mantingui en bones condicions en 

períodes de sequera.

Els excessos d�aigua s�evacuen mitjançant 

sobreeixidors que l�evoquen a la coberta

metàl�lica que la condueix dins al dipòsit de reg

passant prŁviament per una bassa la laminació.

Un separador ens permet tractar els sòlids i els líquids

per separat, obtenint mitjançant un compostador els

adobs necessaris per a sobrealimentar els ceps. Per l�altre

banda unes basses de separació de greixos i sòlids, i unes

basses de laminació retornen l�aigua a l’inici del cicle.

 

Amb una modificació mínima a la roturació practicada al terreny es podria ajudar a la retenció d�aigua de pluja, de manera que el sòl

es mantØ mØs temps humit i ajuda al manteniment d�aigües del subsòl i capes freàtiques. Mantenir una planeritat als bancals es redueix

la velocitat de l�escorrentia que juntament amb la no sistemàtica eliminació de les "males herbes" minimitzen l�aparició de xaragalls. 

Per tal d�aprofitar les pluges torrencials es formen corones de terra al cap dels talussos a mode de piscines terrassades.

Aquestes corones de terra es cobreixen amb vegetació que fixa el terreny i evita que es deteriorin i s�erosionin els talussos. 

1

2

3

4 6. LÀMINA ABSORVENT

9. NIVELL DE L’AIGUA

5. TERRA VEGETAL

10. LÀMINA IMPERMEABLE

11. LÀMINA ANTI PUNFONAMENT

12. SOBREIXIDOR

1. LLIT DE SAULÓ

4. SUBSTRAT D’ARRELAMENT

3. GÀRGOLA

2. FILTRE

8. SOPORT DE TERRA FLOTANT

7. LLOSA FILTRANT

Tot i que el dipòsit final on arriba l’aigua

apta per al reg tØ una capacitat de 170 m‡

la capacitat real màxima Øs de mØs de 

500 m‡ sense tenir en compte la

continguda en el sauló que podria arribar

als 200 o 250 m‡.
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