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1. Annex A: Eficiència en l’ús d’aigua 

 

1.1. Prerequisit: Reducció del consum d’aigua 

1.1.1. Consum base diari de l’edifici central: 

Per a calcular l’aigua consumida al complex el primer pas que cal fer és determinar el 

nombre de persones que aquest acollirà i el tipus d’ús que faran dels diferents aparells 

sanitaris. 

 
Metres quadrats bruts per ocupant 

 

 Empleats Transitoris 

Oficina, general 23,23 0 

Venta al detall, general 51,10 12,08 

Venta al detall o servei 55,74 12,08 

Restaurant 40,41 8,83 

Botiga d’aliments 51,10 10,68 

Oficina medica 20,90 30,66 

Recerca i desenvolupament i laboratori 37,16 0 

Magatzem, distribució 232,26 0 

Emmagatzematge 1.858,06 0 

Hotel 139,35 65,03 

Llar d’infants 58,53 9,75 

Escola primària i secundaria 120,77 130,06 

Escola post secundària 195,10 13,94 

Taula 1 -  Nombre d’ocupació per defecte (Taula 1 de l’Apèndix del LEED) 
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Com encara no es coneix el nombre d’empleats que hi haurà realment ni es pot estudiar 

el nombre de visitants que s’apropen a les instal·lacions del complex s’ha emprat la taula 

anterior per estimar aquests valors. Com es pot observar, LEED estableix que en un 

hotel hi ha un treballador per cada 1500 peus quadrats i un transitori cada 700. 

Amb aquestes dades i la taula següent (on es determina la superfície habitable de 

l’edifici) s’han calculat els usuaris equivalents a temps complet (FTE) de l’edifici central. 

 

 

 

 

 

 

Taula 2 – Càlcul de les superfícies habitables de l’edifici central 

Empleats a temps complet (FTE) =  

Transitoris =  

El nombre de persones residents en canvi, si que és un valor conegut, ja que s’ha 

utilitzat l’ocupació màxima de l’edifici, que és de 32 persones. 

Un altre valor indispensable per a dur a terme els càlculs són els cabals dels diferents 

punts de consum. Per al cas base LEED ens proporciona els següents valors: 

Litres per descàrrega inodor 6,06 

Litres per descàrrega urinari 3,79 

Litres per segon aixetes bany 0,1388 

Litres per segon dutxa 0,1577 

Litres per segon aixetes cuina 0,1388 

Taula 3 – Cabals proposats per LEED 

Planta Superfície(m 2) 

Altell 438,65 

Alta 366,75 

Baixa 529,2 

TOTAL 1334,6 
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Amb aquestes dades i l’ús que LEED estableix dels equips en funció del sexe i si es 

tracta d’un empleat, un visitant o un resident, s’ha elaborat la taula següent per tal de 

determinar el consum total diari de l’edifici. 

S’ha suposat que el 50% dels ocupants són dones i l’altre 50% homes tal i com exigeix 

LEED. 

 

Taula 4 -  Càlcul del consum d’aigua diari a l’edifici central per al cas base 

Tipus d'aparells FTE Visitant Comprador  Resident  
Usos 
diaris Consum (l)  

Inodor             

Dona 3 0,5 0,2 5 100,25 607,52 

Home 1 0,1 0,1 5 86,05 521,46 

Urinari             

Dona 0 0 0 n/a 0 0 

Home 2 0,4 0,1 n/a 14,2 53,82 

Pica de bany             

duració 15s  

residencial duració 60s 3 0,5 0,2 5 200,5 1.417,14 

Dutxa             

duració 300s 

residencial duració 480s 0,1 0 0 1 33 2.469,06 

Pica de cuina             

duració 15s 1 0 0 n/a 10 20,83 

residencial, duració 60s n/a n/a n/a 4 128 1.066,24 

TOTAL 6.156,06 



Avaluació de la sostenibilitat d’un complex hoteler  Pàg. 5 

 

1.1.2. Consum base diari d’un bungalow: 

En el cas del bungalow només es consideren 4 residents, ja que disposen de dues 
habitacions dobles. No s’espera que hi hagi visitants ni usuaris transitoris. 

Els valors dels cabals de consum són els mateixos que per a l’edifici central. 

