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05. Climatització i Ventilació

Per tal de garantir les exigències climàtiques i de ventilació es dividirà l‘edifici en sectors climàtics diferents i d‘aquesta manera, adequar el funcionament 

del sistema al tamany i l‘ús de l‘espai.

LA BIBLIOTECA

Es divideix l‘edifici en 3 sectors climàtics: zones bioclimatitzades i ventilades naturalment (Zona dinàmica), zones bioclimatitzades i ventilades natural-

ment amb possibilitat d‘aportació i extracció puntual d‘aire climatitzat (Sala d‘actes) i zones climatitzades i ventilades artificialment (Zona estàtica).

Per climatitzar i ventilar la biblioteca es proposa un sistema de climatització d‘aigua-aire amb la caldera, les corresponents plaques solars i la planta re-

frigeradora. A la coberta situem el sistema d‘escalfament (caldera i plaques solars) i el de refredament (planta refigeradora) així com els climatitzadors 

generals del circuit d‘aire primari. A cada planta i dins la sala d‘instal·lacions se situen les UTA (Unitats de Tractament de l‘Aire) del circuit secundari 

d‘aire, implusant l‘aire renovat i atemperat i explusant-ne el viciat a través de conductes situats en el falç sostre. 

ELS HABITATGES

Pel que fa els habitatges es dividiran en dos sectors, la sala comú (nivell entresòl) juntament amb la sala d‘actes (planta baixa) i les diferents unitats 

d‘habitatge que són espais més petits i que requereixen de funcionament independent en funció de l‘usuari.

Cada vivenda disposa del seu sistema reversible de fred-calor format per dues unitats SPLIT. La unitat exterior està situada a la coberta de les vivendes, 

els tubs baixen per l‘armariet registrable a cada planta fins a arribar a la unitat interior situada al falç sostre de la vivenda, des d‘on s‘impulsarà l‘aire 

climatitzat. Les vivendes es ventilen per mitjà de la ventilació creuada natural. Les zones comuns però es climatitzen mitjançant uns climatitzadors gene-

rals situats a la coberta del badalot, correctament protegits amb panells acústics, des d‘on l‘aire es distribueix amb tubs de ventil·lació, verticalment pel 

nucli i horitzontalment pel falç sostre. El sistema de ventilació i climatització de la sala d‘actes, degut al seu ús intermitent, només funcionarà en moments 

de màxima ocupació de la sala. S‘ha cregut conveninent fer-lo des dels habitatges per un tema de longitud de recorregut dels conductes.

Clima

Biblioteca S (m2) H (m) V (m3) Renovacions·h Qj (m3/h) Simpulsió=Qj/v (on v=10m/s) 
Sextracció=Qj/v (on v=8m/s)

Secció conducte 
(m2)

Administració 143 2,6 371,8 4-8 2.230,8 2.230,8/10x3600= 0,062m2 
2.230,8/8x3600= 0,077m2

Si= 0,25x0,25m 
Se=0,25x0,30m

Biblioteca planta +1 360 3 1.080 4-5 4860 4860/10x3600= 0,135m2 
4860/8x3600= 0,169m2

Si= 0,30x0,45m 
Se=0,30x0,55m

Biblioteca planta +2 360 3 1.080 4-5 4860 4860/10x3600= 0,135m2 
4860/8x3600= 0,169m2

Si= 0,30x0,45m 
Se=0,30x0,55m

Sala d’actes 254 5,2 1.320,8 6-8 9.245,6 9.245,6/10x3600= 0,257m2 
9.245,6/8x3600= 0,321m2

Si= 0,45x0,60m 
Se=0,45x0,75m

Lavabos públics 12 3 36x3=108 8-15 1242 1242/10x3600= 0,035m2 
1242/8x3600= 0,043m2

Si= 0,20x0,20m 
Se=0,20x0,25m

Vivendes tutelades S (m2) H (m) V (m3) Renovacions·h Qj (m3/h) Simpulsió=Qj/v (on v=10m/s) 
Sextracció=Qj/v (on v=8m/s)

