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Grup de pressió Grup d'incendis

118m²

110m²

38m²

Bomba de calor Geotèrmia

Xarxa AF

Escola PB

Escola P1

Biblioteca

Sala d'exposicions

Cafeteria

Sala d'actes

Dipòsit d'aigües pluvials

Pous de la Geotèrmia

Captació d'aigues pluvials de cobertes i espai públic

Connexió al sistema de sanejament
Acumulador AF

WC H
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pica

Taller 1

pica
pica

Taller 2

pica
pica

Taller 3

pica
pica

Taller 4
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pica

Taller 5

pica
pica

Taller 6

pica
pica

Taller 7

pica
pica

Taller 8

WC H
WC H
WC H
WC H
WC D
WC D
WC D
WC Min

pica
pica

pica

dutxa

pica
pica

pica

WC D

dutxa

pica
pica

pica

WC H

WC H
WC H
WC H pica

pica

pica

WC H
WC Min

WC D
WC D
WC D
WC D
WC Min

WC H
WC D/Min

pica
pica

WC D/H/Minpica

WC H
WC D

pica
pica

pica
WC Min

WC H
WC D/Min

pica

picapica cuina

pica cafeteria

Aixeta auxiliar

neteja

neteja

neteja

tub de retorn
(anell de recirculació)

FONTANERIA

_CÀLCUL APORTACIÓ ACS
Segons l'apartat del CTE DB HE_HE4. 
Per valora les demandes tindrem en compte:
Taula 4.1. Demanda de referència a 60 ºC

demanda litres/dia/persona projecte
tallers 21 3150 l/dia
cafeteria 1 150 l/dia
TOTAL 3300 l/dia

Demanda anual ACS
3300 l/dia x 365 dia/any = 1.204.500 l/any

Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, EACS

EACS = Da x Δ T x Ce x δ 
EACS_Demanda energètica anual d’ACS de l’edifici en KWh/any
Da_Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/any

Ce_Calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ ºC kg)
δ_Densitat de l’aigua (1 Kg/litre)

Segons UNE 94002:2005: 
Da TªACS Tª XARXA ΔT Ce δ EACS

1.204.500 l/any 60 ºC 10 50 0,001163 1 Kg/l 69.715 KWh/any
3300 60 ºC 10 50 0,001163 1 Kg/l 191 KWh/dia

SANEJAMENT
Segons el CTE-DB-HS_5_Evacuació d’aigües

_DIMENSIONAT XARXA EVACUACIÓ. EMBORNALS

Superfície Coberta Normativa/Unitats 
S<100 m² 2

200<S<500 m² 4
S>500 m² 1 cada 150 m²

_escola 3 embornals + 1 gàrgola (sobreeixidor) a cada zona
_pati escola 4 embornals
_biblioteca 2 + 4 embornals 
_sala expo 4 embornals
_cafeteria 4 embornals
_sala d'actes 4 embornals
_porxada 2 per cada zona

_Dipòsit d'aigües pluvials

_Mitjana consum cisterna WC 4 litres/descàrrega x 400 p/dia = 1600 l/dia
_Capacitat dipòsit 1600l/dia x 30 dies = 48.000 litres 
_Dipòsit 50.000 litres = 2,5m x 7m x 3m

La pluja anual a Olot oscil·la al voltant dels 1000 l/m² , fet que remarca que és un municipi
amb un índex de pluja força elevat.
Es fa una estimació d'un cas extrem, 30 dies sense pluges i utilitzariem les reserves del 
dipòsit.

Olot correspon a la zona climàtica II segons CTE (taula 2.1) de 50-5000 l/dia es considera una
contribució geotèrmica del 50% aproximadament

La demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària està en funció del
consum d’aigua i del salt tèrmic, la Tº de red i la Tª de consum.

ΔT_TªACS – Tª XARXA (TªACS és igual a 60ºC segons CTE i Decret d’Ecoeficiència i Tª XARXA 

El projecte planteja un sistema separatiu d'aigües residuals, i aigües pluvials. Les residuals es
condueixen directament a la xarxa pública de sanejament, i per altra banda les aigües
pluvials són recollides en un dipòsit soterrat i col·locat a la sala d'instal·lacions, per ser
posteriorment reutilitzades.

CENTRE D’ART A LA CIUTAT D’OLOT 21ART ENTRE PATIS

instal·lacions_fontaneria/sanejament

CRITERIS GENERALS_Fontaneria i Sanejament

Donada la gran varietat d’usos i requeriments de l’aigua, el projecte compta amb 3 tipus 
d’aigua: 

- Aigua freda potable: Es distribueix directament de la xarxa. Utilitzada en lavabos, cuina i 
piques dels tallers. 

- Aigua calenta sanitària: Prové de la xarxa pública i s’escalfa a través de calderes geotèrmiques

- Aigua pluvial: Emmagatzemada en un dipósit i utilitzada per innodors, reg i per el sistema de 
contra incendis.

Característiques del sistema
- Les canonades d’aigua s’instal·laran per sota de les conduccions elèctriques i separades 
mínim 30cm.
- Les canonades d’ACS aniran separades mínim 4cm de les d’aigua freda.
- Les cambres humides estaran sectoritzades mitjançant claus de pas
- Mesures d’estalvi d’aigua:
 _Reutilització d’aigües pluvials
 _Aixetes amb temporitzadors i airejadors, estalvi del 50%
 _Inodors amb doble descàrrega i fluxors
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ESQUEMA DE PRINCIPIS

DETALL_baixant integrat al mur

14cm

44cm

LLEGENDA

canonada d'aigua calenta sanitaria

canonada d'aigua reciclada de pluja

baixant aigua freda potable

canonada de retorn ACS

baixant aigua calenta sanitària

baixant de retorn ACS

baixant d'aigua reciclada de pluja

baixant d'aigües residuals

col·lector d'aigues pluvials

col·lector d'aigües residuals

sifó de sortida d'aigües residuals

punt de connexió amb la xarxa municipal d'aigües residuals

canal de recollida d'aigues pluvials

gàrgola

dipòsit d'aigua reciclada de pluja

clau de pas

aixeta

grup de pressió

comptador general

clau general de pas (escomesa)

vàlvula de retenció o antirretorn

connexió xarxa pública

canonada d'aigua freda potable