La taula final obtinguda és la següent: 

Taula 5 -  Càlcul del consum d’aigua diari a un bungalow per al cas base 

 

Tipus d'aparells FTE Visitant Comprador  Resident  
Usos 
diaris Consum (l)  

Inodor             

Dona 3 0,5 0,2 5 10 60,60 

Home 1 0,1 0,1 5 10 60,60 

Urinari 

Dona 0 0 0 n/a 0 0 

Home 2 0,4 0,1 n/a 0 0 

Pica de bany 

duració 15s  

residencial duració 60s 3 0,5 0,2 5 20 166,60 

Dutxa 

duració 300s 

residencial duració 480s 0,1 0 0 1 4 302,72 

Pica de cuina 

duració 15s 1 0 0 n/a 0 0 

residencial, duració 60s n/a n/a n/a 4 16 133,28 

TOTAL 723,80 
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1.1.3. Consum real diari de l’edifici central: 

 

Per tal de determinar el consum real de l’edifici central s’ha hagut d’estimar les vegades 
que s’utilitza la descàrrega de volum reduït als inodors i les que s’utilitza la de volum 
gran.  

 

% de vegades aigües majors 33 

% de vegades aigües menors 66 

% de vegades que s'utilitza l'urinari en cas d'AM 80 

% que s'utilitza l'inodor en cas d'AM 20 

% descàrrega petita a l’inodor 28,57 

% descàrrega gran a l'inodor 71,43 

Taula 6 – Estimació de l’ús de la doble descàrrega dels inodors a l’edifici central 

 

En aquest cas els cabals d’aigua dels diferents aparells són coneguts, ja que són els 
que s’ha decidit instal·lar al complex. 

Litres per descàrrega inodor = 5 · 0,7143 + 3 · 0,2857 = 4,43 

 

Litres per descàrrega inodor 4,43 

Litres per descàrrega urinari 0 

Litres per segon aixetes bany 0,083 

Litres per segon dutxa 0,095 

Litres per segon aixetes cuina 0,097 

Taula 7 – Cabals indicats pels fabricants 
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La taula elaborada per determinar el consum total diari real de l’edifici central és la 
següent: 

Taula 8 – Càlcul del consum d’aigua diari de l’edifici central per al cas real 

Tipus d'aparells FTE Visitant  Comprador  Resident 
Usos 
diaris Consum (l)  

Inodor             

Dona 3 0,5 0,2 5 100,25 443,96 

Home 1 0,1 0,1 5 86,05 381,08 

Urinari             

Dona 0 0 0 n/a 0 0 

Home 2 0,4 0,1 n/a 14,2 0 

Pica de bany             

duració 15s 

residencial, duració 60s 3 0,5 0,2 5 200,5 850,63 

Dutxa             

duració 300s 

residencial, duració 480s 0,1 0 0 1 33 1487,70 

Pica de cuina             

duració 15s 1 0 0 n/a 10 14,50 

residencial, duració 60s n/a n/a n/a 4 128 742,40 

TOTAL 3920,27 
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1.1.4. Consum real diari d’un bungalow: 

Als bungalows no hi ha urinaris, així doncs, la major part de les vegades que s’utilitzi 

l’inodor serà per casos d’aigües menors. De manera que el consum mitjà per descàrrega 

estimat, és una mica menor que el dels inodors de l’edifici central perquè s’utilitzarà més 

vegades la descàrrega de poc volum. De tota manera, el consum d’aigua augmenta, ja 

que s’està consumint aigua quan s’orina cosa que no succeeix quan s’utilitzen els 

urinaris en el cas dels lavabos d’homes. 