Secció conducte 
(m2)

Sala comú 241 2,9 698,9 6-8 4892,3 4892,3/10x3600= 0,135m2 
4892,3/8x3600= 0,169m2

Si= 0,30x0,45m 
Se=0,30x0,55m

Lavabos públics 20 2,9 58 8-15 667
667/8x3600= 0,023m2 Se=0,20x0,20m

Lavabos privats 7 2,5 17,5x3=52,
5

4-5 236,25
236,25/8x3600= 0,002m2 Se=0,10x0,10m

PREDIMENSIONAT SECCIONS MÀXIMES DELS CONDUCTES

07. Subministrament d‘aigua

Per als habitatges s‘obtindrà l‘aigua de l‘escomesa del carrer Rec Comtal mentre que a la bilbioteca es farà per la passatge Sant Benet degut a la pro-

ximitat d‘ambdues instal·lacions a les respectives escomeses. Cada edifici disposa així de la seva unitat de comptadors, la biblioteca en planta soterrani 

i les vivendes en planta baixa.

LA BIBLIOTECA

El circuit de subministrament d‘aigua de la biblioteca alimenta a tres nuclis de serveis (un a cada planta) amb dos inodors i dues piques cadscún, i al 

sistema de climatització aigua-aire. Els serveis s‘alimentaran amb AFS i l‘ACS necessària per al circuit d‘aigua-aire s‘obtindrà d‘una caldera i de les pla-

ques solars amb el seu corresponent dipòsit.

ELS HABITATGES

Els circuit d‘aigua de l‘edifici d‘habitatges diposa de 15 comptadors particulars cadascún dels quals alimenta a un lavabo (1 pica, 1 inodor, 1 dutxa) i una 

cuina (1 pica i 1 rentavaixelles), 1 comptador per a serveis comuns per als lavabos comuns i les bugaderies (en total 6 rentadores, 3 lavabos i 3 piques), 1 

comptador per a la sala de residus i 1 per al circuit d‘ACS de les plaques solars. Cada habitatge disposa de la seva caldera de gas situada en un armari 

a la cuina, on arriba l‘aigua del dipòsit prèviament escalfada per les plaques solars de la coberta.
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PREDIMENSIONAT SECCIONS MÀXIMES DELS CONDUCTES

CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA. PREDIMENSIONAT DE LES PLAQUES SOLARS

Utilitzarem l’Ordenança Municipal de Barcelona com per al càlcul, ja que sempre serà la més restrictiva.

ELS HABITATGES

Consum diari d‘aigua per persona: 22l / 2l

Nº d‘usuaris: 2·15= 30persones + 132 (sala d‘actes)

Consum diari total d‘ACS: 660l/dia + 264l/dia = 924l/dia

Demanda anual d‘ACS: 924·365=332.640 l/any

TºC prevista d‘utilització: 60ºC/ Tº xarxa= 13,75ºC

Consum anual (l/any) · Ce ∆Tº(Tº d’entrada -Tº de sortida) · 1 =

332.640 l/any · 0,001163 kW· h/oC kg · (60º - 13,75º) · 1 = 17.892,28 kWh/any

EACS solar habitatges = 17.892,28 kWh/any · 0,6 = 10.735,37 kWh/any

Àrea de captadors = 10.735,37 / (1635 · 1 · 1 · 0,4) = 16,41 m2

Per a un captador de 2 m2 de superfície, l’àrea captadora serà 1,90 m2
N = 16,41/1,90 m2 = 8,63 = 9 captadors mínim.

