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CRITERIS DE DISSENY
Per facilitar la independència dels dos usos diferenciats del 
projecte, el centre geriàtric i el bar, es comptarà dues escomeses 
de subministrament d’aigua freda totalment independents amb 
els seus comptadors propis. En el cas de la residència serà 
necessari comptar amb un grup de pressió per facilitar la 
distribució a tot l’edifici.

L’aigua calenta sanitària (ACS) s’obtindrà a partir d’un 
sistema de preescalfament solar amb acumulació i comptarà amb 
un sistema auxiliar format per una caldera de gas natural que 
ajudarà a obtenir la diferència de temperatura.
- Per evitar pèrdues de temperatura en la seva distribució 
s’utilitzarà un anell de retorn invertit. Així també se 
solucionaran possibles problemes de simultaneïtat. El seu cabal 
serà d’1/3 respecte el de distribució per evitar que a l’obrir 
el punt de consum hi hagi un retorn excessiu. 

Per tal d’optimitzar els recursos i no veure’n reduït el rendiment 
del sistema el bar funcionarà amb un sistema independent amb 
caldera estanca de gas natural. 
Per a calcular la contribució mínima d’energia solar per la 
producció d’ACS, sí que es tindrà en compte el consum del bar 
tot i que després se’n vegi beneficiat només el centre. Es 
comptarà amb dos comptadors independents, un pel centre de dia 
i un altre pel bar. 

APORTACIÓ SOLAR ACS 
Segons el CTE_DB_HE4, la demanda diària d’aigua calenta serà 
(temperatura de referència de 50ºC), per ús de:
- residència: Dd = 41 L/dia per persona.
- vestuaris: Dd = 21 L/dia per persona.
- restaurant: Dd = 8 L/dia per persona.

En canvi, segons el Decret d’Ecoeficència estipula una Dd ACS 
(60ºC) per ús de:
- residència: Dd = 40 L/dia per persona.
- vestuaris: Dd = 20 L/dia per persona. 
- restaurant: no s’especifica.

Prendrem com a referència el valor més restrictiu.

_BAR: 
El càlcul d’ocupació es farà a partir del CTE_DB_SI on la 
densitat establerta en una zona de pública concurrència com 
ara restaurants, cafeteries o bars és de 1,5 m2/persona. Per 
tant, dels 125m2 de superfície útil del restaurant ens donarà 
un aforament de 83 persones.
Demanda ACS = 83 persones x 1,5 coeficient simultaneïtat x 2 
torns x 8 L/dia = 1992 L/dia

_RESIDÈNCIA:
Demanda ACS = (60 residents + 15 personal) x 41L/dia·persona = 
3075 L/dia
_VESTUARIS (es considera que seran utilitzats al dia màxim la 
meitat dels usuaris del centre de dia)
Demanda ACS = 30/2 persones x 21 L/dia = 315 L/dia
_TOTAL CENTRE GERIÀTRIC: 3390 L/dia

_DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL: 
La demanda energètica anual per a la producció d’ACS segons el 
Decret d’Ecoeficiència es calcula en funció del consum d’aigua, 
el salt tèrmic i la temperatura de la xarxa i la de consum.
 E ACS = Da x ΔT x Ce x δ

 E ACS = ((3390+1992) L/dia x 365 dies) x (50ºC - 13,75ºC*) 
x 0,001163 kWh/ºCkg x 1 kg/L = 82818 kWh/any
*Temperatura xarxa=13,75ºC (segons UNE)

CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D’ENERGIA SOLAR PER LA PRODUCCIÓ D’ACS:
Segons el CTE_DB_HE4, en una demanda entre 5000 i 10000 L/dia i 
a Barcelona (zona climàtica II segons CTE) és del 40%.
En canvi, segons el Decret Ecoeficiència, en una demanda entre 
9001 a 10000 L/dia i a Barcelona (zona climàtica III) és del 
70%. Escollim aquesta referència per ser més restrictiva. Per 
tant:
 E ACS solar = E ACS x CS
 E ACS solar = 82818 kWh/any x 0,70 = 57973 kWh/any
 