 

% de vegades aigües majors (descàrrega gran) 0,33 

% de vegades aigües menors (descàrrega petita) 0,66 

Taula 9 – Estimació de l’ús de la doble descàrrega als bungalows 

 

Litres per descàrrega inodor 3,630 

Litres per descàrrega urinari 0 

Litres per segon aixetes bany 0,083 

Litres per segon dutxa 0,095 

Litres per segon aixetes cuina 0,097 

Taula 10 –  Cabals indicats pels fabricants 

 

La taula que s’ha elaborat per determinar el consum real diari d’un bungalow és la 
següent: 

 

Tipus d'aparells FTE Visitant  Comprador  Resident 
Usos 
diaris Consum (l)  

Inodor             

Dona 3 0,5 0,2 5 10 36,30 

Home 1 0,1 0,1 5 10 36,30 

Urinari           

Dona 0 0 0 n/a 0 0 
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Home 2 0,4 0,1 n/a 0 0 

Pica de bany           

duració 15s 

residencial duració 60s 3 0,5 0,2 5 20 100,00 

Dutxa           

duració 300s 

residencial, duració 480s 0,1 0 0 1 4 182,40 

Pica de cuina           

duració 15s 1 0 0 n/a 0 0 

residencial, duració 60 s n/a n/a n/a 4 16 92,80 

TOTAL 447,80 

Taula 11 – Càlcul del consum d’aigua diari d’un bungalow per al cas real 
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1.2. Tecnologies innovadores en aigües residuals 

1.2.1. Cas base: 

Quan LEED parla d’aigües residuals fa referència a l’aigua consumida pels urinaris i els 

inodors a l’edifici, és a dir, de les aigües grises. A continuació es mostren els litres diaris 

d’aquest tipus d’aigües generats considerant el consum base. 

 

Volum d'aigües negres 
generat a l'EC (l/dia) 

Inodors dona EC 607,52 

Inodors home EC 521,46 

Urinaris EC 53,82 

TOTAL 1182,80 

Taula 12 – Càlcul del volum d’aigües negres diari generat a l’edifici central 

 

Volum d'aigües negres 
generat als bungalows (l/dia) 

Inodors dona EC 1515 

Inodors home EC 1515 

TOTAL 3030 

Taula 13 – Càlcul del volum d’aigües negres diari generat als 25 bungalows 

 
Volum d'aigües negres 

generat al complex (l/dia) 

Aigües negres EC 1182,80 

Aigües negres bungalows 3030 

TOTAL 4.212,80 

Taula 14 – Càlcul del volum d’aigües negres diari generat al complex 
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1.2.2. Cas disseny: 

Seguidament s’ha procedit a determinar el volum d’aigües negres en el cas real, tenint 

en compte els aparells sanitaris escollits. 

 

Volum d'aigües negres 
generat a l'EC (l/dia) 

Inodors dona EC 443,96 

Inodors home EC 381,08 

Urinaris EC 0 

TOTAL 825,04 

Taula 15 – Càlcul del volum d’aigües negres diari generat a l’edifici central 

 

Volum d'aigües negres 
generat als bungalows (l/dia) 

Inodors dona 907,5 

Inodors home 907,5 

TOTAL 1815 

Taula 16 – Càlcul del volum d’aigües negres diari generat als 25 bungalows 

 

Volum d'aigües negres 
generat al complex (l/dia) 

Aigües negres EC 825,04 

Aigües negres bungalows 1815 

TOTAL 2.640,04 

Taula 17 – Càlcul del volum d’aigües negres diari generat al complex 
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S’observa que la reducció d’aigües residuals generades és d’un 37%, tan sols pel 

d’instal·lar uns aparells eficients. 

Però, a més, aquest projecte contempla la reutilització de les aigües grises generades a 

l’edifici central per a, un cop tractades, ser utilitzades pels inodors d’aquest. 

 

Volum d'aigües grises generat a 
l'edifici central (l/dia) 

Aixetes banys 850,63 

Dutxes 1.487,70 

Aixetes cuina FTE 14,50 

Aixetes cuina residents 742,40 

TOTAL 3.095,23 

Taula 18 –  Càlcul del volum d’aigües grises diari generat a l’edifici central 

Si l’aigua que utilitzen els fluxors de l’edifici central són les aigües grises reciclades. Com 

que el volum d’aigües grises generat en aquest edifici és major que el d’aigües negres, 

tota l’aigua consumida pels inodors de l’edifici seria aigua grisa reciclada. Així doncs, 

dels 2.640,04l d’aigües residuals els 825,04l de l’edifici central serien generats amb 

aigua no potable. 

D’aquesta manera, l’aigua potable utilitzada en el cas disseny per al transport de les 

aigües residuals seria de 1.815l, que és la utilitzada en els bungalows, en els quals no 

es recicla l’aigua grisa. 

