
Cà´cul aproximat dels dipòsits d’aigües pluvials i grises.

Demanda aigua no potable: NUCLI 1
úsos domèstics d’aigua:
wc: 27 lpd (litres/persona i dia)
aixetes (excepte cuina i lavabo): 30 lpd
rentadora: 30 lpd
altres: 10 lpd

80 lpd x 20 persones x 30 dies = 48000 l/mes = 48 m³/
mes

precipitació mitjana anual: 750 - 800 mm/any
superfície de captació: 314 m2

314m2 x 750 mm/any = 235500 mm/any = 19625 l/mes = 20 
m³/mes
Dimensions dipòsit = 2 x 2 x 5

Es cobreix un 40% de la demanda d’aigua.
Dèficit = 28375 l -> xarxa municipal

1 Xarxa general

El sector de les adoberies no compta amb cap mena de 
servei d’instal·lacions. Les intal·lacions comunes passaran 
totes pel carrer intermig.

Connexió a la xarxa pública d’aigua potable

Connexió a la xarxa pública de claveueram

2 Connexió del nucli.

Els nuclis es connecten a la xarxa comuna de subministra-
ment i sanejament.
Internament cada nucli recicla l’aigua de la pluja i les 
aigües grises. Al soterrani  s’instal·la un dipòsit d’aigües 
grises que té un sobre-eixidor cam al rec, en cas de 
massa acumulació d’aigua.

Sistema de comptadors utilitzat.
S’aplica un sistema de comptadors integral, on cada usuàri 
té la seva caixa amb 3 comptadors, un dels quals és per 
comptabilitzar l’aigua consumida.
Aquest sistema és molt útil quan es tenen sistemes de 
producció de calor i fred comunitàris, ja que fins la porta 
de l’usuari tot és comú. 

Gràfic de la precipitació mitjana anual a Catalunya.

Aprofitament de les aigües pluvials
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3 Connexió de la unitat

En aquesta fase, l’usuari de la unitat traçarà el seu propi 
esquema d’instal·lacions interior.
La situació dels tubs de subministrament i dels baixants 
limitarà la distribució, sobretot els baixants d’aigües ne-
gres. Per tant, totes les zones humides aniran annexes a 
la paret de distribució.

clau de pas general 
de la unitat habitable

aixeta usuari

LLEGENDA

clau de pas general de la 
unitat habitable

clau de pas

aixeta aigua freda

aixeta aigua calenta

aixenta aigua gris

conducte aigua freda

conducte aigua calenta

conducte aigua gris

baixant aigües grises

baixant aigües negres

baixant aigües pluvials

xarxa general d’aigua

comptador

exemple de pas d’instal·lacions en un habitatge e.1/75

?

CONTEXT
proposta de reac t i va c i ó  de l es adober i es de V i c 22
ETSAV  PFC GENER 2013  ALUMNE: ELENA CASTELLÀ FUSTÉ  TUTOR: ROGER TUDÓ  

fontaneria i sanejament
CONCEPTE REHABILITACIÓ CONSOLIDACIÓ ENERGIAOCUPACIÓ


