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INSTAL·LACIÓ
FONTANERIA I SANEJAMENTe 1:300

Planta Primera 

Planta Segona 

Planta Coberta TIPOLOGIA D’INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I SANEJAMENT

Esquema de Principis   

Planta Baixa

Instal·lació de Fontaneria    

Criteris generals
El projecte compta amb 3 tipus de sistemes d’aigua:
- Aigua potable freda: Es distribueixen directament des de la xarxa d’aigua potable 
existent a la ciutat. Ús en banys, cuina de la cafeteria, fonts distribuïdes en tota l’es-
cola i piques dels tallers.
- Aigua calenta sanitària: Prové de la xarxa pública i a través del sistema de caldera de 
gas plantejat, s’escalfa.
- Aigües pluvials: S’emmagatzema en un dipòsit d’aigües pluvials. Utilitzada en els in-
odors dels banys, reg de les zones verdes de l’espai exterior i pel sistema de protecció 
contra incendis.

Requeriments del sistema
- Les canonades d’aigua queden instal·lades per sota les conduccions elèctriques i 
separades mínim 30 cm entre si. 
- Les canonades de ACS han d’anar separades una distància mínima de 4 cm de les 
d’aigua freda.
- Les zones humides han d’estar sectoritzades mitjançant claus de pas.
- Contemplar mesures d’estalvi d’energia:
Reutilització de les aigües pluvials.
Instal·lació d’aixetes amb temporitzadors i airejadors, aportant un estalvi del 50%.
Ús d’inodors amb doble descàrrega i fluxos. 

1. Càlcul d’aportació ACS solar mínima. Plaques solars.
(CTE DB HE - HE4)
Dades de les carecterístiques de consum:
Província: Girona
Zona Climàtica: III
Tipus d’edifici: Edifici de pública concurrència, Tallers i Escola.
Nombre de persones: 600

	 Taula	3.1	Quanties	ACS	a	60oC 
 Tallers: 15 litres d’aigua / 150 persona = consum 2250 l/dia
 Escola: 3 litres d’aigua / 450 persona = consum 1350 l/dia

	 Taula	2.1	Energia	de	suport:
 General - Gas natural = 30% contribució solar mínima

Dades de les característiques del sistema:
Model captador solar: VITOSOL 300-T SP3, 3M - ampolles de buit
Dimensions: 2,127 m x 2,03 m
Inclinació respecte a l’horitzontal: 40o (òptima)
Desorientació respecte al sud: 48o

2. Càlcul de la demanda energètica anual per mesos i 100% d’ocupació:
Càlcul	de	contribució	solar	mínima	d’ACS	segons	els	requeriments	del	CTE	HE-4	a	
través	de	l’aplicació	On	line	de	la	web	Konstruir.com.
(El càlcul es fa com a mitjana d’una hipòtesi d’ús, tractant diferenciant edifici tipus 
Taller i edifici tipus Escola, donada la gran diferència de demanda entre les dues 
categories).
Tallers: 47,379 KWh
Escola: 28,428 KWh

Dades del captador seleccionat - VITASOL 300-T SP3, 3M
Factor d’eficiència òptica = 0,784
Coeficient global de pèrdues = 1.360 W/(m2 x oC)
Àrea útil = 3,07 m2

Constants considerades al càlcul:
Factor corrector conjunt de captador - intercanviador = 0,95
Modificador de l’angle d’incidència = 1,15
Temperatura mínima ACS = 45o

Resultats del sistema seleccionat:
Nombre de captadors = 5 (escola) +  8 (tallers) = 13 u
Àrea útil de captació = 15,35 m2 (escola) + 24,56 m2 (tallers) = 39.91 m2

Volum d’acumulació ACS = 1050 l (escola) + 1750 l (tallers) = 2800 l

3. Càlcul de la producció energètica del sistema:
Total de producció energètica útil anual: 16.100 KWh (escola) + 25.971 KWh = 42.071 
KWh
Factor F anual aportat = E. produïda / E. demandada = 42.071 KWh/ 75.807 KWh = 
55% > 30%	mínim	exigit	CTE.	Compleix

Instal·lació de sanejament    
(CTE  DB- HS 5 Evacuació d’aigües)
El projecte planteja un sistema separatiu entre les aigües pluvials i les aigües resi-
duals. Les aigües pluvials són recollides en un dipòsit soterrat per posteriorment ser 
reutilitzades. Per altra banda, les aigües residuals són conduides directament a la 
xarxa pública de sanejament.  

1. Dimensionat de la Xarxa d’evacuació. Embornals
Superfície de coberta en projecció horitzontal Nombre  Embornals
S < 100        2
100 ≤ S < 500       3
200 ≤ S < 500       4
S > 500        1 cada 150 m2

(senyalitzant en planta coberta)
Coberta Superfície Nombre embornals
CU 01   794 m2   5 
CU 02   667 m2   5 
CU 03   604 m2   4 
CU 04   42 m2    2 
CU 05    250,4 m2   4 
CU 06   340,5 m2  4

Dipòsit d’aigües pluvials
La pluja anual d’Olot oscil·la al voltant dels 1000 l/ m2. Es tracta d’un municipi amb 
un índex de pluja elevat. 
Fent una estimació en una situació extrema, 30 dies sense pluges amb la necessitat 
d’utilitzar les reserves del dipòsit.
Mitjana consum cisterna del bany 4 litres / descàrrega x 500 p/dia = 2400 l/dia
Capacitat del dipòsit    2400 l/dia x 30 dies = 60.000 litres 
Dipòsit     Volum per 60.000 litres, diàmetre 3000 m   x  
     8,8 m d’altura 