En el cas base en canvi tota l’aigua residual era en origen aigua potable, de manera que 

es consumeixen 4.212,80l per al transport d’aquestes. 

Seguidament s’ha procedit a determinar el percentatge de reducció d’aigua potable 

utilitzada en el transport d’aigües residuals del cas real respecte al cas base. 

% de reducció d’aigua potable en el transport d’aigües residuals =  
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1.3. Reducció de l’ús d’aigua 

 

En aquest crèdit cal determinar el percentatge de reducció del consum d’aigua potable 

del sistema dissenyat respecte al cas base. 

Total d’aigua consumida al cas base = 24.251,06 litres/dia 

Total d’aigua consumida amb aparells d’alta eficiència = 15.115,27 litres /dia 

Total d’aigües grises de l’edifici central = 3.095,23 litres/dia 

Total d’aigua consumida amb aparells eficients i reaprofitament d’AG = 

= 15.115,27 – 3.095,23 = 12.020,04 litres/dia 

 

% d’estalvi respecte al cas base =  = 50,43% 
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2. Annex B: Energia i atmosfera 

2.1. Optimització de l’eficiència energètica 

A continuació es detallen els punts que s’atorguen als edificis de nova 

construcció en funció del percentatge d’estalvi energètic del complex respecte al 

cas base. 

 

Percentatge d’estalvi 
energètic 

Punts 

12% 1 
14% 2 
16% 3 
18% 4 
20% 5 
22% 6 
24% 7 
26% 8 
28% 9 
30% 10 
32% 11 
34% 12 
36% 13 
38% 14 
40% 15 
42% 16 
44% 17 
46% 18 
48% 19 

     Taula 1 –  Llindars de punts crèdit EA 1 
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2.1.1. Façanes 

 

Capa Gruix (m) 

Conductivitat 

tèrmica 

W/(m·K) 

Resistència 

tèrmica 

((m
2
·K)/W) 

Rsi - - 0,013 

Enlluït de guix 0,015 0,25 0,060 

Maó ceràmic buit  0,05 0,43 0,116 

Aglomerat expandit de suro pur 0,08 0,041 1,951 

Aglomerat expandit de suro pur 0,08 0,041 1,951 

Cambra d'aire sense ventilar 0,05 - 0,180 

Morter de ciment amb additiu hidròfug 0,01 0,7 0,230 

Bloc ceràmic  0,14 0,43 0,326 

Morter de ciment 0,03 0,7 0,043 

Pedra natural 0,04 1,55 0,026 

Rse - - 0,040 

TOTAL 0,495 - 4,936 

U Façana (W/(m
2
·K)) 0,2026 

Taula 2 – Càlcul de la transmitància tèrmica de les façanes 
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Figura 1 – Representació gràfica de la situació més desfavorable de condensacions a 

les façanes (mes de març) 

 

 

Figura 2 –  Resultats càlculs de condensacions a les façanes en la situació més 

desfavorable (mes març) 
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Figura 3 – Representació gràfica de la situació més favorable de condensacions a les 

façanes (mes de juliol) 

 

 

Figura 4 –  Resultats càlculs de condensacions a les façanes en la situació més 

favorable (mes de juliol) 
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2.1.2. Cobertes 

 

Capa Gruix (m) 

Conductivitat 

tèrmica 

W/(m·K) 

Resistència 

tèrmica 

((m
2
·K)/W) 

Rsi - - 0,1 

Fals sostre fusta pi 0,018 0,163 0,110 

Forjat de formigó unidireccional biguetes 

de formigó i revoltó ceràmic en pendent 0,25 0,908 0,275 

Aglomerat expandit de suro pur 0,08 0,041 1,951 

Aglomerat expandit de suro pur 0,08 0,041 1,951 

Càmera d'aire sense ventilar 0,02 - 0,160 

pissarra clavada 0,035 0,42 0,083 

Rse - 0,040 

TOTAL 0,483 - 4,672 

U Coberta (W/(m
2
·K)) 0,214 

Taula 3 – Càlcul de la transmitància tèrmica de les cobertes 
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Figura 5 – Representació gràfica de la situació més desfavorable de condensacions a 

les cobertes (mes de març) 