LA BIBLIOTECA

Consum diari d‘aigua per persona: 2l

Nº d‘usuaris: 260 persones

Consum diari total d‘ACS: 520l/dia

Demanda anual d‘ACS: 520·365=189.800 l/any

TºC prevista d‘utilització: 60ºC/ Tº xarxa= 13,75ºC

Consum anual (l/any) · Ce ∆Tº(Tº d’entrada -Tº de sortida) · 1 =

189.800 l/any · 0,001163 kW· h/oC kg · (60º - 13,75º) · 1 = 10.209,1 kWh/any

EACS solar habitatges = 10.209,15 kWh/any · 0,6 = 6125,46 kWh/any

Àrea de captadors = 6125,46 / (1635 · 1 · 1 · 0,4) = 9,36 m2
 
Per a un captador de 2 m2 de superfície, l’àrea captadora serà 1,90 m2
N = 9,36/1,90 m2=4,92 = 5 captadors mínim - en col·loquem 15 ja que es disposa 
d‘espai sufiecient a la coberta i per contribuir a l‘aportació de l‘aigua calenta neces-
sària per a la calefacció.

06. Sanejament

LA BIBLIOTECA

L‘aigua de pluja es recull a la coberta mitjançant boneres i és transportada mitjançant col·lectors horitzontals pel falç sostre de la planta +2 (sotacober-

ta). Aquest circuit es reuneix en un únic baixant pluvial que per la planta soterrani expulsa l‘aigua a la xarxa amb el seu correponent sifó i arqueta de 

sortida. Les aigües grises d‘altra banda són recol·lectades pels corresponents ramals de cada un dels lavabos, reunides en un mateix baixant residual i 

expulsades per la planta soterrani a la xarxa amb el seu correponent sifó i arqueta de sortida.

- PREDIMENSIONAT DE LA RED D‘EVAQUACIÓ D‘AIGÜES PLUVIALS

BAIXANTS (taula 4.8)

A1 real=115,6 m2 x 1.1 = 127,16m2 (sup. corregida) —> diàmetre Bp1 = 75 mm

A2 real=110,75m2 x 1.1 = 121,83m2 (sup. corregida) —> diàmetre Bp2 = 75 mm

A3 real=83,81 m2 x 1.1 = 92,19m2 (sup. corregida) —> diàmetre Bp3 = 63 mm

A4 real=83,81 m2 x 1.1 = 92,19m2 (sup. corregida) —> diàmetre Bp4 = 63 mm

A5 real=116,30 m2 x 1.1 = 127,93m2 (sup. corregida) —> diàmetre Bp5 = 75 mm

A6 real=45,32 m2 x 1.1 = 49,85m2 (sup. corregida) —> diàmetre Bp6 = 50 mm

A7 real= 127,16m2+121,8 m2+92,19m2+92,19m2+127,93m2+ 49,85m2=611,12m2—> diàmetre Bp7 = 125 mm

COL·LECTORS (taula 4.9 / col·lectors penjats pendent 1%)

A7 real= 127,16m2+121,8 m2+92,19m2+92,19m2+127,93m2+ 49,85m2=611,12m2—> diàmetre Cp7 = 160 mm

Cp8 correspon al col·lector general d’aigües pluvials de l’edifici amb un diàmetre 160mm

- PREDIMENSIONAT DE LA RED D‘EVAQUACIÓ D‘AIGÜES RESIDUALS

BAIXANTS (El diàmetre dels baixants s’obté a través de la taula 4.4, tenint en compte que el nostre edifici té més 3 plantes i que el diàmetre mínim que soporten els WC és de 110mm)

UD Br1= 6 inodors·5UD + 6 piques·2UD=42UD —> diàmetre Br1 = 110 mm

COL·LECTORS (taula 4.5 / col·lectors penjats pendent 2%)

UD Cr1= 6 rentadores·6UD + 3 inodors·5UD + 3 piques·2UD=57UD —> diàmetre Cr1 = 110 mm

Cr1 correspon al col·lector general d’aigües residuals de l’edifici amb un diàmetre 110mm

ELS HABITATGES

Pel que fa els habitatges, les aigües pluvials són recol·lectades a la planta coberta mitjançant boneres. A cada bonnera li correspon el seu baixant 

que transporta l‘aigua de pluja através dels armariets registrables a cada planta fins al falç sostre de la sala comú, per tal d‘evitar servituds entre 

programes, on són recol·lectades per un col·lector horitzontal. Aquest col·lector va a parar a únic baixant que és el que finalment les porta a la planta 

sotarrani. Aquí els diferents col·lectors són ajuntats i expulsen l‘aigua a la xarxa amb el seu correponent sifó i arqueta de sortida. Les aigües grisen són 

recol·lectades perls corresponents ramals i segueixen el mateix recorregut en paral·lel a les aigües pluvials essent evaquades de manera separada.

