
S’utilitzen de 3 tipus de xarxes d’aigua:

+Aigua Freda Potable, directa de la xarxa de subministrament per a la utilització de lavabos, dutxes i 
cuina.
+Aigua Calenta Sanitària (ACS), provinent de la xarxa de subministrament i escalfada per una bomba 
de calor aerotèrmica, amb recolzament solar, la mateixa que fem servir per la calefació. Aquest 
sistema està contemplat pel CTE_HE, ja que el 75% de l’energia necessària és renovable. Aquest 
sistema garanteix la producció d’ACS durant tot l’any, adaptant-se a la demanda.
+Aigua Pluvial, emmagatzemada en dipòsit d’aigües pluvials. S’utilitzarà l’aigua per al reg, per a les 
descarregues de cisternes als banys i per a les necessitats contra incendis.

MESURES D’ESTALVI D’AIGUA 

+Reutilització d’aigües pluvials.
+Aixetes de banys amb temporitzadors i airejadors (50% d’estalvi aprox.)

ACS

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA (CTE_DB_HS4)

+_Les canonades d’ACS aniran separades un mínim de 4 cm respecte les d’aigua freda. En cas de 
sobreposar-se verticalment, les canonades d’aigua freda aniran per sota les d’ACS.
+Les canonades d’aigua s’instal·laran per sota les conduccions elèctriques, i separades un mínim de 
30 cm +Cada cambra humida anirà sectoritzada mitjançant claus de pas.

APORTACIÓ ACS (CTE_DB_HE4)

CÀLCUL DE LA DEMANDA 
Demanda de referència a 60ºC

Tallers  3l/persona  63persones
Cafetería  1l/esmorzar  54persones
Treballadors 3l/persona  6persones
TOTAL      261L/dia · 365dies= 95.265L/any

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER A LA PRODUCCIÓ D’ACS 

DACS = Dd · d · CE · Variació Tª (Tª ACS - Tª xarxa) 
DACS = 95.265 · 1 · 0,001163 · (60º-11º) = 5.539 Kwh/any  = 15,2 Kwh/dia 
La companyia distribuïdora disposa de pressió i cabal suficient per subministrar aigua a tot l’edifici 
sense necessitat de grups de pressió. En aquest cas, es preveu una previsió d’un depòsit de 500l de 
reserva d’aigua freda, connectats a la xarxa de subministrament de l’edifici i a un grup de pressió, per 
a un possible tall, no quedar sense subministrament d’aigua. Aquest dipòsit anirà renovant l’aigua 
aproximadament cada 30 dies.

CÀLCUL ÀREA CAPTADORS SOLARS 

Àrea = ACS solar anual / I · a · Y · r  
  I = valor radiació solar _ 1795 
  a = orientació - inclinació _ 0,90 (10% de pèrdues)   
  Y = sombra _ 0,90 (10% de pèrdues)            
  r = rendiment mig anual habitatges plurifamiliar  
5.539 Kwh/any · 0,5 = 2769,5Kwh/any 
Àrea = 2769,5Kwh/any / (1795 · 0,90 · 0,90 · 0,4) = 4,76m  / 2m captador = 2,38 captadors  = 3 captadors 
(2x1m)

L’aigua calenta sanitària per la instal·lació solar s’ha emmagatzemar en un o més depòsits. El volum 
el dimensionarem en funció de les superfícies de captació, considerant sempre el desfàs que es sol 
produir entre el periode de captació, emmagatzematge i consum.El volum d’acumulació d’aigua serà 
correcte si es compleix la següent relació:
 50 < V/A < 180  V= volum depòsit acumulació solar
                                                     A = suma d’àrees de captadors
V > A · 50 = 4,76 · 50 =  238L
V < A x 180 = 4,76 · 180=  856,8L
És necessari 1 depòsit de 500L.

SANEJAMENT 

El sanejament es basa en un sistema separatiu d’aigües residuals (grises i negres) i aigües pluvials 
+Les aigües residuals, que aniran connectades directament a xarxa de sanejament públic
+Les aigües pluvials, es condueixen a uns dipòsits a la PB per gravetat, sota les grades. S’utilitza 
aquest sistema per tal d’abastir unitats de descàrrega pels WC dels banys de la PB, per a l’ajuda del 
rec i manteniment del jardí i per proveir d’aigua en cas d’incendi.