 

 

Figura 3 – Resultats de la situació més desfavorable de condensacions a les cobertes 

(mes de març) 
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Figura 3 – Representació gràfica de la situació més favorable de condensacions a les 

cobertes (mes de juliol) 

 

Figura 3 – Resultats de la situació més favorable de condensacions a les cobertes (mes 

de juliol) 
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3. Annex C: Qualitat ambiental interior 

3.1. Llum natural i vistes 

Taula 1 –  Superfícies amb i sense vistes de les àrees normalment ocupades del 

complex 

% de superfície amb vistes = 1.922,30/(1.922,30+208,80) = 90,20% 

A continuació es presenten els plànols realitzats per les arquitectes  Maria Eva Chivida i 

Sofia Andino Encalada. Els quals han estat editats per tal de mostrar quines zones, de 

totes les àrees habitualment ocupades del complex,  tenen una línia directa de vistes de 

l’entorn exterior per als ocupants de l’edifici a través d’un envidrament de visió entre 

76,2cm i 228,6cm per sobre de l’acabat del terra. 

La llegenda utilitzada és la següent: 

 

Zona Superfície amb vistes (m2) Superfície sense vistes (m2) 

Soterrani 88,70 6,70 

Planta Baixa 414,22 0 

Planta Alta 266,75 0 

Altell 0 202,10 

Bungalows 1.152,63 0 

TOTAL 1.922,30 208,80 
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Figura 1 –  Zones amb i sense vistes del soterrani de l’edifici central 

 

 

Figura 2 –  Zones amb i sense vistes de la planta baixa de l’edifici central 
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Figura 3 -  Zones amb i sense vistes de la planta alta de l’edifici central 

 

 

 

Figura 4 -  Zones amb i sense vistes de l’altell de l’edifici central 
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Figura 5 -  Zones amb i sense vistes dels bungalows 
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4. Annex D: Resultats de la certificació LEED 

A continuació es detallen els resultats obtinguts després d’avaluar cadascun dels crèdits 

del certificat LEED. 

 

Crèdit 

Punts 

disponibles 

Punts 

obtinguts 

Parcel·la Sostenible 26 9 

Selecció de la Parcel·la 1 0 

Densitat del desenvolupament i la connectivitat de la comunitat 5 0 

Redesenvolupament de sòls industrials contaminats 1 0 

Transport alternatiu / Accés al transport públic 6 0 

Transport alternatiu – Magatzem de bicicletes i vestuaris 1 1 

Transport alternatiu - Vehicles de Baixa Emissió i Combustible Eficient 3 3 

Transport alternatiu – Capacitat d’aparcament 2 0 

Desenvolupament de la parcel·la – Protegir o restaurar l’hàbitat 1 1 

Desenvolupament de la parcel·la – Maximitzar l’espai obert 1 1 

Disseny d’escorrenties – Control de quantitat 1 1 

Disseny d'escorrenties – Control de qualitat 1 0 

Efecte illa de calor- No-teulada 1 1 

Efecte illa de calor- Teulada 1 0 

Reducció de la contaminació lumínica 1 1 

Eficiència en aigua 10 10 

Jardineria eficient en aigua 4 4 

Tecnologies innovadores en aigües residuals 2 2 

Reducció de l’ús d’aigua 4 4 

Eficiència energètica 35 4 

Optimització de l’eficiència energètica 19 - 

Energia renovable in-situ 7 - 
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Recepció millorada 2 2 

Gestió millorada dels refrigerants 2 - 

Mesurament i verificació 3 - 

Energia Verda 2 2 

Materials i Recursos 14 5 

Reutilització de l’edifici – mantenir els murs, els forjats i la coberta existent 3 0 

Reutilització de l’edifici – Mantenir els elements no estructurals de l’interior 1 0 

Gestió de residus de la construcció 2 2 

Reutilització de materials 2 - 

Contingut reciclat 2 - 

Materials regionals 2 2 

Materials Ràpidament Renovables 1 0 

Fusta Certificada 1 1 

Qualitat ambiental interior 15 4 

Seguiment de l’entrada d’aire fresc 1 - 

Increment de la ventilació 1 - 

Pla de gestió de CAI durant la construcció 1 1 

Pla de gestió de CAI abans de l’ocupació 1 - 

Materials de baixa emissió: Adhesius i segellants 1 - 

Materials de baixa emissió: Pintures i recobriments 1 - 

Materials de baixa emissió: Sistemes de terres 1 - 

Materials de baixa emissió: Productes de fustes compostes i de fibres agrícoles 1 1 

