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FONTANERIA

CRITERIS
El sistema d’abastiment d’aigua es divideix en 3 xarxes:

· La xarxa d’aigua freda potable, que es distribueix per l’equipament directament de la xarxa pública i compte amb diversos 
comptadors que sectoritzen els diferents espais

· La xarxa d’aigua regenerada no potable, provinent del dipòsit d’aigües pluvials i grises, proveeix les cisternes dels vàters i 
alhora el reg i manteniment dels espais públics.  

· La xarxa d’aigua calenta sanitària prové dels diferents equips de producció d’ACS, captadors solars + caldera de pellets, i 
proporciona aigua calenta als diferents punts que en necessiten. 

Els diferents conductes s’agrupen i es distribueixen penjats del forjat de l’aparcament, fins a les galeries d’instal·lacions i un 
cop a planta, són conduïts pel cel ras o l’interior dels envans fins al punt de consum.

EFICIÈNCIA I ESTALVI
Per un estalvi d’aigua, es col·loquen airejadors a les aixetes, temporitzadors o sensors infrarojos, reductors de cabal i 
temporitzadors a les dutxes, urinaris murals sense aigua i cisternes de vàter de doble descàrrega. El reg als arbres serà amb un 
sistema de gota a gota. 

INSTAL·LACIÓ D’ACS
Segons CTE, la contribució solar mínima anual d’ACS és del 30%, però segons el DEE és del 60%. Tot i així, com que el consum 
previst d’ACS és força baix (1761 l/d), es dissenya la instal·lació de captadors solars per garantir-ne el 100% del consum. Per un 
consum diari de 1761 l, en resulten 16 captadors de 1,9m² de superfície cada u. 
Com a sistema auxiliar es compta amb la caldera de pellets que també dóna servei a la instal·lació de calefacció.

CALDERA DE BIOMASSA
Es compta amb una caldera de pellets per garantir, si necessària, una aportació puntual de calor al dipòsit d’ACS. Aquesta 
caldera, situada al soterrani, té una potència màxima de 160kW, ja que també dóna servei a la calefacció. Està connectada 
a un dipòsit d’inèrcia de 5000L que en garanteix un bon funcionament en potències baixes, evitant així el malbaratament 
d’energia. Al costat de la sala de la caldera, hi ha el dipòsit de pellets, amb una capacitat per mitja temporada.

SANEJAMENT

CRITERIS
L’evaquació per gravetat d’aigües pluvials i residuals es realitza amb dues xarxes diferenciades:

· La xarxa d’aigües pluvials, provinents de les cobertes i les zones d’espai públic pavimentat, finalitza en un dipòsit situat a la 
planta soterrani. L’aigua emmagatzemada i posteriorment filtrada per un control de qualitat es fa servir per reg, neteja de la 
via pública i per abastir les cisternes dels vàters. El sobrant dels dipòsits, és reconduït cap a la xarxa pública.

· La xarxa d’aigües residuals es separa en aigües grises i negres. Les grises, provinents de dutxes i rentamans, es condueixen 
fins una depuradora situada al soterrani, i un cop depurades s’aboquen al dipòsit pluvial situat a la mateixa planta. Les aigües 
negres són enviades directament a la xarxa de clavegueram pública. 

La connexió entre les dues xarxes i el clavegueram públic es realitza amb una arqueta sifònica al final de la pròpia connexió 
per evitar transmissió de gasos. 

DIMENSIONAT

Xarxa pluvials: 
Es realitza segons el CTE, el nombre de buneres dependrà de la superfície a desaiguar, taula 4.6. Els baixants variaran segons 
la intensitat pluviomètrica (110mm/h a Sant Boi) i la superfície en projecció horitzontal de coberta que recull, taula 4.8. La 
dimensió del col·lector de recollida d’aigües pluvials varia en funció del pendent del conducte, la superfície de coberta que 
recull i la pluviometria. Es tria un pendent del 2%. 

Xarxa residuals: 
Es realitza segons el CTE, els baixants variaran segons el nombre de plantes i el nombre de UD que hi descarreguen, segons la 
taula 4.4. Els col·lectors també variaran en funció del pendent (min 2%) i el nombre de UD que hi descarreguen, taula 4.5.

El sistema de ventilació dels baixants, tan pluvials com residuals, serà primari, ja que l’edifici és inferior a 7 plantes. 

CAPACITAT DEL DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS I GRISES
Es preveu un dipòsit a planta soterrani amb una capacitat màxima de 152 m³, i una autonomia de 10 dies en casos extrems 
(cap aportació d’aigua). Aquest dipòsit acumula aigües provinents de la xarxa pluvial i aigües grises regenerades, provinents 
de la depuradora. 
El dipòsit donarà servei a:
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Xarxa caldera 
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Consum Superfícies (m²) Consum anual (l) Consum diari (l)
6 l/cisterna 34 unitats 2715120 7542

Parterres 300 l/m²·any 200 60000 167
Gota a gota arbres 350 l/arbre·any 22 arbres 7700 21

240 l/m²·any 1260 302400 840
TOTAL 3085220 8570

Cisternes vàters
Zones per regar

Neteja via pública

Dóna servei a

Espai Aplicació Consum per
activitat

Freqüència per dia
persona

Consum
(l/dia pers)

Ocupants
diaris

Freqüència per dia
ocupació

Aigües grises Aigües negres
Dutxa 30 0,15 4,5 1989
Vàter 6 1 6 2652

Rentamans 3 0,5 1,5 663
Neteja 100 100 1 100
Vàter 6 1 6 2340

Rentamans 3 0,5 1,5 585
Cuina 90 90 0,5 45
Neteja 100 100 0,5 50
Dutxa 30 0,8 24 600
Vàter 6 1 6 150

Rentamans 3 1 3 75

TOTAL 4107 5142
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Amb uns consums estimats, la generació d’aigües grises a regenerar és de:

Amb una pluviositat anual a Sant Boi de 580mm/m² la capacitat de captació d’aigües pluvials de tot el complexe, i 
reconduïdes cap el dipòsit és: 

PLANTA SOTERRANI   1:400

Vials Coberta
metàl lica

Coberta
ajardinada

Coberta
invertida

Pati interior

Superfície (m²) 1502 216 2011 769 51

Factor d'eficiència de
captació

0,8 0,9 0,3 0,8 0,8

697 113 350 356 24

1540 m³ 1540000 l
4,3 m³ 4300 l
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CAPACITAT DE CAPTACIÓ DIÀRIA
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