- PREDIMENSIONAT DE LA RED D‘EVAQUACIÓ D‘AIGÜES PLUVIALS

Predimensionem la red de baixants i col·lectors pluvials segons la taula 4.8 i 4.9 de l‘apartat de sanejament del CTE, amb un factor de correcció de 1,1 a les superfícies de recollida segons 

el ‚mapa de isoyetas y zonas pluviométricas‘, ja que el projecte es troba a Barcelona (Zona pluviomètrica B).

BAIXANTS (taula 4.8)

A1 real=9,45 m2 x 1.1 = 10,40 m2 (sup. corregida) —> diàmetre Bp1 = 50 mm

A2 real=93,30 m2 x 1.1 = 102,63 m2 (sup. corregida) —> diàmetre Bp2 = 63 mm 

A3 real/A4 real/A5 real/A6 real = 54,25 m2 x 1.1 = 59,68 m-2 (sup. corregida) —> diàmetre Bp3/4/5/6 = 50 mm

A7 real=114 m2 x 1.1 = 102,63 m2 (sup. corregida) —> diàmetre Bp7 = 63 mm

COL·LECTORS (taula 4.9 / col·lectors penjats pendent 1%)

A1 real=9,45 m2 x 1.1 = 10,40 m2 (sup. corregida) —> diàmetre Cp1 = 90 mm 

A6 real=59,68m2 —> diàmetre Cp6 = 90 mm

A5 real=59,68m2+59,68 m2=119,36m2—> diàmetre Cp5 = 90 mm

A4 real=119,36m2 m2+59,68 m2=179,04m2—> diàmetre Cp4 = 110 mm

A3 real=179,04m2 +59,68 m2=238,72m2 —> diàmetre Cp3 = 125 mm

A2 real=238,72m2+59,68 m2=298,40m2—> diàmetre Cp2 = 125 mm

A7 real=114 m2 x 1.1 = 102,63 m2 (sup. corregida) —> diàmetre Cp7 = 90 mm

A8 real= 10,40 m2+ 298,40m2+ 102,63 m2=411,43 —> diàmetre Cp8 = 160 mm

Cp8 correspon al col·lector general d’aigües pluvials de l’edifici amb un diàmetre 160mm

- PREDIMENSIONAT DE LA RED D‘EVAQUACIÓ D‘AIGÜES RESIDUALS

BAIXANTS (El diàmetre dels baixants s’obté a través de la taula 4.4, tenint en compte que el nostre edifici té més 3 plantes i que el diàmetre mínim que soporten els WC és de 110mm)

UD Br1= 6 rentadores·6UD + 3 inodors·5UD + 3 piques·2UD=57UD —> diàmetre Br1 = 110 mm

UD Br2= 3dutxes·2UD + 3 inodors·4UD + 3 piques·1UD=21UD —> diàmetre Br1 = 110 mm

UD Br3/4/5/6= 3dutxes·2UD + 3 inodors·4UD + 6 piques·1UD + 3 rentavaixelles·3UD=33UD —> diàmetre Br3/4/5/6 = 110 mm

UD Br7= 3 piques·1UD + 3 rentavaixelles·3UD=12UD —> diàmetre Br7 = 110 mm 

UD Br8= 21UD+33UD+12UD=66UD —> diàmetre Br8 = 110 mm

COL·LECTORS (taula 4.5 / col·lectors penjats pendent 2%)

UD Cr8 = 21UC+33UD+12UD=66UD —> diàmetre Cr8 = 110 mm

UD Cr9 = 66UD+57UD=123UD —> diàmetre Cr9 = 110 mm

Cr9 correspon al col·lector general d’aigües residuals de l’edifici amb un diàmetre 110mm
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