Control de fonts interiors de productes químics contaminants 1 - 

Capacitat de control dels sistemes: Il·luminació 1 1 

Capacitat de control dels sistemes: Confort tèrmic 1 1 

Confort tèrmic: Disseny 1 - 

Confort tèrmic: Verificació 1 0 

Llum natural 1 1  
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Vistes 1  1 

Innovació en el disseny 6 1 

Innovació en el disseny 5 1 

Professional acreditat LEED 1 0 

Prioritat regional 4 4 

Prioritat regional 4 4 

TOTAL 110 39 
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5. Annex E: Pressupost 

5.1. Costos dels crèdits de parcel·la sostenible 

5.1.1. Transport alternatiu - Vehicles de Baixa Emi ssió i Combustible 

Eficient 

 

CONCEPTE UNITATS PREU (€) 

Punt de recàrrega EVBOX doble 1 1.190 

Instal·lació elèctrica 1 500 

Muntatge 1 150 

Senyalització 1 75 

TOTAL 1.915 

Taula 1 – Costos d’adquisició i muntatge d’un punt de recàrrega 

5.2. Costos dels crèdits d’eficiència en l’ús d’aig ua 

S’ha procedit a determinar la despesa que suposaria adquirir els aparells sanitaris 

proposats a la memòria, sense tenir en compte els costos del transport i de la 

instal·lació. 

Inodors 

Aixetes de 

bany 

Aixetes de 

cuina Dutxes Urinaris 

Soterrani 2 2 0 0 0 

Planta Baixa 10 8 2 1 3 

Primer Pis 5 5 5 4 0 

Segon Pis 7 7 0 2 3 

TOTAL 24 22 7 7 6 

Taula 2 – Inventari d’aparells sanitaris de l’edifici central 
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Inodors 
Aixetes de 

bany 
Aixetes de 

cuina Dutxes 
Urinaris 

Bungalows 25 25 25 25 0 

Taula 3– Inventari d’aparells sanitaris dels bungalows 

 

ELEMENT PREU (€) 

Fluxor Schell Verona Compact II encastat, accionament manual, super-silenciós, 

grup I (< 20 db), referència: 250119400 

105,00 

 

Aquacon Schell Verona Edition Eco, polsador fabricat en ABS i amb doble 

descàrrega: descàrrega total regulable de 4,5 a 9 l, descàrrega estalvi 3 l. Acabat 

crom brillant. Mesures 153,5 x 124 mm, referència: 250280406 

88,50 

Inodor suspès, longitud especial 710 mm, sortida a paret. Mesures 710 x 370 mm 270,00 

TOTAL 463,50 

Taula 4 - Preu unitari dels inodors amb fluxors instal·lats a tot el complex 

 

Unitats Preu unitari (€)  TOTAL (€) 

Inodors 49 463,50 22.711,50 

Aixetes de bany 47 85,10 3.999,70 

Aixetes de cuina 32 107,69 3.446,08 

Dutxes 32 19,50 624,00 

Urinaris 6 548,00 3.288,00 

TOTAL 34.069,28 

Taula 5 – Pressupost dels aparells sanitaris del complex 
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CONCEPTE PREU (€) 

Aparells sanitaris 34.069,28 

Instal·lació recollida d’aigües pluvials i grises 5.173* 

Instal·lació de depuració 12.632* 

Total instal·lacions hidràuliques 51.874,28 

Obra civil 45.000,00* 

Pressupost d’execució material 96.874,28 

Despeses generals (10%) 9.687,43 

Beneficis de l’industrial (5%) 4.843,71 

Pressupost total sense IVA 111.405,42 

IVA (21%)  

Pressupost total amb IVA  

Taula 7 – Pressupost total dels crèdits d’eficiència en l’ús d’aigua 

*(Font: Projecte final de carrera de Borja Ríos García [9]) 

 