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA (CTE_DB_HS5)

+Es facilitarà un traçat senzill i més recte possible. Es garantirà un pendent mínima del 2% 
+Tot els aparells, aniran connectats a un element sifònic per evitar males olors, i es col·locaran vàlvules 
d’airejament en cada ramal per evitar succions 
+Es col·locaran registres a cada ramal per facilitar la neteja en cas d’obstrucció 
+En cada connexió dels diferents ramals amb el col·lector general, es col·locarà una arqueta de 
registre.

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS  (CTE_DB_HS5) 

PB RAMAL 1
    Unitats  nº UD   Ø de derivació individual
Rentamans     2                 2UD    40mm 
WC cisterna     2     5UD    110mm
 TOTAL      14UD
Diàmetre col·lector (pendent 2%) = 110mm
Diàmetre baixant =  110mm
Diàmetre col·lector horitzontal (pendent 2%) =  110mm
Ventilació del sistema a partir d’una única vàlvula d’aireació sota les grades amb l’objectiu de que 
no surti la ventilació primària a la terrassa per criteris de disseny. Aquesta vàlvula permet l’entrada 
d’aire en el sistema però no la seva sortida amb el fi d’evitar els canvis de pressió del sistema. Vàlvula 
d’aireació Maxi-Vent.

PB+P1+P2 RAMAL 2
    Unitats  nº UD   Ø de derivació individual
Rentamans     4                 2UD    40mm  
WC cisterna     4     5UD               110mm 
Pica cuina     1                         2UD    40mm
Rentavaixelles     1                         6UD    50mm
 TOTAL       36UD
Diàmetre col·lector (pendent 2%) = 110mm
Diàmetre baixant =  110mm
Diàmetre col·lector horitzontal (pendent 2%) =  110mm
Sistema de ventilació primari a coberta.

AIGÜES PLUVIALS

Al municipi de Llucmajor hi ha un règim pluviomètric de 90mm/h, per tant aplicarem 
un factor de correcció de 0,9 a la superfície servida sobre els valors que dona el CTE 
que són de 100mm/h.
    m2 coberta  Canaló (2%)   Baixants C o l · l e c t o r 
(2%)
C1_(proj. horitzontal) 97,47   150mm   2x63mm  -
C2_pb+3   94,4  150mm  2x63mm         
C3_pb+2   257,6  200mm            4x90mm  -
C4_pb+2   50,8  2 boneres  2x50mm       90mm
C5_pb+1   87  125mm  2x63mm      -
C6_pb+1   97,8  150mm  2x63mm

DRENATGE AIGÜES PLUVIALES ESTAT ACTUAL
ESCALA 1/5000

PLANTA COBERTA
ESCALA 1/250

PLANTA BAIXA +3
ESCALA 1/250

PLANTA BAIXA +4
ESCALA 1/250

PLANTA BAIXA +1
ESCALA 1/250

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/250

EVAQUACIÓ AIGÜES PLUVIALS
  aigües pluvials
  drenatge
  aigües residuals
 2 grup de bombeig
 3 troneta de pas registrable
 4 troneta sifònica registrable
SUBMINISTRACIÓ D’AIGUA
  ACS
  AFS
 2 unitat interior aerotèrmia
 3 acumulador d’ACS
 4 acumulador solar primari
 5 comptador d’AFS
INSTAL·LACIÓ AEROTÈRMIA
  elements del sistema

DRENATGE AIGÜES PLUVIALES PROPOSTA
ESCALA 1/2000

30% pendent
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ETSAV
EMBAT
SW-SSE
Vent tèrmic (direcció mar-ter-
ra) conseqüència de la 
diferència de temperatura 
entre el mar i la terra produida 
a l’estiu.

VENTS FORTS
SW-NNE
Els vents dels quals 
ens hem de protegir 
són el ponent W,  la 
tramuntana N, i el 
gregal NE

TERRAL
NNW-NE
Vent tèrmic 
(direcció terra-mar) 
que entra a la nit 
com a efecte 
contrari de l’embat

VISTES
A la planta de 
sobre, aconseguir 
els màxims punts 
de vista a la mar és 
l’objectiu.

VENTS FLUIXOS
NE-SSE
Els llevants E, porten 
el calor acumulat per 
la terra a l’interior de 
l’illa, creant sensació 
de basca.


