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Instal·lacions. Lampisteria i sanejament
rePROGRAMACIÓ DE LES NAUS

Pel que fa a la instl·lació de lampisteria, el nou complex fúnebre comptarà amb una única escomesa de la xarxa pública, amb el 
comptador general corresponent, situada a l’espai entre naus destinat a maquinària i instal·lacions. La distribució de l’aigua de xarxa 
consisteix en un traçat general pel fals sostre situat a l’entrada de les Sales de Vetlla, i des d’aquí es va derivant a les diferents àrees. Hi 
ha un únic punt de pujada a la planta superior que es realitzarà a travès d’uns forats d’instal·lacions situades a la zona administrativa.

L’aigua freda sanitària arriba des de la xarxa, i a partir d’un sistema de captació adeqüat (intercanviador) i una bomba de calor geo-
tèrmica (GHP) s’escalfarà i es distibuirà per tot l’edifici. L’aigua calenta sanitària s’aconsegueix mitjançant un sistema d’aprofitament 
de l’energia geotèmica, tot i que disposarà d’un dispositiu adiccional per tal d’assolir les necessitats totals d’aigua calenta. 

Pel que fa a l’aigua de pluja, aquesta es recollirà de la gran superfície de coberta i la reutilitzarem per a la xarxa de rec.  També serà 
utilitzada per al reomplert de les cisternes dels lavabos, així com pel manteniment i neteja de les instal·lacions. Aquest dipòsit, que 
serà independent per a cada un dels edificis, és accessible i està situat a la sala de màquines dels respectius edificis. 

SANEJAMENT DE LA COBERTA i SISTEMA DE REG

La zona exterior que envola el tanatori, així com el cementiri, és un dels espais més importants del projecte, i com a tal ha de tenir 
un manteniment. Es tracten les zones en funció de les seves característiques. Així, la zona superior que serà utilitzada com a plaça 
central i pàrquing, es recobrirà amb una capa de sauló per tal d’evitar inundacions, per tant no requereixen de sistema de reg. La 
vegetació que s’hi col·loqui, en franjes lineals per tal d’organitzar la zona, es regarà periòdicament amb mànega. A la zona exterior 
de la planta baixa, actualment ocupada per una llosa de formigó, s’hi realitzaràn perforacions per tal de plantar-hi arbres i vegetació 
autòctona, i dotar a l’espai d’una atmòsfera més càlida. La zona de contacte entre la llosa i el terreny és desdibuixarà, permetent 
l’aparició de vegetació no controlada que trencaràn els límits del projecte. Tota aquesta vegetació serà regada de forma natural pels 
encarregats del manteniment del cementiri. 

Pel que fa al tractament d’aquesta vegetació exterior, es poden diferenciar dues zones en funció del grau d’intervenció humana 
en el seu desenvolupament. La zona més propera al cementriri serà molt més salvatge, amb presència de espècies autòctones i 
seguint els tractats del tercer paisatge. Per altre banda, la zona del voltnant del tanatori estarà més controlada i es tractarà com 
un parc urbà.

La vegetació interior, així com la dels patis de les sales de vetlla, disposaràn d’un sistema de reg per degoteig, per assegurar-ne la 
supervivència. La xarxa de reg es compondrà d’un ramal principal, que passarà per la franja destinada a instal·lacions, el qual sumi-
nistrarà aigua a uns ramals secundaris connectats amb els tubs degoters. 
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1. Recollida d’aigües pluvials
2.Filtres
3. Dipòsit de pluvials
4.Escomesa de xarxa
5.Pericó de registre
6. Bomba de calor geotèrmica
7. Caldera (font secundària)
8.. Acumulador ACS 
9. Acumulador AFS
10. Grup de pressió