ÀREA CAPTADORS SOLARS PLANS
Es calcularà a partir de la demanda energètica a abastir amb 
energia solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de 
la instal·lació. 
 A captadors solars = E ACS solar/(I x α x δ x r)
 A captadors solars = 57973/(1584,1 x 1 x 0,90 x 0,35) = 
116m2
I = Valor de radiació solar segons l’Atlas de radació solar de 

Catalunya (Barcelona, orientació sud; inclinació 41º) = 15,5 MJ/m²dia 

x 0,28kWh/1MJ x 365dies/1any= 1584,1 kWh/m²any

α =coeficient de reducció per orientacions i inclinació rebuda pel 

captador solar = 1 (Orientat a sud i inclinat amb un angle igual a la 

latitud de l’emplaçament, 41º). 

δ =coeficient de reducció per ombres = 0,90 

r = rendiment mitjà anual de la instal•lació = 0,35

Per tant, seran necessàries un total de 58 plaques de dimensions 
1mx2m col·locades en un angle de 41º sobre l’horitzontal i a una 
distància mínima entre files per evitar ombres de dues vegades 
l’alçada d’aquestes (d=2h=2x1,3=2,6m entre files).

CAPACITAT DIPÒSITS D’ACUMULACIÓ ACS
Segons el CTE_DB_HE4, s’haurà de complir:
 50 < V/A < 180        V = 116m2 x 50 = 5800 L
V: volum del dipòsit d’acumulació       V = 116m2 x 180 = 20880 L
A: suma dels captadors en m2     

La capacitat total dels dipòsits hauria de ser entre 5800L 
i 20880L. Es decideix utilitzar un valor promig, 12000L. Al 
tractar-se d’un equipament, l’acumulació serà centralitzada. 
Així doncs, en sortiran un total de 4 dipòsits amb capacitat 
per a 3.000L cada un, tipus SOLARIS VS3000. 

ESQUEMA DISTRIBUCIÓ:
- El sistema de bombeig anirà aïllat acústicament del terra 
mitjançant “silent-block” i els tancaments interiors verticals 
també estaran aïllats acústicament.
- La distribució es farà a través de fals sostres del passadís 
i banys tenint en compte que ASF i ACS aniran separades com 
a mínim 4cm. En el cas de creuament, l’ACS se situarà sempre 
per sobre l’AFS i ambdues aniran sempre per sota de qualsevol 
element elèctric o electrònic, així com de qualsevol xarxa de 
telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel de 30cm.
-Es disposaran sistemes antiretorn:
 - després dels comptadors
 - a la base dels tubs ascendents
 - abans dels equips de tractament d’aigües
 - en els tubs d’alimentació no destinats a ús domèstic
 - abans dels aparells de refrigeració o climatització

FONTANERIA

GAS NATURAL
L’escomesa de gas del centre geriàtric es prendrà del passatge 
de Sant Benet. Se situaran dos comptadors, un per la cuina i 
l’altre pel sistema de calderes. Estaran situats a l’annex de 
serveis, en un espai amb bona ventilació (esquema If1) des d’on 
hi haurà accés directe per part de la companyia. El tram  dels 
comptadors a l’edifici es farà enterrat. La distribució vertical 
anirà vista amb protecció mecànica fins als 1,8m per evitar 
possibles cops al conducte. Es distribuirà per l’interior de 
l’edifici a través del fals sostre dels passadissos protegint 
el conducte amb una vaina. A l’espai de la coberta destinat a 
les instal·lacions s’hi ubicaran els dipòsits d’acumulació i 
el grup de calderes de gas natural, garantint que tenen accés 
directe a l’exterior i una ràpida ventilació en cas de fuga.
En el cas del bar disposarà de la seva pròpia escomesa al 
carrer Rec Comtal, des d’on arribarà a la planta baixa amb el 
conducte enterrat. El comptador se situarà adossat al forat de 
l’ascensor però en un espai totalment independent, permetent la 
seva lectura des de l’espai cobert exterior. El tram vertical no 
quedarà vist perquè quedarà dins el mateix espai de comptadors 
que comptarà amb una reixa de ventilació.

PLANTA COBERTA

PLANTA TIPUS

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

GAS MAGATZEM

If1_Secció ventilació sala comptadors de gas natural.
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